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MESAJUL DE ANUL NOU 
adresat întregului nostru popor, 

la posturile de radio şi televiziune, de 
preşedintele Nicolae Ceauşescu

Dragi tovarăşi şi prieteni,
Cetăţeni ai Republicii Socialiste România,
f>este cîteva momente încheiem anul 1981, primul an al celui de-al 

FII-lea plan cincinal, cu rezultate -importante în dezvoltarea economico- 
ocială, în ridicarea bunăstării materiale şi spirituale a naţiunii noastre 
Bcialiste. Plenara Comitetului Central al Partidului a apreciat reali- 
flrile de seamă obţinute în dezvoltarea industriei, agriculturii, a celor- 
•Jte sectoare economice, în progresul ştiinţei, învăţămîntului şi cultu- 
il, subliniind, totodată, cu putere lipsurile şi greutăţile manifestate în 
«ceastă perioadă, stabilind măsurile ce trebuie luate pentru lichidarea 
tor. pentru înfăptuirea neabătută a Programului Partidului de făurire a 
■vietăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare spre comunism, 
k hotărîrilor Congresului al XlI-lea. Trebuie să menţionez că toate 
iceste realizări au fost obţinute în condiţiile grele create în economia 
■ondială şi care s-au.manifestat, după cum am menţionat nu o dată, şi 
h ţara noastră.

Rezultatele dobîndite demonstrează justeţea politicii Partidului 
Comunist Român care aplică în mod creator adevărurile generale, prin- 
ipiile socialismului ştiinţific La condiţiile României. Ele vădesc forţa 
aeatoare a poporului român, liber şi stăpîn pe destinele sale, superio- 
âtatea orînduirii noastre socialiste, afirmarea cu putere a rolului con- 
fcicător al Partidului, unitatea întregului popor în munca şi lupta revo- 
htionară pentru ridicarea României pe noi culmi de progres şi civili- 
Bţie.

In aceste momente solemne, gîndurile noastre se îndreaptă către 
Elasa muncitoare, ţărănimea şi intelectualitatea, către toţi oamenii muncii, 
&ră deosebire de naţionalitate, către organele şi organizaţiile de partid, 
irganizaţiile de masă şi obşteşti, către întregul popor, care, prin munca 
iă plină de abnegaţie, asigură dezvoltarea continuă a României socia- 
iste. Pentru măreţele succese obţinute în aceşti ani vă adresez tuturor, 
fragi tovarăşi, cele mai calde felicitări şi vă urez noi şi tot mai mari 

pictorii în activitatea închinată pop'orului, .patriei noastre socialiste !
| Intrăm, peste cîteva clipe, In anul 1982, cel de-al doilea an al cin
cinalului 1981— 1985, cu un program de dezvoltare economico-socială 
Saborat cu participarea tuturor organismelor democraţiei noastre socia- 
Sste, a maselor largi populare, şi care asigură înfăptuirea neabătută a 
obiectivului strategic, a sarcinii fundamentale stabilite de Congresul al 
XlI-lea — realizarea unei noi calităţi a muncii şi vieţii întregului popor, 
trecerea României la un stadiu superior de dezvoltare.
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Vom avea de învins, şi în anul viitor, multe greutăţi, determinate 
atît de criza economică mondială, cît şi de unele rămîneri în urmă în 
asigurarea bazei tehnlco-materiale. De aceea, este necesar, să acţionăm 
ou toată hotărîrea, în spirit revoluţionar, perutru lichidarea lipsurilor, 
întărirea răspunderii şi ■ exigenţei în! întreaga viaţă economico-social^, 
făcînd totul pentru dezvoltarea bazei de materii prime şi energetice, 
pentru ridicarea continuă a calităţii şi nivelului tehnic al produselor.

Aiplicînd neabătut noul mecanism economic, autogestîunea şi auto- 
conducerea muncitorească, să asigurăm creşterea eficienţei economice, 
a productivităţii muncii, reducerea cheltuielilor de producţie, sporirea 
continuă a venitului naţional.

Să facem ca anul 1982 să marcheze un progres puternic al agricul
turii noastre pe calea modernizării, ridicării productivităţii, creşterii 
producţiei agricole vegetale şi animale, înfăptuirii noii revoluţii agrare.

Să aşezăm întreaga activitate de dezvoltare economico-socială a 
patriei pe cele mai înaintate cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, să ridicăm 
tot mai mult rolul ştiinţei, învăţămîntului şi culturii în făurirea noii 
orînduiri sociale.

In anul 1982 să dezvoltăm şi mai puternic democraţia socialistă, par
ticiparea activă a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naţiona
litate, a întregului popor la făurirea conştientă a propriului viitor socia
list şi comunist.

In actualele împrejurări economice internaţionale grele, să demon
străm forţa şi capacitatea minunatului nostru popor, care, de-a lungul 
istoriei sale milenare, a dovedit nu o dată înalte virtuţi, dragoste neclin
tită faţă de glia strămoşească, nedînd înapoi în faţa nici unei greutăţi.

Acum, cînd poporul nostru, stăpîn pe destinele sale, îşi făureşte via
ţa în mod liber, aşa cum doreşte, să demonstrăm unitatea sa de granit 
în cadrul Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste, sub conducerea 
Partidului Comunist Român — forţa politică conducătoare a naţiunii 
noastre socialiste.

în anul 1982 înscriem noi progrese în dezvoltarea neîntreruptă a 
patriei noastre, în ridicarea bunăstării materiale şi spirituale a întregii 
naţiuni, în întărirea independenţei şi suveranităţii României socialiste.

Dragi tovarăşi şi prieteni,
Cetăţeni ai României socialiste,
In anul 1981, în viaţa politică internaţională au apărut multe pro

bleme complexe, s-a menţinut încordarea, a continuat cursa înarmărilor, 
s-au adunat nori negri, prevestitori de furtună, deasupra continentului 
nostru, deasupra întregii planete. Contradicţiile între diferite state şi 
grupări de state, lupta pentru menţinerea şi reîmpărţirea zonelor de in
fluenţă au continuat şi chiar s-au accentuat în cursul acestui an.

In acelaşi timp, s-a intensificat hupta popoarelor împotriva politicii 
imperialiste şi colonialiste, pentru apărarea independenţei şi suverani
tăţii naţionale, pentru o politică nouă bazată pe principiile deplinei ega
lităţi în drepturi, respectului independenţei şi suveranităţii naţionale, 
neamestecului în treburile interne şi avantajului reciipioc.



MESAJUL DE ANUL NOU

Lupta între aceste două tendinţe, diametral opuse, pe arena vieţii 
Internaţionale, va continua să se manifeste cu putere şi în cursul anului 
1982.

Este necesar să acţionăm cu toată hotărîrea pentru oprirea încordă
rii internaţionale, pentru reluarea cursului spre destindere şi promovarea 
anei politici noi, democratice, de respect al independenţei naţionale, de 
colaborare şi pace.

România va acţiona neabătut pentru întărirea colaborării cu toate 
ţările socialiste, cu ţările în curs de dezvoltare, (precum şi cu ţările ca
pitaliste dezvoltate, pe baza principiilor egalităţii în drepturi, respec
tului independenţei şi neamestecului in treburile interne.

Trebuie să facem totul pentru oprirea amplasării de rachete cu rază 
medie de acţiune în Europa şi retragerea celor existente, pentru trece
rea la reducerea armamentelor şi realizarea unei Europe fără arme nu
cleare.

Să întărim colaborarea şi solidaritatea cu toate forţele progresiste, 
cu toate (popoarele care se pronunţă pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare şi pace.

Aoum, pînă nu este prea tîrziu, să facem totul pentru a determina 
trecerea la dezarmarea generală, şi în primul rînd la dezarmarea nu
cleară !

Să acţionăm cu toată hotărîrea pentru realizarea unei Europe unite, 
In care fiecare naţiune să se poată dezvolta fără teama vreunei agre
siuni.

Acum, în pragul Noului An, ne adresăm încă o dată popoarelor Eu
ropei, popoarelor întregii lumi, să întărim solidaritatea şi să intensifi
căm lupta pentru dezarmare, pentru apărarea dreptului fundamental al 
popoarelor la libertate, la viaţă, la pace ! Avem deplina convingere că 
popoarele dispun de forţa necesară pentru a pune capăt cursei înar
mărilor.

Să facem totul pentru încheierea cu succes a negocierilor sovieto- 
americane de la Geneva cu privire la oprirea amplasării şi înlăturarea 
rachetelor nucleare din Europa.

Să acţionăm pentru încheierea cu succes, în cursul anului 1982, a 
reuniunii de la Madrid şi convocarea unei conferinţe de încredere şi 
dezarmare, asigurînd continuitatea reuniunilor pentru securitate şi coo 
perare în Europa.

Fie ca anul 1982 să determine înseninarea vieţii internaţionale, în
tărirea încrederii şi conlucrării între toate naţiunile — condiţie esenţială 
a progresului economico-social al tuturor popoarelor, a apărării păcii 
mondiale !

Fie ca anul 1982 să determine realizarea unor măsuri reale în direc
ţia lichidării subdezvoltării şi înfăptuirii noii ordini economice şi poli
tice mondiale care să asigure progresul ţărilor rămase în urmă, stabili
tatea economică internaţională !

Să facem totul ca ţările mici şi mijlocii, ţările în curs de dezvoltare, 
ţările nealiniate să participe mai activ la soluţionarea marilor probleme
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internaţionale, să se întărească rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite, al 
altor organhme internaţionale.

Să acţionăm cu toată hotărîrea pentru soluţionarea conflictelor 
existente numai şi numai pe calea tratativelor, pentru eliminarea forţei 
şi a ameninţării cu forţa din viaţa internaţională.

Doresc să afirm acum, la începutul noului an, că România socialistă 
va contribui activ la soluţionarea problemelor complexe din viaţa mon
dială, la lupta pentru dezarmare şi pace, pentru apărarea dreptului la 
viaţă al popoarelor, pentru realizarea unei lumi mai drepte şi mai bune 
pe planeta noastră.

Dragi tovarăşi şi prieteni,
Cetăţeni ai României socialiste,
Intrăm în anul 1982 ou încrederea deplină în forţa unită a poporului 

nostru, avînd convingerea că noul an va aduce naţiunii noastre socia
liste noi împliniri In înfăptuirea Programului Partidului de dezvoltare 
economico-socială, de ridicare a bunăstării materiale şi spirituale a oa
menilor muncii, de întărire continuă a capacităţii de apărare a patriei, a 
independenţei şi suveranităţii României socialiste.

Urez minunatei noastre clase muncitoare, ţărănimii, intelectualită
ţii, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naţionalitate, noi şi noi 
succese, satisfacţii tot mai mari în muncă şi în viaţă I

Vă urez tuturoT, dragi com patrioţi, un An Nou fericit, îm plinirea tu
turor d orinţelor de mai bine !

LA MULŢI ANI !



PASTORALA
TRIMISA CLERULUI ŞI CREDINCIOŞILOR 
DE PREA FERICITUL PATRIARH IUSTIN 

CU PRILEJUL SFINTELOR SĂRBĂTORI ALE NAŞTERII DOMNULUJ 
DLN ANUL 1981

Iubiţi credincioşi,

Hristos se naşte, măriţi-L! Lăsînd de o parte toată grija 
lumească, în aceste sfinte clipe, să ne îndreptăm ochii no- 

i  duhovniceşti către adăpostul pentru animale din ţinutul 
’.tleemului din Iudeea, unde s-a născut Hristos. Nu există 
ttru oameni un sălaş mai sărac decît acesta. Dar, acolo, în 

>le a fost culcat Iisus de Prea Sfînta Sa Maică şi de Dreptul 
iif, fiindcă nu era pentru ei loc în casa de popas. Din vechime 
spune că pe magi nu i-a înfricoşat tronul lui Irod, împăra- 

1tul; de aceea ei n-au dat urmare cuvintelor lui de a se întoarce 
Iji a-i spune unde au aflat pe Mîntuitorul. Ceea ce i-a înspăimîn- 

it însă pe magi a fost nemărginita sărăcie a lui Iisus.
Dumnezeu fiind, Domnul nostru Iisus Hristos este pururea 

weşmîntat în mărirea Sa dumnezeiască; toate vistieriile înţe
lepciunii şi ale cunoştinţei în El sînt ascunse; atotputernic, 
sfînt, veşnic, El de-a dreapta Tatălui în ceruri şade. Dar, pogo- 
nndu-se din cer şi venind pe pămînt ca om, s-a «golit pe sine, 
£hip de rob luînd, făcîndu-se oamenilor asemenea şi la înfăţi
şare dovedindu-se ca un om ; şi s-a smerit pe Sine ascultător fă- 
cindu-se pînă la moarte şi încă la moarte pe cruce» (Filip. II, 
6— 8).

în acest fel s-a golit Mîntuitorul nu numai de mărirea Sa 
dumnezeiască, dar şi demnitatea Sa omenească, arătîndu-se ca 
un rob, om lipsit de drepturi sau de bunuri, supus şi sărac.
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Astfel, dacă golirea sau deşertarea, despuierea ori lipsirea 
de mărire a Fiului lui Dumnezeu, Mîntuitorul, a fost necesară 
pentru mlntuirea noastră, atunci, pe drept cuvînt zice Apos
tolul : «Cunoaşteţi că... Hristos pentru voi a sărăcit, bogat fiind, 
pentru ca voi prin sărăcia Lui să vă îmbogăţiţi» (II Cor. VIII,
9). Deci, dacă pentru noi a sărăcit, pentru Sine El a rămas bo
gat ; dacă a venit pe pămînt, El n-a părăsit ceru l; dacă s-a fă
cut om, Dumnezeu fiind, El a rămas Dumnezeu. «O ! Adînc al 
bogăţiei înţelepciunii şi cunoaşterii lui Dumnezeu; cît de ne de 
pătruns sînt judecăţile Lui şi de ne de urmat căile Lui» (Rom.
XI, 33), zice Sfîntul Apostol Pavel în faţa tainelor lui Dumnezeu.
Iar Sfîntul Grigorie de Dumnezeu Cuvîntătorul, în ziua lumina
tului praznic de astăzi, la naşterea întru smerenie, dar mai pre
sus de fire, a Domnului nostru lisus Hristos ne îndeamnă să ne 
unim glasurile şi să cîntăm aşa:

«Hristos se naşte, măriţi-L,
Hristos din ceruri, întîmpinaţi-L,
Hristos pe pămînt, înălţaţi-vă !»

Iubiţi fii sufleteşti,
Nimic nu este mai plăcut pentru auzul nostru, în aceste zile 

decît să reîmprospătăm în cugetele noastre istorisirea naşterii 
Domnului nostru lisus Hristos şi nimic nu este mai înălţător şi 
mai de folos evlaviei noastre decît să trăim în duhurile noastre 
frumuseţea şi mărimea dragostei lui Dumnezeu faţă de noi, făp
tura mîinilor şi a suflării Sale de viaţă, faţă de întreaga lume 
văzută şi nevăzută.

Fără nici o umbră de îndoială, noi păstrăm în tainiţa sufle• |
tului nostru mereu vie amintirea venirii Mîntuitorului, ca om, pe 
pămînt. De aceea, de fiecare dată cînd privim icoana Naşterii I 
Domnului, sîntem cuprinşi de aceeaşi simţire sfîntă ca atunci 
cînd ne-am închinat în faţa ei, întîia oară, şi acelaşi fior tainic 
străbate de fiecare dată inimile noastre. Orice colind sau cîntec 
de stea, cîntările bisericeşti şi citirile din Sfîntă Scriptură, tot 
ceea ce ne aduce aminte de naşterea Domnului pare atît de nou, 
atît de proaspăt, atît de viu în sufletele noastre încît am putea 
da mărturie că faptele s-ar petrece acum, în prezenţa şi în fiinţa 
noastră.
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Astfel, împerechind în inimile noastre vremurile de odini
oară cu clipele de acum, privirile noastre sînt atrase de arăta
rea îngerului Gavriil în faţa Sfintei Fecioare Maria, la Nazaret, 
in Galileea. Parcă îi auzim glasul: «Bucură-te ceea ce eşti plină 
de har. Domnul este cu tine... Iată, vei naşte un fiu şi vei chema 
numele lui Iisus...». După cîteva cuvinte de uimire şi nedume
rire, Sfînta Fecioară şi-a plecat fruntea în faţa trimisului din 
ceruri; ea a supus voinţa sa voinţei lui Dumnezeu. Atunci, în 
clipa aceea, ascultarea ei desăvîrşită a deschis calea spre Bet- 
leem şi de acolo spre împărăţia lui Dumnezeu şi spre viaţa cea 
veşnică. Roaba lui Dumnezeu se face maică a Domnului şi Dum
nezeului nostru Iisus Hristos, iar peste cetatea lui David se re
varsă iarăşi binecuvîntarea cerului.

Stînd lîngă pastori, auzim parcă şi noi cuvintele îngerului 
Gavriil: «Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pen
tru tot poporu l; că, în oraşul lui David, astăzi vouă s-a născut 
Mîntuitor, care este Hristos-Domnul. Şi acesta este semnul pen
tru v o i : veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle» (Luca II, 
10— 12).

Apoi, pentru adeverirea acestor cuvinte, mulţime de puteri 
cereşti a început să cînte, în auzul lor, cîntare de laudă lui Dum
nezeu, de pace pe pămînt şi de dragoste întru oameni, zicînd:

-«Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu
şi pe pămînt pace,
întru oameni bunăvoire !»

Cuprinşi de mirare şi doritori să vadă cu ochii lor pruncul 
abia născut, păstorii s-au dus în grabă spre Betleem şi au găsit 
acolo «pe Maria şi pe Iosif şi pe prunc, culcat în iesle». Atunci au 
istorisit ei Maicii Sfinte şi Dreptului Iosif cele grăite lor de în
ger, iar spusele lor umpleau de bucurie pe cei ce le auzeau.

Alte semne dumnezeieşti se adăugau apoi la mărturiile înge
rilor şi păstorilor. La Ierusalim, Dreptul Simeon şi proorociţa 
Ana dădeau mărturie că Iisus este Mîntuitorul. Iar magii de la 
Răsărit, înţelepţi ai Perşilor, luîndu-se după o stea care mergea 
altfel decît celelalte stele, au înţeles că s-a născut un mare 
împărat în Iudeea şi au pornit în căutatea Lui. Găsindu-L, cu 
bucurie s-au închinat Lui şi I-au pus înainte daruri: aur, smir
nă şi tămîie.
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Bucuria naşterii Mîntuitorului a fost însă de scurtă durată. 
Pentru întîia oară, prin sufletul maicii Domnului a trecut sabia; 
Irod căuta să omoare pe Iisus. Puternicul stăpîn din Iudeea se 
lupta cu un prunc născut în cel mai sărac sălaş; pronia cerească 
a ferit însă pe Iisus de cel rău. Noaptea, la îndemnul îngerului 
Domnului, Iosif a luat pruncul şi pe mama Lui şi au plecat în 
Egipt, unde au stat pînă la săvîrşirea lui Irod. Se împlinea în 
acest fel o veche proorocie; alta i-a urmat îndată la împlinire: 
uciderea pruncilor din Betleem şi din toate hotarele lui.

După moartea lui Irod, întorcîndu-se acasă, Iosif, Iisus şi 
Maria au locuit la Nazaret. «Iar copilul creştea şi se întărea cu 
duhul, umplîndu-se de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era 
peste El» (Luca II, 40).

Iubiţi fii duhovniceşti,
Domnul nostru Iisus Hristos era aşteptat şi dorit ca Domnul 

păcii, ca Făcătorul de pace, cum mărturisesc vechii prooroci sau 
legenda veacului de aur. Iar, la naşterea Lui, îngerii din ceruri 
II întîmpină, cîntînd imnul măririi lui Dumnezeu în cele înalte, 
al păcii pe pămînt şi al bunăvoirii sau dragostei între oameni. 
Mai tîrziu, Sfîntul Apostol Pavel, în epistolele sale, pune pacea 
drept temelie a lucrării de mîntuire a oamenilor de către Dom
nul nostru Iisus Hristos. El zice că Hristos «a venit şi pace a 
binevestit celor de departe şi celor de aproape, căci printr-însul 
avem, şi unii şi alţii, apropiere către Tatăl...» (Efes. II, 17— 18). 
Mîntuitorul este «pacea noastră», fiindcă El a unit pe cei des
părţiţi, a nimicit vrăjmăşia dintre oameni şi, apoi, pe toţi lao
laltă i-a dus la pacea cu Dumnezeu. «Dumnezeu, zice Apostolul, 
a binevoit ca, prin Fiul Său pe toate cu Sine să le împace..., fă- 
cînd pace printr-lnsul» (Col. I, 20).

Biserica, împlinind în lume însăşi lucrarea pe care a săvîr- 
şit-o Iisus, n-a încetat o clipă să trudească pentru dobîndirea, 
statornicirea şi întărirea păcii în lume. Ea este deplin convinsă 
că Fiul lui Dumnezeu a venit la noi din ceruri ca să ne izbă
vească de păcate şi să aducă linişte în sufletele noastre zbuciu
mate de patimi, ca să strîngă laolaltă pe cei ce se duşmănesc şi 
să-i ducă împreună în sînul Părintelui ceresc, în împărăţia ceru
rilor.
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A făgăduit, desigur, Mîntuitorul împărăţia cerurilor tuturor 
celor care sînt lipsiţi de patima lăcomiei după bunuri pămîn- 
teşti, tuturor celor care nimicesc în sufletele lor pornirea sau 
pofta de avuţie, celor care au sărăcia în duhurile lor. Celor care 
plîng le-a făgăduit mîngîiere, celor blînzi moştenirea pămîntitlui, 
celor care caută dreptatea îndestulare de dreptate, iar celor pri
goniţi pentru dreptate împărăţia cerurilor. Cei curaţi cu inima 
vor vedea, în adevăr, pe Dumnezeu, dar făcătorii de pace se vor 
chema fiii lui Dumnezeu.

Iată, iubiţii mei, ce frumos nume şi cît de mare cîştig vom  
dobîndi noi dacă ne vom dovedi făcători de pace. Noi vom de
veni fii ai lui Dumnezeu, iar de lucrarea comună a tuturor iubi
torilor de pace vom beneficia noi şi urmaşii noştri, semenii no
ştri de pretutindeni, oamenii din întreaga lume.

Iubiţi credincioşi,
De pace în lume a fost, este şi va fi nevoie totdeauna. Fiind 

■starea firească de vieţuire a popoarelor pe pămînt, pacea este 
mereu prezentă în preocupările oamenilor. Atunci cînd există 
trebuie să fie apărată, iar cînd lipseşte trebuie căutată.

în vreme de pace, popoarele îşi pot împlini idealurile lor de 
progres, de dezvoltare materială şi spirituală, de înflorire şi 
întărire a ţărilor lo r ; îşi pot crea o civilizaţie şi o cultură naţio
nală ; pot să-şi petreacă viaţa potrivit cu posibilităţile şi dorin
ţele lor, în deplină libertate şi independenţă; în timp ce războ
iul nu aduce altceva decît nimicire de vieţi omeneşti, distrugeri 
de bunuri personale şi obşteşti, chinuri, dureri şi amărăciuni. 
Din ultimele două războaie, pe care cei mai în vîrstă le-au cu
noscut, pierderile de vieţi omeneşti se numără cu zecile de mi
lioane, iar bunurile materiale şi operele de artă distruse, de cine 
mai pot fi calculate ?

La rănile din trecut, —  care n-au fost deplin tămăduite nici 
pînă în vremea de astăzi — , se adaugă acum profunda îngrijo
rare pentru viitor. Fără justificări învederate, unele popoare 
sînt cuprinse de o adevărată manie a înarmării, de o furie a pre
gătirilor pentru război. Iar armele pe care le fabrică sau le acu
mulează unele state sînt de-a dreptul înspăimîntătoare. O con
fruntare nucleară între popoare, în cîteva ore, poate preface în 
scrum şi pustiu un continent sau o ţară, oricît ar fi ea de întinsă.
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De aceea astăzi cînd se vorbeşte de război şi pace, toată lumea 
se gîndeşte la moarte şi la viaţă. Astfel, a devenit cu totul actual 
cuvîntul din Scriptura Veche, care z ice : -«Iată, eu astăzi ţi-am 
pus înainte viaţa şi moartea, binele şi răul... Alege viaţa ca să 
trăieşti tu şi urmaşii tăi» (Deut. X X X, 15, 19).

Aşadar, stă în puterea noastră, în voinţa noastră, în hotărî
rea noastră să alegem viaţa, să alegem pacea, să alegem ferici
rea. Uniţi cu toţi iubitorii de pace din întreaga lume, noi putem  
împiedica declanşarea unui nou război, putem realiza pacea sta
tornică pe pămînt. în  acest scop, fiecare dintre noi şi mai ales 
cu toţii, laolaltă, avem datoria să ne exprimăm, verbal sau în 
scris, lămurit şi ferm ’ împotrivirea noastră faţă de război, pre
cum şi voinţa noastră de pace, în întruniri, adunări şi manifes
taţii publice, pe plan local sau naţional, separat ori într-un glas 
cu iubitorii de pace din alte ţări, din lumea întreagă.

Este adevărat că lupta pentru pace nu este uşoară. Dar, să 
păstrăm neclintită convingerea în triumful ei. In primul rînd, 
lupta pentru pace este o luptă drepată, o luptă pentru apărarea 
drepturilor fireşti ale oamenilor şi popoarelor. în  al doilea rînd; 
cu bucurie constatăm că numărul oamenilor şi popoarelor iubi
toare de pace este cu mult mai mare decît numărul iubitorilor 
de război. Apoi, cei ce luptă pentru pace se găsesc astăzi pretu
tindeni în lume, iar manifestaţiile lor antirăzboinice exercită 
înrîurire binefăcătoare asupra conducătorilor popoarelor. în  
acelaşi timp, nu trebuie să uităm o clipă că, pentru apărarea 
păcii, ca şi pentru săvîrşirea oricărui lucru bun, ne vine pururea 
în ajutor Dumnezeu, Domnul Păcii. Aşadar, neîncetat nădăjdu
ind în triumful ei, pacea să o propovăduim, pentru apărarea şi 
întărirea păcii în lume să depunem toate strădaniile noastre, iar 
lui Dumnezeu pentru pace stăruitor şi fierbinte pururea să ne 
rugăm. Căci «El este Cel care lucrează în noi şi ca să voim şi ca 
să săvîrşim pentru bunăvoire», adică pentru bună înţelegere în
tre noi, pentru pacea a toată lumea:, pentru dragostea între oa
meni (Filip. II, 13).

Este vrednic de amintit acum că şi celelalte culte şi religii 
din ţară, împreună cu noi, se străduiesc să-şi aducă contribuţia 
lor pozitivă la apărarea păcii în lume. La recenta Adunare a 
conducătorilor şi reprezentanţilor Cultelor din România, care 
s-a ţinut la Bucureşti în zilele de 25 şi 26 noiembrie, cu partici
parea unor delegaţi de seamă din 17 state străine, după ce ne-am 
exprimat cu toţii îngrijorarea faţă de înrăutăţirea situaţiei in-
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temaţionale, am luat hotărîrea de a. face tot ce stă în puterea 
noastră pentru a contribui din plin pentru statornicirea şi apă
rarea păcii pe întreg pămîntul. în acest fel noi am făcut dovada 
că sîntem deplin integraţi în marea mişcare naţională pentru 
pace, care, după întruniri locale, a culminat cu marea Adunare 
populară de la Bucureşti din ziua de 5 decembrie 1981, la care 
au participat sute de mii de oameni.

Noua iniţiativă de pace a Preşedintelui Republicii noastre, 
Domnul Nicolae Ceauşescu, concretizată în Apelul Frontului 
Democraţiei şi Unităţii Socialiste, se înscrie în viaţa poporului 
nostru ca act istoric naţional cu puternice rezonanţe mondiale. 
Pacea ne este necesară nouă, românilor; dar şi altor popoare, 
lumii întregi. Angajarea întregului nostru popor, în frunte cu 
preşedintele ţării, în acţiunea pentru dezarmare şi îndeosebi 
pentru dezarmarea nucleară, în acţiunea pentru împiedicarea -  
fabricării bombei cu neutroni, în acţiunea pentru oprirea cursei 
înarmărilor şi, în general, în lupta pentru apărarea păcii, con
stituie o dovadă de răspundere şi de luciditate politică, internă 
şi externă, de profund umanitarism şi de înaltă gîndire patrio
tică. De aceea, ne socotim cu toţii, —  ierarhi, cler şi credincioşi 
—, părtaşi în această luptă sacră.

Dumnezeu să ne a ju te!
Odată cu acest cuvînt de învăţătură şi de îndemn, în ziua 

luminatului praznic de astăzi al Naşterii Domnului vă trimit tu
turor arhierească binecuvîntare şi părintească îmbrăţişare.

Al vostru de tot binele voitor şi fără încetare către Domnul 
rugător,

/

ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR, 
MITROPOLIT AL UNGROVLAHIEI ŞI 

PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE



SCRISOAREA IRENICĂ
ADRESATA DE PREA FERICITUL PATRIARH IUSTIN 

INTIISTĂTĂTORILOR DE BISERICI CU PRILEJUL 
NAŞTERII DOMNULUI —  1981

MULT IUBITE FRATE ÎN HRISTOS,

An de an, în ziua luminatului praznic al Naşterii Domnului • 
ne îndreptăm ochii noştri duhovniceşti la peştera din Betleem, 
trăind şi noi aievea noaptea cea de taină în care, «pentru noi şi 
pentru a noastră mîntuire», Fiul cel veşnic al lui Dumnezeu, 
golindu-se de mărirea Sa dumnezeiască, s-a întrupat de la Duhul 
Sfînt şi din Fecioara Maria şi s-a făcut om.

Pogorînd din cer şi venind pe pămnt ca om, Mîntuitorul s-a 
golit nu numai de mărirea Sa dumnezeiască, ci şi de demnitatea 
Sa omenească, arătîndu-se ca un rob, lipsit de drepturi sau de 
bunuri, supus şi sărac. Astfel, dacă golirea sau deşertarea, ori 
lipsirea de mărire a Fiului lui Dumnezeu, Mîntuitorul, a fost 
necesară pentru mîntuirea noastră, atunci, pe drept cuvînt■ zice 
Apostolul: «cunoaşteţi că... Hristos pentru voi a sărăcit, bogat 
fiind, pentru ca voi prin sărăcia Lui să vă îmbogăţiţi» (II Cor. 
VIII, 9). Dar, dacă pentru noi a sărăcit, pentru Sine El a rămas 
bogat; dacă a venit pe pămînt, El n-a părăsit ceru t; dacă s-a 
făcut om, Dumnezeu fiind, El a rămas Dumnezeu. El trăieşte în 
noi şi noi în El sălăşluim. Noi -«toţi alcătuim trupul lui Hristos» 
(I Cor. XII, 27). De aceea, în chip tainic, prin El sîntem şi noi 
«părtaşi ai dumnezeieştii firi» (II Petru I, 4) şi martori ai 
faptelor şi vieţii Lui pe pămînt, de la naşterea minunată pînă la 
învierea şi înălţarea Lui dumnezeiască la ceruri.

In aceste zile, noi trăim duhovniceşte naşterea în trup ome
nesc a Domnului nostru lisus H ristos; în auzurile noastre du
hovniceşti răsună acum cîntarea îngerească de mărire a lui 
Dumnezeu, de statornicire a păcii desăvîrşite pe pămînt şi de 
pogorîre a bunăvoirii cereşti între oameni şi popoare.

Domnul nostru lisus Hristos era aşteptat şi dorit ca Dom
nul păcii, ca Făcătorul de pace, aşa cum mărturisesc vechii pro
oroci. Mai tîrziu, Sfîntul Apostol Pavel, în epistolele sale, pune 
pacea drept temelie a lucrării de mîntuire a oamenilor de către
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Domnul Hristos. El zice că Hristos «a venit şi pace a binevestit 
celor de departe şi celor de aproape, căci printr-însul avem, şi 
unii şi alţii, apropiere către Tatăl...» (Efes. II, 17— 18). Mîntui- 
torul este «pacea noastră», fiindcă El a unit pe cei despărţiţi, a 
nimicit vrăjmăşia dintre oameni şi, apoi pe toţi laolaltă i-a dus 
la pacea cu Dumnezeu. -«Dumnezeu, zice Apostolul, a binevoit 
ca, prin Fiul Său pe toate cu Sine să le împace..., făcînd pace 
printr-însul» (Col. I, 2G).

Biserica, împlinind în lume însăşi lucrarea pe care a săvîr- 
$it-o Iisus, n-a încetat o clipă să se străduiască pentru dobîn- 
direa, statornicirea şi întărirea păcii între oameni şi popoare.

Ştiut este că de pace în lume a fost, este şi va fi nevoie tot
deauna. Fiind starea firească de vieţuire a popoarelor pe pă
mînt, pacea trebuie să fie mereu prezentă în preocupările oa
menilor de pretutindeni. De aceea şi noi conducătorii de bise
rici, împreună cu toţi fiii noştri duhovniceşti, astăzi, mai mult 
ca oricînd, trebuie să ne unim forţele cu toţi iubitorii de pace 
din întreaga lume, pentru a împiedica declanşarea unui nou răz
boi, convinşi fiind că pentru aceasta ne vine pururea în ajutor 
Dumnezeu, Domnul Păcii.

Stăpîniţi de aceste convingeri, în ziua praznicului de astăzi 
al Naşterii Domnului, să ne întîlnim duhovniceşte în peştera din 
Betleem şi, alături de păstori stînd, să cîntăm şi noi împreună 
cu îngerii din ceru ri:

«Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu
şi pe păxnînt pace,
între oameni bunăvoire!»

Cu aceste gînduri de bună înţelegere, cooperare la tot lucrul 
bun şi pace desăvîrşită între noi, Vă trimitem alese urări de 
bucurie personală şi prosperitate Sfintei Voastre Biserici, ru
gind pe Dumnezeu să ne binecuvînteze strădaniile de împlinire 
a voii Sale sfinte.

f  I U S T I N ,
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE



PRIMITE DE CĂTRE PREA FERICITUL PATRIARH IUSTIN 
CU PRILEJUL SFINTELOR SĂRBĂTORI ALE NAŞTERII DOMNULUI — 1981

Cu prilejul Sfintelor sărbători ale Naşterii Domnului, Prea Feri
citul Patriarh Iustin a primit numeroase scrisori irenice, telegrame şi 
scrisori de felicitare din partea întîistătătorilor de Biserici creştine.

Redăm, în cele ce urmează, o parte din acestea.

PREA FERICITE Şl ÎNALT PREA SFINŢITE ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR, 
MITROPOLIT AL UNGROVLAHIEI ŞI PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE 
AUTOCEFALE A ROMÂNIEI, PREA IUBIT ŞI PREA DORIT FRATE INTRU 

HRISTOS-DUMNEZEU ŞI IMPREUNA-LITURGHiSITOR AL SMERENIEI NOASTRE, 
DOMNULE I US T I N.  IMBRAŢIŞINDU- V A FRĂŢEŞTE INTRU DOMNUL, NE 
ADRESAM CU MULTA PLĂCERE VENERABILEI VOASTRE PREA FERICIRI.

Umplutu-s-a inima noastră de multă bucurie, cînd am primit cinsti
ta felicitare frăţească a venerabilei voastre Prea Fericiri nouă mult iu
bite, cu prilejul sfintelor sărbători ale Naşterii Domnului nostru Iisus 
Hristos şi ale Botezului Său pe pămînt.

Căci cu adevărat mare este mîngîierea revărsată asupra sufletelor 
noastre de la Dumnezeu prin harul Răscumpărătorului care s-a născut.

Armonioasă a fost şi anul acesta conlucrarea deosebită a sfintelor 
lui Dumnezeu Biserici vestind cerescul semn că Cuvîntul lui Dumnezeu 
deşertîndu-se pe Sine şi luînd chip de rob (Filip. 2, 7), s-a întrupat şi s-a 
sălăşluit între noi, iar noi am văzut slava Lui (Ioan 1, 14).

Venim şi noi acum călăuziţi de lumina cea neînserată a stelei de la 
răsărit, la peştera unde s-a întrupat Hristos, pentru ca, într-o lume în
gheţată, luînd curaj şi putere, ţinuţi laolaltă prin simţăminte de iubire 
frăţească şi iubire reciprocă, să vă facem urări de statornicire a păcii şi 
a dragostei în lun^.

Intorcînd Prea Fericirii Voastre salutarea cea frăţească şi bunele 
doriri, Vă urăm ca Cel care pentru păcatele noastre s-a întrupat şi în 
scutece s-a înfăşat, Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, să vă învredni
cească a sărbători întru mulţi ani, împreună cu turma cea credincioasă, 
această mare sărbătoare şi Anul Nou al bunătăţii Sale să vă fie aducă
tor de tot binale şi rămînem cu multă dragoste frăţească întru Domnul, 
al Venerabilei Voastre Prea Fericirii, iubitor frate în Hristos.

D I M I T R I E ,
Patriarhul Constantinopolului *

SCRISORI DE FELICITARE
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PREA FERICITE PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, PREA 
IUBIT $1 PREA DORIT FRATE IN HRISTOS-DUMNEZEU ŞI IMPREUNĂ-SLUJl- 
TOR AL SMERENIEI NOASTRE, DOMNULE I US T I N,  ÎMBRĂŢIŞINDU-VA  
FRĂŢEŞTE IN DOMNUL, NE ADRESĂM CU MULTĂ PLĂCERE VENERABILEI 
VOASTRE PREA FERICIRI.

întreaga lume creştină în zile rele şi timpuri grele, cheamă mereu 
mereu să se arate cu putere marea taină a iconomiei lui Dumnezeu 

dopă cum El a împlinit prevestirile Proorocilor şi aşteptarea neamurilor, 
b cetatea lui David.

Rinduială cea mai înainte de veci a răscumpărării omului aşezat în 
latura şi în umbra morţii (Matei 4, 16), a devenit realitate, cînd a sosit 
plinirea vremii (Gal. 4, 4) în Betleem, prin întruparea Cuvîntului lui 
Dumnezeu, luînd chip de rob, făcîndu-se om (Filip. 2, 7), ca să înnoiască 
Ia El firea cea stricată a neamului nostru.

. Lumină din lumină a strălucit lumii prin arătarea Domnului nostru 
Bsus Hristos, căci ni s-a născut nouă Mîntuitor, duipă cum vestise înge- 
nil Domnului către păstorii de pe cîmp şi omul ascultării s-a răscumpă
rat, iar lumea s-a rezidit.

Vestea de lume mîntuitoare că s-a născut nouă astăzi Mîntuitor în 
cetatea lui David (Luca 2, 11), o vesteşte şi astăzi cerul şi o trîmbitează 
pînă la marginile universului Sfînta noastră Biserică şi cheamă umani
tatea cea aflată în necaz şi strîmtoare din cauza fricii ce a cuprins lumea 
(Luca 21, 26), ca să se întoarcă spre lumina cerească care a răsărit din 
peşteră şi să primească de la Dumnezeu cel culcat în iesle mîntuirea, 
răscumpărarea, pacea şi scăparea din frica şi agonia care o stăpînea. „

Cu acest prilej plăcut cu multă smerenie să mergem la Betleemul cel 
sfînt, ca împreună cu puterile cele cereşti să lăudăm şi să slăvim pe 
Domnul, Cel care s-a întrupat pentru noi şi să-L rugăm ca să lumineze 
pe puternicii’ pămîntului şi să le pună în urechi cîntarea îngerească : 
•Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace...» şi să cin
stească acest eveniment pămîntesc.

Aşadar, avînd noi inimile pline de bucurie cerească la această mare 
$i mîntuitoare sărbătoare a credinţei noastre, felicităm pe Prea Fericirea 
Voastră cea iubită şi Vă întoarcem salutarea cea frăţească rugind pe 
Cuvîntul lui Dumnezeu ce s-a întrupat pentru noi, ca în nespusa Sa 
bunătate să dăruiască Prea Fericirii Voastre sănătate nezdruncinată şi 
îndelungă înzilire, spre binele sfintei Ortodoxii.

Felicitînd din nou pe Prea Fericirea Voastră, cu prilejul Anului nou 
al bunătăţii Domnului, cerîndu-1 cu pace şi plin de binecuvintările Lui şi 
de har ceresc pentru Prea Fericirea Voastră şi pentru ierarhia cea bine- 
credincioasă din jurul Prea Fericirii Voastre, pentru sfinţitul cler, pen
tru ipoporul lui Dumnezeu şi pentru toată lumea, rămînem al Venerabilei 
Voastre Prea Fericiri mult iubită nouă,

N I C O L A E ,
Patriarhul Alexandriei
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Nu te teme, Eu sînt cu tine ; nu 11 în
grijorat, Eu sînt Dumnezeul tău. Eu te voi 
întări şi te voi ajuta şi te voi ocroti cu 
dreapta Mea cea de adevăr (Isaia 41, 10).

PREA FERICIREA VOASTRĂ, IUBITE FRATE IN HRISTOS.

Plin de bucurie duhovnicească, adresez Prea Fericirii Voastre din
inimă urările noastre cele mai bune cu ocazia Sărbătoririi Naşterii lui
Hristos. şi a Anului Nou.

Sărbătoarea Naşterii lui Hristos este sărbătoarea Dragostei: dra
gostea a unit cerul cu pămîntul, dragostea ne-a redat Raiul cel pierdut, 
prin înomenirea Domnului nostru Iisus Hristos.

Să sporim rugăciunile noastre stăruitoare către Domnul pentru ca 
pacea să stăpînească peste inimile noastre, peste popoarele noastre şi 
în întreaga lume, pentru ca Bisericile noastre să fie lumină pentru pace.

Noi trebuie să ne întărim menirea şi mereu convingerea că pentru 
desăvirşirea noastră nu este de ajuns doar dezvoltarea economică şi 
materială. A sosit vremea cînd trebuie să gîndim că odată cu dezvol
tarea economică omul are nevoie şi de dezvoltarea religioasă, spirituală 
şi culturală şi în acest proces o sarcină mare trebuie să le revină Bise
ricilor noastre. Scopul limpede al Bisericilor noastre este transformarea 
omului şi a omenirii.

Domnul să dăruiască Prea Fericirii Voastre sănătate şi îndelungă în- 
zilire, iar Bisericii pe care o conduceţi tot mai multă prosperitate du
hovnicească.

Cu dragoste frăţească In Domnul,
I L I E ,

Catolicos Patriarh al întregii Georgii

PREA FERICIREA VOASTRĂ, PREA IUBIT FRATE IN DOMNUL,

Cu simţăminte de adîncă bucurie duhovnicească, Vă adresăm din 
inimă urările noastre cele mai bune cu prilejul înălţătorului Praznic al 
Naşterii Domnului şi Mîntuitorului nostru.

Acum, cînd întreaga lume creştină sărbătoreşte întruparea lui Dum
nezeu, inima noastră se umple de pace şi de bunăvoire care au fost 
vestite de îngeri în noaptea Sfîntă a Naşterii (Luca 2, 14).

împărtăşind împreună cu Prea Fericirea Voastră bucuria acestui 
prea măreţ eveniment, Vă urăm de la Dumnezeu mila Sa nemărginită.

Şi Anul nou care vine să fie un timp binecuvîntat de Dumnezeu cu 
pace nezdruncinată pentru toţi oamenii pe pămînt!

Cu dragoste frăţească în Hristos cel care s-a născut,

PIMEN,
Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii
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•PREA FERICITE PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMANE, MITRO- 
POL/T AL U NGROV LAHIEI $1 ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR, PREA IUBIT 
Si PREA ÎNVĂŢAT FRATE ŞI IMPREUNA-UTURGHISITOR, DOMNULE 
I US T I N.  1MBRAŢIŞ1NDU-VA FRĂŢEŞTE lN DOMNUL. NE ADRESAM CU 
MULTĂ PLĂCERE VENERABILEI VOASTRE PREA FERICIRI.

Fiul cel veşnic al lui Dumnezeu, şi Cuvîntul se naşte în timp ca om 
Moartea devine muritoare şi neamului cel muritor al oamenilor i se 
vesteşte nemurirea. Cel neînceput se începe şi întruparea Lui devine 
început al mîntuirii oelor trecători. Puterile cerurilor se bucură de aceas
ta şi ■pămîntul cu oamenii se veselesc şi toţi împreună cîntă în negrăită 
bucurie : «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, întru 
oameni bunăvoire».

Sărbătorind şi noi acest eveniment de lume mîntuitor, ne închinăm 
cu evlavie in faţa ieslei de la Betleem, prosternîndu-ne şi lăudînd dumne
zeirea Împăratului celui care s-a născut într-însa şi înţelegînd nemărgi
nirea dragostei lui Dumnezeu pentru noi, a slujirii întru apostolia şi în
truparea cea mai presus de cuget şi mai presus de fire a Fiului Celui 
L'nuia-Născut pentru mîntuirea neamului omenesc, preamărim nemăsu
rata Lui smerenie. întru, aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu faţă 
de n o i: că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său Unul-Născut în lume pen
tru ca viaţă să avem prin El. '

Cu aceste sfinţite simţiri, petrecînd această întru tot cinstită sărbă
toare a naşterii lui Hristos, ne grăbim să salutăm venerabila Voastră 
Preafericire, felicitîndu-Vă cu căldură, în numele Prea Sfintei noastre 
Biserici din Cipru şi rugînd pe Cel născut în peşteră şi aşezat în iesle, 
Mîntuitorul nostru, să vă dăruiască Prea Fericirii Voastre şi prea cin
stiţilor arhierei din jurul vostru, sănătate nezdruncinată întru mulţi ani 
şi revărsarea binecuvîntărilor lui bogate pentru buna călăuzire a lucru
rilor bune pe care le faceţi pentru Biserică şi pentru credinţa noastră 
ortodoxă, iar în Anul- nou care vine să vi se dăruiască vreme cu pace 
şi plină de har şi mîngîiere dumnezeiască.

Imbrăţişîndu-Vă din nou, cu sărutare sfîntă şi cu dragoste sinceră, 
rămînem al Venerabilei Voastre Prea Fericiri, frate iubitor în Hristos,

H R I S O S T O M , 
al Ciprului

PREA FERICITE ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR, MITROPOLIT AL 
U NGROV LAHIEI. LOCŢIITOR AL SCAUNULUI DIN CEZAREEA CAPADOCIEl Şl 
PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMANE, DORIT ŞI IUBIT FRATE IN 
HRISTOS ŞI ÎMPREUNĂ-SLUJITOR AL SMERENIEI NOASTRE, DOMNULE 
I US T I N,  V Ă  ÎMBRĂŢIŞĂM FRĂŢEŞTE tN DOMNUL.

In aceste zile cînd se sărbătoreşte din nou marea taină a Naşterii 
lui Dumnezeu, Vă adresăm cele mai cordiale şi frăţeşti felicitări şi cele 
mai bune urări şi salutul nostru de Crăciun : Pacea lui Dumnezeu — 
Hristos se naşte!

«$i cînd s-a împlinit vremea, a trimis Dumnezeu pe Fiul Său Cel 
Unul-Născut...» (Gal. 4, 4). Aceasta a fost vremea pe care, cu veacuri în
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urmă, au văzut-o proorocii prin Duhul Sfînt. Aceasta a fost vremea cînd, 
în criză morală, civilizaţia veche se descompunea. Aceasta a fost vremea 
pe oare o doreau şi o aşteptau oamenii duhovniceşti ai vechii civilizaţii, 
convinşi că numai Dumnezeu poate să mântuiască omul. Aceasta a fost 
vremea de începere a Noului Testament cînd Fiul lui Dumnezeu şi Mîn
tuitorul nostru avea să întemeieze Biserica Sa despre care s-a spus că 
nici porţile iadului n-o vor învinge (Matei 16, 18).

Totuşi, deşi trăim în epoca marii ştiinţe, a marilor descoperiri, în
conjuraţi de puterea atotstăpînitoare a civilizaţiei, în lume n-a fost nici
odată mai multă demenţă ca astăzi. Se repetă de nenumărate ori că criza 
morală provoacă toate celelalte crize, chiar şi pe cele contemporane, 
prin care traversează întreaga lume şi tot mai adesea fiecare casă. Din 
toate acestea se ajunge la cuvintele Fiului lui Dumnezeu : «Fără Mine 
nu puteţi face nimic» (Ioan 15, 5).

Să înălţăm rugăciuni fierbinţi către Pruncul Dumnezeu Hriistios, ca 
să ne lumineze cu dragostea Sa pe noi toţi şi pe toţi oamenii din lume, 
pentru ca fiecare să privească pe semenul său ca pe fratele său, iar pe 
comunitatea întregului neam omenesc oa pe o mare familie de copii ai 
lui Dumnezeu chemaţi la viaţă, la muncă, la creaţie, la bucurie în Dum
nezeu prin credinţă vie şi la dragoste lucrătoare.

Rugîndu-vă să np pomeniţi în rugăciunile Prea Fericirii Voastre, ră- 
mînem frate pururea devotat Prea Fericirii Voastre în Hristos şi împre
ună slujitor,

G H E R M A N , 
Patriarhul Serbiei

PREA FERICIREA VOASTRĂ,
PREA FERICITE, IUBIT FRATE IN DOMNUL NOSTRU,

Iată-ne din nou în pragul luminoasei sărbători a Preaslăvitei Naş
teri a lui Hristos, zi binecuvîntată şi plină de bucurie, în timp ce imensa 
dragoste a lui Dumnezeu se răspîndeşte peste umanitatea plină de pă
cate : «Dumnezeu a trimis pe Fiul Său unic în lume pentru ca noi să 
trăim prin El» (I Ioan 4, 9).

întreaga noastră ierarîiie ortodoxă exclamă împreună cu imnogra- 
ful inspirat de Dumnezeu : «Betleeme pregăteşte-te, iesle împodobeşte- 
te, peşteră deschide-te ca să primeşti... Adevărul vine... Dumnezeu în 
chip de om apare din Sfîntă Fecioară...» (din Ceasul întîi dinainte de 
Naşterea lui Hristos).

Ne vom îndrepta de asemenea cu gîndul spre cetatea lui David, lu
minată de lumina strălucitoare a Stelei de la Betleem, pentru a ne pro
sterna cu evlavie in faţa Pruncului divin şi pentru ca inimile noastre să 
se umple de bucuria nesfîrşită a cîntărilor de laudă ale îngerilor : «Sla
vă întru cele de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, întru oameni bună- 
voire» (Luca 2, 14).

Cu dragoste frăţească în Hristos, în numele Sfîntului Sinod al Bise
ricii Ortodoxe Bulgare şi în numele noastru personal, felicităm pe Prea 
Fericirea Voastră cu ocazia marii sărbători care a eliberat omenirea în
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treagă de păcatul de moarte (Rom. 8, 2), care ne-a împăcat (Efes. 2, 16) 
şi ne-a înfiat (Gal. 4, 5) cu Dumnezeu ,• aceasta este ziua binecuvîntată 
de pace şi de mare bucurie (Luca 2, 10— 11), «căci astăzi în cetatea lui 
David un Fiu vi s-a dat... şi se va numi Cel Minunat, Sfătuitor şi Dum
nezeu Puternic, Părinte Veşnic, Domn al Păcii» (Isaia 9, 5).

In fervoarea acestei sărbători, inimile noastre imploră în rugăciunea 
lor pe Hristos, Mîntuitorul nostru, Pruncul divin născut la Betleem, pen
tru ca Prea Fericirea Voastră mult iubită să fie dăruită şi cu ocazia săr
bătorilor Noului An, cu abundenta harurilor Sale, cu puteri spirituale 
noi, cu sănătate şi vigoare pentru o arhipăstorire îndelungată în slujba 
turmei ortodoxe care vă este încredinţată şi în ogorul sfînt al activităţii 
pe cere o desfăşuraţi pentru statornicirea unei vieţi paşnice, pentru co
laborare, fraternitate şi dragoste între oameni.

Vă rugăm să ne pomeniţi în rugăciunile pe care le faceţi ca întiistă- 
tător, şi rămînem al Prea Fericirii Voastre mult iubite de noi, devotat 
frate şi unit în rugăciune către Pruncul divin născut din Fecioara Maria.

M A X IM ,
Patriarh al Bulgariei

PREA FERICIREA VOASTRĂ,

Deoarece Crăciunul este la uşă, încă o dată mulţumim lui Dumnezeu 
pentru această plinire a vremii, pentru a putea să propovăduim împre
ună prin cuvinte şi fapte, la nivel ecumenic, că Fiul întrupat al lui Dum
nezeu este adevărata Lumină a lumii, care luminează pe orice om (Ioan 
1,9) şi că El este Mîntuitorul lumii.

Venind adevărata lumină în lume şi strălucind în toate locurile în
tunecate, a făcut din toţi oamenii de diferite tradiţii şi rase, care L-au 
primit, copii ai lui Dumnezeu şi copii ai luminii care se privesc unii pe 
alţii, în Lumina Sa, ca fraţi şi surori preaiubiţi.

Avînd în vedere toate acestea, urez Prea Fericirii Voastre şi tuturor 
fraţilor şi surorilor, care se află sub conducerea spirituală a Prea Feri
cirii Voastre, un «Crăciun binecuvîntat şi un fericit An Nou» !

De asemenea, aş dori să încredinţez pe Prea Fericirea Voastră cu 
această ocazie, că mă rog lui Dumnezeu ca toate naţiunile lumii să se 
unească pentru a salva omenirea de catastrofa nucleară, prin dezarmare 
în acest timp de criză şi în viitor.

«Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu şi pe pămînt pace» Amin.
ABBA TEKLE HAIMANOT, 

Patriarhul Etiopiei

PREA ‘FERICIREA VOASTRĂ, PREA IUBIT FRATE IN DOMNUL,

Hristos se naşte!
Cu prilejul binecuvîntatului praznic al Sfintei Naşteri a lui Hristos, 

cu smerenie Vă rog să primiţi de la nevrednicia mea cordiale urări de 
bine, pentru Prea Fericirea Voastră, pentru marea Biserică Ortodoxă 
Română şi pentru iubita patrie a Prea Fericirii Voastre.
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Născfndu-se pentru noi Hristos Mîntuitorul, «El... este pacea noas
tră... care a distrus zidul despărţirii dintre noi şi Dumnezeu, desfiinţînd 
vrăjmăşia în Trupul Său, pentru ca întru S'me însuşi să zidească un om 
nou şi să întemeieze pacea...» (Efes. 2, 14— 15). El este : «Cel Minunat, 
Mare Sfătuitor, Dumnezeu Tare, Tată Veşnic, Domn al Păcii» {Isaia 9, 5). 
Despre faptul că s-a născut un «Domn al păcii» cîntau mulţimile de în
geri în noaptea sfîntă la Betleem {L u ca  2, 14). însuşi Mîntuitorul nostru 
a dat pacea ucenicilor Săi şi tuturor celor ce-L iubesc pe El, pentru ca 
să rămînă în unire şi într-im gînd în slăvită lui împărăţie, Sfînta Biserică.

«Multă va fi stăpânirea Lui şi pacea Lui nu va avea hotair» (Isaia 9, 6). 
Tot aşa şi dragostea noastră : «pentru ca toţi să fie una» (Ioan 17, 21).

Fie ca Domnul să dea Prea Fericirii Voastre şi in anul nou care vine 
darurile Sale binecuvântate, pacea Bisericii şi întregii lumi.

Al Prea Fericirii Voastre iubitor frate în Hristos,
V A S I L I E ,

Mitropolit al Varşoviei şi al întregii Polonii

PREA PERICITE.

Cu bucurie am primit scrisoarea pe care mi-aţi trimis-o cu ocazia 
sărbătorilor Naşterii Domnului nostru, oare s-au încheiat cu sărbători
rea intrării în templu (biserică) a pruncului Iisus şi întîmpinarea Lui de 
către bătrînul Simeon care-L recunoaşte ca mîntuitor al popoarelor şi 
lumină a neamurilor (cf. Luca 2, 31—32). în aceste zile în timpul cărora 
noi am fost uniţi mai ales în rugăciune de mulţumire pentru manifesta
rea bunătăţii lui Dumnezeu şi a dragostei Sale faţă de oameni (cf. Tit 
3, 4), am simţit încă mai mult necesitatea urgentă de a restabili o comu
niune deplină Ln credinţă şi dragoste între toţi fiii unui Tată atît de iu
bitor.

Sărbătorirea întrupării Cuvîntului lui Dumnezeu, care «a venit să 
vestească pacea pentru cei de aproape şi pei.lru cei de departe căci prin 
El noi putem să ajungem la Tatăl» (cf. Efes. 2, 17— 18), ne aminteşte vo
caţia noastră şi misiunea noastră în lume în vederea realizării unei n."*i 
comunităţi de viaţă, eliberată de orice război, de orice ură, de orice dez
binare şi însufleţită de Duhul lui Dumnezeu care locuieşte în noi. Acesta 
este Duhul lui Dumnezeu care ne va conduce în areastă dublă misiune a 
căutării unităţii şi a mărturiei comune în lume.

Cu aceste sentimente comune de credinţă şi de pace Vă răspund la 
urările pe care mi le-aţi adresat, încredinţîndu-Vâ d.n nou de dragostea 
mea frăţească în Domnul.

IOANNES PAUI.US P.P. II 

«... ŞI PE PĂMINT PACE ...»

SANCTITATE,

Prin mila lui Dumnezeu, în pragul Noului An, îngerii din ceruri aduc 
din nou lumii Vestea cea Nouă a naşterii minunate a Domnului şi Mîn
tuitorului Iisus Hristos.
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Plini de nădejde şi de bucurie spirituală, sufletele noastre se lumi
nează şi se însufleţesc încă o dată pentru a preamări sfîntul şi veşnicul 
nume al lui Dumnezeu care îl trimise în lume pe Fiul Său unic pentru 
răscumpărarea neamului omenesc.

In aceste zile sfinte, prosternaţi sub bolţile catedralei din Etcimiad- 
zin, înălţăm rugăciunile noastre către Atotputernicul pentru ca porunca 
«de pace şi bunăvoire» a Sfintei Naşteri să se răspîndească din abundenţă 
în lumea întreagă şi să devină o lumină conducătoare pentru oamenii şi 
naţiunile din zilele noastre.

Să fie mai multă lumină, mai multă bunăvoinţă reciprocă şi dor de 
pace pe calea vieţii omeneşti.

Prin Vestea cea Bună a Naşterii, sîntem bucuroşi să adresăm San
ctităţii Voastre salutul nostru de dragoste respectuoasă şi frăţească şi 
Vă urăm o viaţă lungă în sănătate deplină şi fericită arhipăstorire în 
pace şi prosperitate.

«Fie ca Domnul Păcii să Vă dea El însuşi ,pacea, pretutindeni şi cu 
orice chip» (2 Tes. 3, 16).

VASKEN I 
Catolicos al tuturor armenilor

PREA FERICIREA VOASTRĂ,

«...Numele Lui este Cel Minunat, Mare Sfătuitor,
Dumnezeu Taie, Tată Veşnic, Domn al Păcii» {Isaia 9, 5).

Astfel prooroceşte Isaia Naşterea Domnului Păcii care ni s-a dat 
nouă la Crăciun şi a cărui naştere o sărbătorim în curînd iarăşi.

Imnul îngeresc «Slavă întru cei de sus...» pune de asemenea în le
gătură naşterea lui Hristos cu Pacea. Făgăduieşte pacea la toată omeni
rea : «şi pe pămînt pace, întru oameni bunăvoire».

Dar, deşi pacea este darul lui Dumnezeu către om, prin naşterea lui 
Hristos, ea trebuie să se obţină în chip activ : «Fericiţi făcătorii de 
pace», proclamă Iisus în propovăduirea Sa «către toţi cei ce se vor numi 
fii ai lui Dumnezeu». Omul trebuie să lupte pentru a statornici pacea.

In anul care vine vor fi luate unele iniţiative pentru pace, la care şi 
eu însumi mă asociez cu plăcere. Mă rog lui Dumnezeu ca nădejdea să 
fie o realitate cu rezultate rodnice. în vederea acestui scop şi Bisericile 
creştine trebuie să acţioneze împreună, într-un mod care să depăşească 
tradiţiile lor doctrinare şi culturale.

Nădejdea mea este că ele vor proceda astfel, şi în această nădejde 
Vă adresez, Prea Fericite, urările mele cele mai bune cu dragoste şi bu
curie în Domnul Păcii.

Al Preu Fericirii Voastre iubitor frate în Hristos,
ROBERT CANTUAR, 

Arhiepiscop de Canterbury, 
Primat al întregii Anglii şi Mitropolit
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ALEGEREA, RECUNOAŞTEREA ŞI ÎNTRONIZAREA 
ÎNALT PREA SFINŢITULUI DR. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ,

CA ARHIEPISCOP AL SIBIULUI ŞI MiTROPOLIT AL ARDEALULUI

In urma vacantării postului de Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardea
lului, prin pensionarea la cerere, pentru motive de boală, a I.P.S. Dr. Nicolae Mladin, 
Prea Fericitul Patriarh Iustin, In calitate de preşedinte al Sfîntului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române, a convocat Colegiul Electoral Bisericesc în ziua de duminică 10 
ianuarie 1982, pentru alegerea unui nou titular în acest scaun vacant.

Lucrările Colegiului Elecitoral Bisericesc au început după săvîrşirea unud Te-Deum 
în paraclisul Palatului patriarhal şi s-au desfăşurat în sala sinodală din Palatul pa
triarhal, sub preşedinţia Prea Fericitului Patriarh Iustin.

După îndeplinirea formalităţilor prevăzute de Statutul pentru organizarea şi 
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, prin citirea apelului nominal al membrilor 
Colegiului Electoral Bisericesc şi prin alegerea unui secretariat al şedinţei, Prea 
Fenka'tiul Patriarh Iustin, deschizlind lucrările, a rostit următoarea cuvîwbare :

«Mărit Colegiu Electoral,
încă de la 15 Iulie 1980, I.P.S. Mitropolit al Ardealului Nicolae Mla

din a solicitat Sfîntului Sinod un concediu de un an de zile, pentru în
grijirea sănătăţii.

După scurgerea acestui timp, simţindu-şi puterile împuţinate în faţa 
răspunderilor tot mai tnari şi multiple pe care le ridică vrednicia de Ar
hiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, I.P.S. Nicolae Mladin 
a cerut Sfîntului Sinod să fie de acord cu jetragerea sa din scaun şi rîn• 
duirea drepturilor de pensie.

In urma aprobării Sfîntului Sinod, I.P.S. Sa is-a retras la mînăstirea 
Brîncoveanu — Sîmbăta de Sus, unde se bucură de toată îngrijirea cu
venită.

Din chemarea care vi s-a adresat aţi putut vedea că scopul întrunirii 
noastre de astăzi este de a alege un mou titular al Arhiepiscopiei Sibiu
lui şi Mitropoliei Ardealului, în scaunul devenit vacant prin retragerea 
la pensie a I.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae Mladin, Ia 1 august 
1981.

Este de datoria noastră insă ca <în cadrul acestui moment solemn să 
închinăm mai întîi un gînd bun şi să rostim un cuvînt izvorît din inimă
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înaltului ierarh care a vegheat la cirma Bisericii Ardelene, vreme de 
aproape 15 ani.

Vredniciile Q.P.S. Nicolae Mladin, ca profesor de teologie, ca în
drumător al tinerelor •generaţii de preoţi, ca scriitor de studii teologice 
şi chivernisitor al treburilor eparhiale, îl aşază în galeria luminoasă 
a ierarhilor ardeleni care au cinstit scaunul mitropolitan al Ardealului. 
De aceea astăzi îi aducem un ales omagiu, asigurîndu-1 în continuare 
de dragostea şi preţuirea Sfîntului Sinod, a clerului şi credincioşilor 
eparhiei, pe care cu rîvnă de Casa Domnului a pâstorit-o.

Cu acest prilej, îi aducem urări de sănătate, de alese bucurii şi în
delungată înzilire.

Mărit Colegiu Electoral,
Urcînd cu gîndul pe firul veacurilor, In viaţa patriei şi a Bisericii 

noastre, constatăm că fiecare din ţările sau 'provinciile româneşti au 
cunoscut de-a lungul vremii momente de înălţare <sau de amărăciune, 
care au rămas pentru totdeauna adînc întipărite în trupul neamului 
nostru. Dacă privim spre Ardeal, pe de o parte, ne gîndim fără îndoială 
la Mihai Viteazul intrînd biruitor în Alba Iulia pentru a realiza unirea 
tuturor românilor, iar pe de altă parte, icu multă amărăciune, ine poartă 
gîndul la sfîşierea Trupului Bisericii Ortodoxe în jurul anului 1700.

Rupţi de la sînul Bisericii-mame şi înşelaţi în dobîndirea dreptu
rilor sociale şi politice pentru care iăcuseră «unirea» cu Roma, românii 
ardeleni au trebuit să se vadă st'md în cele două străni vreme de două 
veacuri şi jumătate, nu numai >purtînd în adîncurilel suiletelor lor, dar 
şi manifestînd pe faţă dorinţa reîntregirii Bisericii lor sfîşiată de duş
mani, precum şi consolidarea unităţii lor naţionale, pe care niciodată 
n-a putut să le-o stingă <în conştiinţa lor.

Dimpotrivă, conştiinţa unităţii naţionale şi a unităţii religioase a 
românilor ardeleni dobîndeşte noi dimensiuni în vremea revoluţiei de 
la 1848, cînd pe Cîmpia Libertăţii de la Blaj, în lfaţa iepiscopului ortodox, 
Andrei Şaguna şi a episcopului unit Lemeny, mulţimile au cerut să se 
unească cu ţara şi să aibă o singură Biserică autocefală.

Aşa cum Şaguna a trăit să-şi vadă împlinite visurile sale perma
nente ; reînfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe a Transilvaniei (24 dec. 1864),
o nouă organizare bisericească \şi înfiinţarea de şcoli româneşti, tot ast
fel, după o luptă de o viaţă întreagă, Mitropolitul Nicolae Bălan a ajuns 
să-şi vadă împlinit visul său, visul de aur, a generaţii şi generaţii de 
buni români şi buni credincioşi uniţi şi ortodocşi: întîlnirea în faţa 
aceluiaşi altar, reîntregirea bisericească.

La 15 mai 1948, cînd peste întregi, cuprinsul ţării adia uşor vîntul 
plăcut al libertăţii depline a poporului, pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, 
cu prilejul sărbătoririi unui veac de la \jnarea adunarea din 1848, mitro
politul Ardealului Nicolae Sălan a făcut o caldă chemare la unitate. 
Vorbind către greco-catolici, el a zis ; «Habsburgii au rupt naţia noas
tră din Ardeal în două, ca să ne slăbească -şi să ne poată mai uşor stă- 
pîni... Ca urmaş ai vechilor mitropoliţi ai Bălgradului, care aveau sub 
oblăduirea lor toată naţia românească din Ardeal, îndrept -acum, ca şi 
altă dată... o chemare caldă de părinte să vă întoarceţi acasă... Veniţi,
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că noi vă aşteptăm cu braţele deschise... rupeţi peceţile cu care v-au 
încătuşat străinii, veniţi acasă».

O altă chemare, tbt atît de părintească, a adresat Patriarhul Justi- 
nian, la 6 iunie 1948, cu prilejul instalării sale în fruntea Bisericii, către 
clerul şi credincioşii greco-catolici îndemnîndu-i sd se unească cu ro
mânii ortodocşi «într-o puternică Biserică naţională, care să cuprindă în 
sînul ei tot clerul şi poporul român din scumpa noastră patrie»-.

Aceste glasuri au fost auzite şi ascultate. Reîntregirea bisericească 
s-a realizat. După amărăciunea despărţirii, care a durat două veacuri 
şi jumătate, dulceaţa înfrăţirii a fost primită ca o adevărată mană ce
rească. Unitatea noastră bisericească a fost înfăptuită. Este desăvîrşită 
şi pentru totdeauna.

Nimeni şi nimic nu va putea frînge legătura frăţească, legătura dra
gostei dintre noi.

Pururea vom cinsti pe înalţii ierarhi, în frunte cu patriarhul Justi- 
nian şi cu mitropolitul Bălan, şi în chip cu totul deosebit, pe cei 38 de 
protopopi, în frunte cu P.C. Traian Belaşcu şi pe cei peste 400 de preoţi 
care au făcut <calea întoarsă către fraţii lor din strana cealaltă, spre 
deosebire de generaţia de la 1700, care fusese împinsă spre dezbinare 
de nevoi ori de interese politice străine de neamul nostru.

Iar noi ca moştenitori ai acestui tezaur ortodox şi românesc vom 
veghea la buna păstrare în vistieriile duhovniceşti ale sufletului nea- 
mlui nostru şi-l vom fructifica spre folosul tuturor şi al. fiecăruia din
tre noi, spre folosul Bisericii noastre Ortodoxe şi al patriei noastre bi- 
necuvîntate de Dumnezeu.

Mărit Colegiu Electoral,
Astăzi în Transilvania, ca ■şi în ţara întreagă, poporul iromân îşi 

deapănă firul vieţii sale naţionale şi bisericeşti într-un climat firesc, 
de bună înţelegere şi strădanii comune pentru propăşirea deplină a ţă
rii. Roadele progresului social-material şi spiritual se vădesc pretutin
deni. Pe ogoarele înfrăţite, în marile uzine şi fabrici, în şcoli, în labo
ratoare, în instituţii de >cultură şi artă, peste tot clocoteşte viaţa cea 
nouă care oglindeşte hărnicia şi patriotismul fiilor acestor meleaguri, 
stăpîni pe soarta şi bunurile muncii lor.

Viaţa bisericească cunoaşte şi ea o dezvoltare corespunzătoare ne
voilor credincioşilor noştri. Locaşurile 1 sfinte se află pretutindeni în 
bună stare, frumos îngrijite, împodobite cu pictura tradiţională şi cu 
cele necesare cultului, fiecare avînd slujitori care se străduiesc să îm
plinească misiunea Bisericii şi cerinţele duhovniceşti ale credincioşilor 
încredinţaţi lor spre păstorire.

In relaţiile cu celelalte culte, spiritul ecumenist înscăunat la noi 
îndată după eliberarea de sub dominaţia de tristă amintire. — străină 
de neamul şi spiritul românesc —, a devenit un punct de referinţă, o 
pildă pentru multe alte ţări. Sîntem împreună cu clerul şi credincioşii 
celorlalte culte din ţară, neîncetat prezenţi activ în toate acţiunile pen
tru apărarea păcii în lume ; sîntem nelipsiţi din organismele Conferinţei 
Creştine pentru Pace, nu lipsim de la întrunirile Conferinţei Bisericilor
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Europene; activăm In toate sectoarele Consiliului Ecumenic al Bise
ricilor.

In cadrele Ortodoxiei ecumenice Împlinim rosturi de toţi cunoscute 
şi recunoscute ; cu lumea protestantă şi anglicană dialogurile continuă 
cu bune speranţe de apropiere a Bisericilor. Iar faţă de romano-catolici 
am avut fără încetare, inimile larg deschise şi gînduri dintre cele mai 
curate. Martor ne este Dumnezeu că totdeauna am depus statornice 
strădanii pentru strîngerea legăturilor şi buna cooperare cu Biserica 
Romano-Catolică.

Să iie însă, oare, adevărat 'că există, ca şi oameni, instituţii lipsite 
de simţul realităţii ? Pot exista oare, Biserici, care să creadă că chiar 
convingerile religioase se pot schimba de pe o zi pe alta ? S-a uitat 
oare că pentru credinţă s-au născut martirii ?

S-a trezit oare, şi în unele Biserici complexul de hegemonie sau im
perialism, cea mai primejdioasă maladie a lumii de astăzi ?

La toate acestea ne-am gîndit cînd, după schimbul de scrisori ire- 
nice şi urări de pace, după făgăduinţe de cooperare şi rugăciuni comune 
pentru colaborarea Bisericilor noastre spre tot lucrul bun, cum zice. 
Siîntul apostol Pavel, deodată cu totul pe neaşteptate, agenţiile de presă 
anunţă în toată lumea că «Papa Ioan Paul al II-lea a cerut României să 
acorde greco-catolicilor libertate religioasă».

Să iie, oare, actualul papă atît de străin d& istoria bisericească a 
ţării noastre ? N-a putut oare înţelege pînă acum că «unirea cu Roma» 
de la 1700 nu a constituit o ruptură religioasă, esenţială, în suiletul or
todox românesc ?. Nu ştie oare Papa Ioan Paul al II-lea că din primele 
zile ale creştinismului pînă la anul 1700 a existat o singură Biserică 
Ortodoxă în Ardeal, iar către anul 1700, autorităţile de stat habsburgice 
au izbutit să ademenească o parte din cler şi credincioşii ortodocşi să 
primească unirea cu Roma în schimbul unor privilegii materiale şi so
ciale, îără o schimbare substanţială de credinţă, iar după ce aceste ne
voi au trecut, credincioşii s-au întors la vechile lor rînduieli de vieţui
re în dragoste cu iraţii lor de aceiaşi neam, reparînd spărtura care se 
lăcuse de străini în Biserică ? Cine poate împiedica pe un gospodar să 
se întoarcă în casa sa, după o călătorie în afară, cu sau iară voia sa ?

La 1700 s-a produs ruptura. La 1948 s-a cusut la loc cămaşa sfîşiată 
a Bisericii Ortodoxe. Nu este deci nimic mai normal decît actul de re
întregire bisericească.

Dealtfel, problema reîntregirii bisericeşti ne aparţine nouă, româ
nilor ortodocşi, şi dacă vreţi, putem spune : nouă, românilor din cele 
două străni.

De fapt, chiar duuă unirea cu Roma, credincioşii greco-catolicl au 
rămas tot ortodocşi. In toate : în doctrină, în cult şi în organizare. De 
Roma îi lega numai recunoaşterea formală a primatului papal, care nu 
avea nici o înrîurire asupra vieţii lor religioase. Astfel, Biserica unită, 
Biserica greco-catolică sau, cum i se mai spune, Biserica de rit bizantin, 
în ţara noastră, n-a fost niciodată o parte a Bisericii Romano-Catolice, 
ci o parte a Bisericii Ortodoxe Române.
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Ea a fost pusă cu sila în relaţii cu Biserica Romano-Catolică. Astfel, 
oricum ar fi privită această problemă, cererea Papei nu constituie alt
ceva decît o imixtiune în treburile noastre interne bisericeşti. Jurisdic
ţia Papei este limitată la hotarele Bisericii Romano-Catolice. El n-are 
nici un drept asupra Bisericii noastre Ortodoxe.

De aceea noi protestăm cu fermitate împotriva acestui act care pune 
în primejdie bunele noastre relaţii cu credincioşii romano-catolici de 
oriunde s-ar găsi ei, pune în primejdie orice colaborare între ei şi noi, 
pune în primejdie însuşi dialogul ortodoxo-catolic abia început».

Prea Fericitul Patriarh Iustin a arătat apoi importanţa pe care o are in desfă
şurarea armonioasă a vieţii noastre bisericeşti prezenţa unui ierarh vrednic Sn frun
tea Mitropoliei Ardealului, a treia ca importanţă canonică în ierarhia Bisericii Orto
doxe Române, şi a invitat pe membrii Colegiului Electoral să procedeze la alegerea 
Intîistătătorului Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropoliei Ardealului.

După o pauză s-a trecut la săvîrşirea procedurii de alegere a titularului Arhie
piscopiei Sibiului. După ce a dat scurte lămuriri Sn legătură cu modalitatea alegerii, 
Prea Fericitul Patriarh Iustin a suspendat şedinţa pentru 1/2 oră, spre a da posibilita
tea alegătorilor de consfătuire şi desemnarea prin vot secret a noului Arhiepiscop 
şi Mitropolit.

La reluarea lucrărilor preşedintele Colegiului Electoral Bisericesc a dispus che
marea alegătorilor la urne pentru depunerea voturilor, in ordinea apelului nominal.

După desfacerea scrutinului, majoritatea covîrşitoare a voturilor — 75 la număr
—  a fost întrunită de P.S. Episcop Dr. Antonie Plămădeală, âl Buzăului.

Ca urmare P. F. Părinte Patriarh Iustin Moisescu a proclamat ca Arhiepiscop al 
Sibiului şi Mit'opolit al Ardealului pe P. S. Episcoip Dr. Antonie Plămădeală.

P.F. Patriarh Iustin a felicitat pe noul ales şi i-a urat păstorire rodnică şi înde
lungată în noua şi înalta sa misiune de Mitropolit al Ardealului.

Vădit mişcat de solemnitatea momentului, noul ales Arhiepiscop şi Mitropolit 
Dr. Antonie Plămădeală a rostit următoarea cuvîntare :

*De curînd, la 27 decembrie 1981, am împlinit unsprezece ani de 
slujire arhierească, mai întîi ca vicar patriarhal, iar peste trei zile, la 13 
ianuarie ale anului acestuia, aş fi împlinit doi ani de păstorie la Buzău, 
lată că înainte de împlinirea lor, votul Dvs. îmi încredinţează astăzi o 
sarcină nouă, şi nu una mai uşoară. Acest lucru mă onorează în aceeaşi 
măsură în care pune conştiinţei mele probleme noi, legate de răspun
derea greu de măsurat pe care o comportă scaunul Mitropoliei Transil
vaniei. Fac de la început această mărturisire de conştiinţă dorind ca ea 
să vă indice faptul că, primind încrederea pe care mi-o acordaţi, îi cu
nosc bine dimensiunile şi ştiu la ce mă angajez. O fac însă cu încredere 
în ajutorul lui Dumnezeu, cu încredere în îndrumarea P.F. Patriarh Ius
tin şi a Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca încredere în 
colaborarea frăţească a distinşilor ierarhi din cuprinsul Mitropoliei 
Transilvaniei, a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului, a clerului 
şi a credincioşilor acestei eparhii. Şi nu în ultimul iînd, cu încredere 
îndeosebi în larga înţelegere şi solicitudinea Departamentului Cultelor, a 
Domnului preşedinte Ion Roşianu, ca interpret al înţeleptei politici a 
statului nostru faţă de Cultele religioase.

Mărit Colegiu Electoral,
Ştim toţi că Biserica ortodoxă a Transilvaniei, desigur de-o vîrstă 

cu poporul ei, pe care neamul şi-a păstrat-o prin veacuri de suferinţă 
nedreaptă, şi-a realizat după lupte perseverente care ar fi descurajat pe
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oricine altcineva, propria ei organizare, pe care o începem icu arhiepi
scopul Ghelasie la 1373, numai pentru că el este cel dinţii ierarh român 
cunoscut pînă azi. Nu e deloc exclus ca 2ntr-o zi, alte documente, alte 
surse, să ne deschidă calea spre şi mai devreme, descoperindu-ne nume 
care fără îndoială au existat, aşa cum a existat un Iachint de Vicina, 
dincoace de munţi, >cu care se întemeiază Mitropolia Ţării Româneşti la 
1359, deci cu numai 14 ani înaintea lui Ghelasie. Nu trăia Biserica tără 
episcopi I

Numiţi la început episcopi, ierarhii Transilvaniei au fost mereu în 
căutarea unei reşedin’e. Se ştie că s-au aşezat la un moment dat in Fe- 
leac, lîngă Cluj, apoi la Mînăstirea Prislop lingă Haţeg, apoi la Geoagiu 
fingă Alba Iulia, şi tot în acele părţi la Lancrăm, pentru a se statornici 
în cele din urmă pentru mai dungă vreme la Alba Iulia, devenită între 
timp capitală civilă. Cel care o stabileşte aici în anul 1572 este mitro
politul Eftimie. Ea va rămîne aici un secol şi jumătate, pînă la 1701. De 
atunci şi pînă azi, şirul mitropoliţilor e bine cunoscut şi mulţi dintre ei 
merită să fie nu numai amintiţi, ci omagiaţi cu respect, cu evlavie şi cu 
recunoştinţă, pentru ceea ce au făcut pentru Transilvania şi pentru în
treg neamul românesc. Nicolae Iorga spune într-una din conferinţele 
sale, în care, ca de obicei, amesteca verva cu erudiţia, analiza exhaus
tivă cu sinteza surprinzătoare, că «Românii de oriunde datoresc acelo
raşi oameni aceeaşi recunoştinţă. Nu se poate aduce un serviciu esen
ţial unei părţi a neamului nostru fără ca acest serviciu să nu se întindă 
in binefaceri... asupra neamului întreg» (Comemorarea Mitropolitului 
Andrei Şaguna, cuvîntare ţinută la 4 oct. 1919 la Ateneu, în Bucureşti, 
in voi. «Viaţa românească în Ardeal», Arad, 1926, p. 261).

Ioan de Ia Prislop, hirotonit arhiereu ca mai toţi predecesorii şi 
urmaşii săi pînă la 1701, în Ţara Românească, a fost ierarhul care a vă
zut cu ochii şi cu inima sa, visul înfăptuit pentru o clipă de marele Mi
hai Viteazul, vis care a fost visat cu şi mai multă speranţă după aceea 
de toate generaţiile de pînă la unirea din 1918, de ardeleni îndeosebi, 
dar şi de toţi românii din ţările de dincoace de munţi. Pentru acest Ioan 
a făcut Mihai Viteazul la Alba Iulia <şi catedrală şi reşedinţă, dînd Bi
sericii strămoşeşti o nouă strălucire, demnitate şi prestigiu. Să ne amin
tim că de la Ioan de la Prislop ne-a rămas cea mai veche scrisoare ro
mânească ,pe care o <cunoaştem pînă iacum, scrisă de un ierarh iomân 
transilvănean.

Un urmaş de-al său, Dosoftei (1623), a adunat un sinod şi a stabilit 
un număr mare de sărbători, ca să înmulţească zilele de odihnă şi să 
uşureze viaţa iobagilor, tot aşa cum un altul cunoscutul Ilie Iorest 
<arhimitropolitul», hirotonea ţăranii ca să-i elibereze de iobăgie, punîn- 
du-sc astfel în conflict cu autorităţile, care îl obligau să-i întoarcă stă- 
pînilor lor. Cîte nu imaginau bieţii oameni ca să scape de apăsarea greu 
de suportat, care le sleia trupurile, şi mai ales le rănea sufletele.

Ghenadie al II-lea aduce tiparniţă în Ţara Românească şi tipăreşte 
cărţi, iar Simion Ştefan dă neamului românesc la 1648 Noul Testament. 
Astfel, prima traducere integrală a Noului Testament în limba română 
ne vine din Alba Iulia. Şi nu numai atît, ci tot de acolo ne vine şi acea
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teorie a circulaţiei cuvintelor, expusă în prefaţa Noului Testament, în 
care se arată că acele cuvinte sînt bune care sînt înţelese de toată lu
mea, precum banii aceia sînt buni, care circulă peste tot, alirmînd ast
fel necesitatea unei limbi unitare pentru toţi românii, şi promovlnd o 
astfel de limbă prin însăşi această traducere, menită să contribuie la 
păstrarea unităţii neamului.

Să nu uităm că şi Coresi şi-a desfăşurat activitatea de traducător şi 
tipograf tot în cuprinsul Mitropoliei Ardealului, la Braşov şi tot aici a 
apărut Palia de la Orăştie, tipărită de fiul lui Coresi, de la a cărei tipă
rire se împlinesc anul acesta patru sute de ani. Prin ea s-a făcut «întîiul 
pas hotărîtor pentru înălţarea limbii noastre la starea de limbă literară» 
şi scriind, mai ales Coresi, în limba vorbită în Ţara Românească, s-a 
făcut, prin aceasta, la Braşov «întîiul pas pentru acest dialect să devină 
limba literară pentru toţi Românii» (I. Bianu, Despre introducerea limbii 
româneşti în Biserica Românlior, Bucureşti, 1904, p. 12— 13).

Pentru rîvna lor în apărarea Ortodoxiei şi a intereselor româneşti, 
vlădicii Ilie Iorest şi Sava Brancovici au fost întemniţaţi, suferind ocări, 
umilinţe şi bătăi, pentru care, recunoscătoare, Biserica noastră i-a cano
nizat în 1955. Deşi li s-a zis «răbdători», transilvănenii au fost mereu 
«luptători», uneori cu cuvîntul, alteori cu scrisul, de multe ori, scoşi din 
fire, şi cu alte mijloace. Voiau să fie liberi, să-şi vorbească limba, s-o 
scrie, să-şi laude Dumnezeul în tradiţia moşilor şi strămoşilor lor.

După moartea lui Sava Brancovici s-au găsit în lucrările lui 14 saci 
cu cărţi 1 Erau în aceeaşi măsură cultivaţi şi încălziţi de patriotism, 
pînă la jertfă, aceşti vlădici transilvăneni. Aceeaşi dîrzenie au arătat-o 
şi cei de după trista întîmplare de la 1700. Monahi ca Visarion Sarai şi 
Sofronie de la Cioara, preoţi ca Moise Măcinie din Sibiel, Cosma din 
Deal, Ioan Piuaru din Sadu, ţărani ca Nicolae Oprea Miclăuş din Să- 
lişte şi mulţi alţii au apărat credinţa strămoşească cu preţul vieţii lor, 
ştiind că aşa apără fiinţa naţională a românilor, ameninţată cu viclenie 
pînă şi pe această cale.

Cîţi încă n-ar mai trebui canonizaţi din lista mare a celor ce au 
suferit pentru Ortodoxie în această Transilvanie a cărei istorie e mai 
degarbă un Martirologiu! E de ajuns să deschidem orice carte de isto
rie a ei, la orice pagină — Iorga, Meteş, Silviu Dragomir, Mircea Păcu- 
rariu, de pildă, alţii şi alţii — ca să fim copleşiţi de nume şi fapte de 
eroi ai credinţei şi ai neamului, adevărate cataloage ale dragostei şi 
jertfei, cum n-a mai dat altă parte a pămîntului românesc.

Tîrziu de tot, după şaptezeci de ani de Ia desfiinţarea silnică a Mi
tropoliei de la Alba Iulia, la 1701, reuşesc românii să-şi aibă din nou 
episcopii lor, de data aceasta la Sibiu, odată cu Sofronie Chirilovici 
(1771), dar acesta era sîrb, ca şi urmaşul său Ghedeon Nichitlci (1783), 
care pune Episcopia românească sub ascultarea Mitropoliei sîrbeşti de 
la Carloviţ. Va rămîne aşa pînă la 1864. Trebuie să recunoaştem însă, 
că unii din aGeşti vlădici sîrbi au fost aproape de sufletul românesc. Au 
înfiinţat şcoli şi ultimul din ei, Gheras'im Adamovici (1789), a apărat 
în faţa autorităţilor acel Supplex Libellus Valachorum de la 1791, des-
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Reprezentanţi ad celorlalte Culte din ţară prezenţi La festivităţile 
de instalare a noului mitropolit al Ardealului.
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pre care protopopii români îi spuseseră, trimiţîndu-i la Viena, că «iaste 
lucru a tot neamului românesc».

După Gherasim, Transilvania nu mai are episcopi vreme de 14 ani. 
Abia în 1810 e ales şi în 1811 instalat Vasile Moga din Sebeş, în sfîrşit 
iarăşi un român.

. Dar cel care va marca istoria Transilvaniei, cel care va umple a- 
ceastă istorie cu numele său venerat ca al unui sfînt, va fi urmaşul lui 
Moga, Andrei Şaguna, mai întîi vicar (1846— 1848), apoi episcop, şi în 
cele din urmă din nou, mitropolit, cum fusese ultimul, Ioan de la Pris
lop. Şaguna este acela care, după stăruitoare demersuri la împărat reu
şeşte să restaureze Mitropolia Ortodoxă Română a Transilvaniei, la 
1864, cu reşedinţa la Sibiu, unde a rămas pînă în zilele noastre. E bine 
să ne amintim că din «Sinodul» care a început lupta pentru restaurarea 
Mitropoliei,-la 12 martie 1850, a făcut parte şi Avram Iancu.

De la Şaguna ne-a rămas Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe 
Române din Transilvania (1868), după care vor fi introduşi în condu
cerea treburilor bisericeşti şi laicii, în bună proporţie, lucru făcut nu 
fără înţelepciune şi nu fără gînd de a da Transilvaniei, sub această 
formă, o Constituţie şi un Parlament românesc. Foarte bine spune N. 
Iorga că-«el a făcut ca, prin întrebuinţarea cuminte a împrejurărilor, să 
se capete ceea ce nu putuseră căpăta Românii prin răscoala (de la 1848 
n.n.) (Viaţa Românească în Ardeal, p. 269). «Făcîndu-se că asigură nu
mai Biserica, el a asigurat şi pe celelalte» fldem, p. 271), adică for cen
tral reprezentativ, şcoală românească, presă etc. Naţiunea română nu 
era recunoscutăŞaguna face să fie recunoscută Biserica românilor, şi 
ce mare faptă a fost aceasta! Prin recunoaşterea Bisericii, se simţea 
recunoscută însăşi naţiunea.

Şaguna nu s-a limitat însă numai la aceasta. El a construit Institu
tul teologic-pedagogic, pentru care a scris personal manuale, institut 
din care absolvenţii ieşeau mai întîi învăţători; a îndemnat pe preoţi 
să facă în sate cursuri pentru alfabetizare; a întemeiat gimnaziile din 
Braşov şi Brad şi patru sute de şcoli primare confesionale. A tipărit cea 
de a cincea Biblie românească, a înfiinţat «Telegraful Român» şi a spri
jinit înfiinţarea «Asociaţiunii transilvane pentru literatura română şi 
cultura poporului român» (ASTRA, 1861), fiind şi primul ei preşedinte.

A fost unul din conducătorii marii adunări de la 3— 15 mai 1848 
de pe Cîmpia Libertăţii, cînd steagurile Transilvaniei, împărţite la 1700, 
au uitat de împărţire, «cordundîndu-se — cum spune Iorga — în acelaşi 
steag naţional românesc» fldem, p. 91), aşa cum vor face mai apoi şi 
definitiv, românii acestor meleaguri, pe vremea mitropolitului Nicolae 
Bălan. Avem aici prezent cu noi, şi e o favoare că putem spune aceasta, 
pentru cd omul a intrat deja în istorie şi viitorul ne va invidia pe cei 
ce l-am cunoscut, — avem zic, aici, ipe cel care în 1948 a stat în fruntea 
mişcării de înaltă conştiinţă ortodoxă şi patriotică, de întoarcere acasă 
după 250 de ani a fraţilor din «strana stîngă», rupţi din trupul Bisericii 
la 1700, şi-mi fac nu numai o plăcere, ci o datorie de a-1 omagia cu 
acest prilej: Părintele vicar onorific al Arhiepiscopiei Sibiului, Traian 
Belaşcu.
B. o . R — 3
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Să-mi îngăduiţi un cuvînt de omagiu şi pentru Dl. prof. Virgil Cîm- 
peanu, participant activ la marea împlinire de Ia 1948, ca şi pentru toţi 
ceilalţi, prezenţi aici, care sînt acum una cu noi.

E surprinzător şi trist că, după atîţia ani, s-a găsit totuşi cineva, şi 
încă dintr-un oficiu ca acela de Papă al Romei, care nu înţelege nici 
azi, un fapt asupra căruia nu mai există nici un fel de îndoială; că 
românii sînt şi se vor ortodocşi şi că, regăsindu-şi unitatea zdruncinată 
la un moment dat de mîini străine, sînt acum hotărîţi să şi-o păstreze 
aşa pe vecii vecilor. Nimeni şi niciodată nu-i va mai putea înşela să se 
despartă.

Este iarăşî surprinzător, de mirare şi de neînţeles, că astăzi, cînd 
prin toate mijloacele, popoarele se străduiesc să apere şi să menţină 
pacea lumii, să întreţină un climat de încredere şi de bună înţelegere 
între popoare, cînd Bisericile — aşa cum am văzut şi la marea Adunare 
a Cultelor din România, din noiembrie 1981 — se alătură acestui efort 
comun spre pace, iată că o voce din Vatican îşi descoperă o faţă la care 
se credea că renunţase, şi încearcă să semene din nou zîzanie şi dezbi
nare. Şi toate acestea în acest veac, care vrea să se definească drept 
veac al ecumenismului şi pe teren religios I

Atitudinea Papei Ioan-Paul al II-lea nu serveşte nimănui şi e, pe 
cît de anacronică, pe atît şi de lipsită de realism şi de prietenie faţă de 
Biserica noastră şi faţă de poporul nostru şi este, cum s-a spus de către 
toţi vorbitorii din sesiunea.de dimineaţă, o imixtiune nepermisă şi con
damnabilă în treburile interne ale Bisericii noastre.

Împreună cu toţi clericii şi credincioşii Transilvaniei şi răspund 
prin aceasta D-lui prof. Vrigil Cîmpeanu, acum strîns uniţi şi ferm ho
tărîţi să rămînă fii iubiţi ai aceleiaşi una, sfîntă, sobornicească şi apos- 
tolească Biserică Ortodoxă Română, nu vom înceta a apăra unitatea 
noastră şi a spune acest lucru oricui, şi Papei. Aşa cum am fost dintru 
început, de-a lungul unei istorii milenare, aşa vom rămîne în vecii 
vecilor.

Urmaşul imediat al lui Şaguna, fostul episcop al Aradului Procopie 
Ivaşcovici, a plecat repede de la Sibiu fiind ales, numai după un an, pa
triarh al sîrbilor, la Carloviţ (1874— 1881). După dînsul s-au instalat de
finitiv la Sibiu românii, mai întîi prin Miron Romanul (1874— 1898), care 
venea tot de la Arad, unde fusese profesor şi episcop (1873— 1874), apoi 
prin Ioan Meţianu (1898—J916), Vasile Mangra (1916— 1918), Nicolae 
Bălan, I.P.S. pe atunci Iustin Moisescu, Prea Fericitul nostru Patriarh de 
astăzi, Nicolae Cola.n, I.P.S. Nicolae Mladin şi ultimul, cu titlul de loc
ţiitor de mitropolit al Ardealului, I.P.S. Teoctist ăl Moldovei şi Sucevei 
(1 aug. 1981—10 ian. 1982).

De la Miron Romanul păstrăm amintirea curajoasei lui intervenţii 
la Viena, în 1879, în fruntea unei delegaţii de episcopi şi de membri ai 
Congresului Naţional Bisericesc, pentru a protesta împotriva legii care 
introducea limba maghiară în şcolile confesionale româneşti. Tot de Ia 
el avem un document de mare curaj şi atitudine românească, acel «epo
cal circular millenar» (1896), cum l-a numit Valeriu Bologa, prin care 
îndemna pe români să nu ia parte la festivităţile aniversării a o mie de
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ani de Ia sosirea ungurilor pe aceste meleaguri, festivităţi ordonate de 
oficialitate, (vezi Dr. Antonie Plămădeală, «Epocalul circular millenar» 
in «Telegraful Român», anul 129, 1981, nr. 21—22, p. 3).

De- numele lui Ioan Metianu se leagă zidirea catedralei din Sibiu 
(1902— 1906), folosindu-se fonduri rămase încă de la Şaguna şi alimen
tate mereu de preoţii şi credincioşii Mitropoliei. Tot de numele lui e 
legată şi achiziţionarea actualei clădiri a Institutului teologic universi
tar din Sibiu.

Nicolae Bălan (1920— 1955), mai întîi profesor de teologie, a pro
movat cu sporite forţe şi condeie — cu al său în primul rînd — litera
tura teologică, şi şi-a făcut un Program din trimiterea la studii superi
oare a tinerilor care se distingeau prin muncă, talent şi inteligenţă. O 
întreagă generaţie de ierarhi şi teologi, aceea a I.P.S. Nicolae Mladin 
şi a Pr. prof. D. Stăniloae, a Pr. Grigorie Marcu, în Transilvania şi în 
celelalte părţi ale ţării, au datorat şi datorează lui Nicolae Bălan for
marea lor, aşa după cum mulţi din Mitropolia Ungrovlahiei datoresc 
acest lucru patriarhului de atunci, tot ardelean, Miron Cristea. Mitro
politul Nicolae Bălan a întemeiat «Revista Teologică» şi «Gazeta Po
porului» şi colecţiile : «Seria didactică» şi «Seria Teologică», care au dat 
cărţi şi azi fundamentale în teologia românească şi a fost un strălucit 
continuator al slăvitului Andrei Şaguna. Să nu uităm că în 1918 el a 
fost trimis dc către Consiliul National Central constituit la Arad, în 
înţelegere cu Consiliul Naţional de la Sibiu, să ducă, şi nu fără 
riscuri, mesajul ardelenilor către guvernul român, care se afla atunci 
la Iaşi. El a formulat de acolo, într-o scrisoare către Vasile Goldiş, cele 
opt puncte care trebuiau să servească drept îndreptar pentru cei ce pre
găteau unirea. Punctul 2 suna aşa : «tn timpul cel mai scurt posibil, în
tr-o adunare ce se va ţine oriunde, dar mai bine la Alba Iulia, şi la care 
să participe mulţime cît mai mare 'şi reprezentanţii consiliilor noastre lo
cale de pretutindeni: Proclamaţi alipirea necondiţionată la România...» 
(Mitropolit Nicolae Bălan, Biserica şi Viaţa, Sibiu, 1946, p. 351). Cei 
familiarizaţi cu istoria unirii, ştiţi ce însemna recomandarea sa fermă 
de a proclama «alipirea necondiţionată» ! Mitropolitul Bălan a fost a- 
tunci vocea patriotică prin excelenţă, în această privinţă.

Nicolae Colan, mitropolit între 1957— 1967, şi el ca şi Nicolae Bă
lan, întîi secretar eparhial, apoi profesor şi rector la Sibiu, apoi episcop 
la Cluj, pe care meritele culturale l-au dus pînă în forul suprem al cul
turii jomâneşti, Academia Română, a fos[ şi eroul îşi martirul anilor în 
care dictatul de la Viena a înstrăinat din nou, pentru scurtă vreme, o 
parte a Transilvaniei noastre. A rămas cu credincioşii săi, îmbărbătîn- 
âu-i, pătimind împreună cu dînşii, insuflîndu-le credinţa şi speranţa în 
ziua eliberării, care a şi venit, ca urmare a actului naţional de la 23 au
gust 1944 (Vezi în această privinţă Dr. Antonie Plămădeală, Un episod 
important din lupta pentru limba română, în «Dascăli de cuget şi sim
ţire românească», Bucureşti, 1981, p. 470—531, şi mai înainte, în re
vista «Orţodoxia» XXX, 1978, nr. 3 şi în broşură în acelaşi an la Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucu
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reşti, 50 p.). Ca Mitropolit la Sibiu a continuat cu dăruire opera prede
cesorului său, Nicolae Bălan.

I. P. S. Nicolae Mladin. (1967— 1981) retras din scaun la 1 august
1981, din motive de sănătate, declara în 1967 la alegerea sa, că a avut 
drept ideal şi misiune a vieţii sale «altarul şi catedra, amvonul şi con
deiul». Pe toate le-a onorat cu prisosinţă, în cei 14 ani cît a cîrmuit 
Mitropolia Transilvaniei. Eram prin anii de după război unul din en
tuziaştii săi ascultători. Avea darul oratoriei ca nimeni altul. Convin
gea şi Însufleţea, împletind în cea mai bună tradiţie transilvăneană 
dragostea faţă de patrie şi de neam, cu dragostea faţă de Dumnezeu şi 
de Biserică — o tradiţie, o credinţă, una, sfîntă, 'românească. Omagiul 
meu deosebit se îndreaptă în aceste momente către I. P. S. Sa care, cu 
titlul tradiţional de Proin-Miiropolit al Ardealului, se va bucura la mî
năstirea Sîmbăta, unde şi-a ales locul ,de retragere, — de fapt metania 
sa, pentru că am fost prezent la tunderea sa în monahism în anul 1947,
— se va bucura, zic, de tot respectul şi dragostea cuvenită rangului şi 
bogatei sale activităţi, şi dăruiri în slujba Bisericii şi a patriei.

Prea Fericirea Voastră, Prea Fericite Părinte Patriarh Iustin,
Catagrafia Mitropoliţilor Transilvaniei păstrează cu mîndrie ca ur

maş al mitropolitului Nicolae Bălan şi înaintaş al mitropolitului Nicolae 
Colan, şi numele Prea Fericirii Voastre. Patriarhul de atunci, fericitul 
întru pomenire Justinian, spunea în faţa Colegiului electoral, profetic,
— şi profeţia s-a împlinit — că prin alegerea ce se făcea, intra în Sfîntul, 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române acela care *va putea contribui cu 
luminile lui ştiinţifice, teologice, canonice şi dogmatice, la rezolvarea 
problemelor generale bisericeşti ale Ortodoxiei româneşti» şi la lărgirea 
legăturilor Bisericii noastre cu celelalte Biserici din lume (Din cuvîn
tarea rostită de Patriarhul Justinian la alegerea P. C. Pr. Ic. Stavrofor 
Dr. Iustin Moisescu, în scaunul de Mitropolit al Ardealului, în *Biserica 
Ortodoxă Română», LXXIV (1956), nr. 3—4, p. 224).

Cine mai mult decît Prea Fericirea Voastră a contribuit într-adevăr 
la toate acestea ? Cine va avea oare, într-o zi, răbdarea priceperea şi 
puterea de a analiza în amănunţime, tot ce aţi făcut în aceşti douăzeci 
şi şase de ani de arhierie, care se vor împlini la 15 martie în anul acesta ?

Cine va şti să delimiteze de-a lungul acestor ani, dintre ale altora, 
cînd au fost, intervenţiile şi nenumăratele soluţii determinante date de 
P. F. Voastră nu numai în eparhiile în care aţi păstorit, ci mai ales în 
cadrul Sfîntului Sinod, atîtor probleme care s-au pus Bisericii noastre, 
într-o societate românească în permanentă înnoire şi schimbare, cu care 
Biserica noastră a trebuit să ţină pasul ?

Cine va putea aduna la un loc intervenţiile şi determinarea orientă
rilor în organizaţiile internaţionale bisericeşti, în care nu v-aţi simţit 
niciodată bine în postura de spectator ?

Cîte, într-adevăr, din liniile devenite acum tradiţionale în marile 
organizaţii în care aţi activat — şi aţi activat în toate — nu vi se da
torează P. F. Voastre I O recunosc liderii lor, după cum s-a întîmplat 
în ultima vizită pe care aţi făcut-o în noiembrie trecut la Geneva, o re
cunosc reprezentanţii Bisericilor membre, şi o ştim bine şi noi cei care
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am avut cinstea să lucrăm împreună şi sub îndrumarea P. F. Voastre. 
Cineva va iace iără îndoială la un moment dat acest bilanţ, pentru că 
el va fi spre cinstea, şi va intra în tezaurul Bisericii noastre ca o măr
turie de mare preţ.

Transilvania n-a avut norocul să vă aibă prea mult acolo, pentru 
că ci/i fost chemat la rosturi mai înalte, dar din anul petrecut acolo, au 
rămas urme de o viaţă, şi anul acela e prezent permanent în inima tran
silvănenilor, către care aţi trecut munţii încărcat de zestrea istorică a 
Cîmpulungului de. Muscel, încărcat de ştiinţă de carte, dobîndită la 
universităţi din răsărit şi din apus, încărcat, precum odinioară mulţi 
cu nume ştiute doar de Dumnezeu, şi allii cu nume mari In istoria Ro
mânilor, treceau cu desagii plini de cărţi să ducă acolo fraţilor, de la 
fraţi, «carte sfîntă, adevărată», cum spune Iorga (Id., p. 199), spre deo
sebire de a multora care răspîndeau carte vicleană.

Cînd aţi fost ales Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, s-a recunoscut 
că a{i «pus lumină în treburile bisericeşti specifice provinciilor noastre 
de peste munţi, şi aţi formulat unele dezlegări de temei pentru multe din 
problemele religioase care au fost frămîntate în Sfîntul Sinod» (din Cu
vîntarea Patriarhului Justinian, la alegerea I, P. S. Mitropolit Iustin 
Moisescu al Ardealului, în scaunul de Mitropolit al Moldovei şi Suce
vei, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXV (1957), nr. 6—7, p. 490).

Aţi fost şi sînteţi omul soluţiilor, în aceeaşi măsură teoretice şi 
practice, cu înţelepciune, cu măsură, cu soliditate.

Am speranţa, Prea Fericirea Voastră, că atît ca fost mitropolit al 
Transilvaniei, cît şi ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi pre
şedinte a] Sfîntului Sinod, îmi veţi sta ca şi pînă acum în ajutor, cu 
sfatul şi cu îndrumarea, ca unul care cunoaşteţi mai bine decît toti toate 
problemele, aceasta şi pentru că aţi trecut prin ele, şi ştiţi să daţi, mai 
bine ca oricine, solu'.ii de durată, bine orientate în istorie, în exigentele 
epocii şi în ale noastre ale Românilor, bisericeşti, sociale şi obşteşti. 
Ingăduiţi-ml să vă adresez şi un Cuvînt smerit de mulţumire, plin de 
respect şi recunoştinţă, pentru alegerea de astăzi.

Mărit Colegiu Electoral,
îmi dau seama, cu emoţie, că acest şir de ierarhi luminaţi, cărtu

rari, patrioţi, luptători, sfinţi, însufleţiţi toti de credinţă în Dumnezeu 
şi în destinul neamului românesc, în unitatea şi în continuitatea lui, în 
libertatea şi dreptatea lui, ierarhi care se confundă cu însăşi istoria 
Transilvaniei, lasă o moştenire care cheamă pe cel sortit să le urmeze 
astăzi, mai întîi să le păstreze cu sfinţenie moştenirea şi apoi, înmul
ţind talantul, să se străduiască să se înscrie prin activitatea sa, prin 
dăruirea mintii şi a inimii sale, în acelaşi ritm şi pe aceleaşi coordonate. 
In plus, să adauge coordonatele şi comandamentele vremii noastre.

Transilvania a sţîrnit în mine, din prima tinereţe, vibraţii cu totul 
deosebite.. Nu întîmplător mi-am încheiat studiile teologice la Institutul 
teologic universitar din Clyjul anului 1949, cu o teză susţinută la pro
fesorul Nicolae Balcă, în faţa episcopului, viitor mitropolit al Transil
vaniei, Nicolae Colan, în fata căruia am şi rostit în numele colegilor 
discursul de sfîrşit de studii. Nu întîmplător am primit botezul monahal
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Ia Mînăstirea Prislop diri ţara Haţegului, şi harul diaconiei la Hodoş 
Bodrog de lîngă Arad. Locul naşterii celei după trup nu şi-l alege ni
meni, vine de la Dumnezeu. Naşterea după duh şi-o alege fiecare, de
sigur tot cu ajutorul lui Dumnezeu. Iubirea mea s-a îndreptat, iată, din 
prima tinereţe, spre Transilvania, şi n-o spun cu, şi n-o spun fiindcă 
e frumos să se spună în astfel de momente, ci o spun fapte vechi de 
peste treizeci de, ani, cînd nimănui şi nici mie, nu mi-ar fi putut trece 
prin gînd că ele vor putea însemna ceva în viitor.

Aş mai putea adăuga şi alte «legături» de inimă cu această parte 
a pămîntului românesc, de care azi mă leagă şi mai puternic votul Dvs. 
Aşa de pildă, nu întîmplător, în anii reconstrucţiei ţării, după război, 
ca student, în vara anului 1948, am făcut parte dintr-o brigadă de 
muncă voluntară care a construit complexul CFR. Triaj din Braşov. A 
fost o opţiune a mea. Tot aşa, la cererea mea, am fost profesor un an 
şcolar la şcolile miniere din Baia Mare, — Şcoala Tehnică, Şcoala pro
fesională, Şcoala de ucenici —, mulţi dintre elevii mei fiind astăzi in
gineri şi subingineri jn  industria minieră. In sfîrşit, nu întîmplător am 
consacrat multe din paginile scrisului meu, problemelor Transilvaniei.

Toate acestea, exemplele luminoase ale înaintaşilor, ajutorul lui 
Dumnezeu şi al celor cu care voi lucra şi în care sper din toată inima, 
mă vor întări şi îmi vor călăuzi paşii spre noua misiune la car& m-a 
chemat pstăzi votul Dvs., pentru care vă mulţumesc.

Domnule Preşedinte al Departamentului Cultelor,
Ingăduinţi-mi să vă adresez, în acest moment de mare însemnătate 

din viaţa mea, un cuvînt de caldă şi respectuoasă mulţumire pentru în
crederea nouă ce-mi acordaţi, ca şi pentru toţi anii în care, ca vicar 
patriarhal şi ca episcop al Buzăului, am găsit la Dvs. întotdeauna sprijin 
şi înţelegere în desfăşurarea misiunii mele. Politica statului nostru faţă 
de Cultele religioase şi-a găsit în Domnia Voastră un exponent de înaltă 
competenţă, apreciat în ţară şi în străinătate, ceea ce face ca viaţa 
noastră religioasă, în statul nostru socialist, să se poată dezvolta în de
plină libertate, în cooperare, spre tot lucrul cel bun şi de folos tuturora, 
patriei şi tuturor fiilor ei.

Ca episcop al Buzăului am putut, găsind toată înţelegerea la Domnia 
Voastră şi la colaboratorii Domniei Voastre, să obţin, în termene record, 
îndrumări şi aprobări care mi-au îngăduit ca în doi ani să închid iaproape 
toate rănile rămase deschise în eparhie de la cutremurul din 1977. S-au 
restaurat, aproape două sute de biserici, iar acum se continuă lucrările la 
centrul eparhial, unde consolidarea palatului brîncovenesc e terminată, 
consolidarea catedralei lui Matei Basarab e terminată, introducerea în
călzirii centrale în catedrală e terminată, urmînd să se treacă la finisări 
şi să se continue lucrările Ia Seminar şi la celelalte clădiri, iar palatului 
domnesc să i se restaureze faţada, aşa cum a fost în timpul lui Constan
tin Brîncoveanu, ctitorul de la Buzău după Radu cel Mare şi Matei Ba
sarab. A mai rămas de lucru şi pentru urmaşul meu.

In planul editorial al eparhiei a figurat o Carte de rugăciuni, un 
îndrumător bisericesc şi un volum consacrat contribuţiei zonei la isto-
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atta şi cultura românească, intitulat «Spiritualitate şi istorie la 
Itorsura Carpatilor». Toate sînt gata, volumul din urmă întrunind co
borâri din partea celor mai avizaţi specialişti din ţară în domeniile 
Ipective, cel ce vă vorbeşte contribuind printr-un studiu intitulat 
Episcopii Buzăului în cultura romană».
,\ Fiindcă in asemea ocazii se scot în evidentă coincidente şi legături, 
p pot să trec cu vederea că doi dintre cei mai importanţi vlădici ai Bu- 
fciiui din secolul al XlX-lea, veneau din Transilvania. Filotei (1850— 
160) era originar din satul Cernat de lîngă Braşov, iar urmaşul său, 
lo/us/e Romano, era din Sălişte. înaintaşul lor, Chesarie, a adus ca 
ţrector al Seminarului pe care l-a îniiinţat la 1836, tot un transilvănean, 
t  Gavriil Munteanu din Vingard, judeţul Alba. Aceştia doi din urmă 
V ajuns membri ai Academiei Române. Toţi trei fac parte din acea 
iigraţie de minte dinspre Transilvania spre cele două ţări româneşti, 
are n-a încetat niciodată, tot aşa cum nici drumul în sens invers n-a 
tisit niciodată o stavilă în Carpaţi. Carpaţii n-au fost stavilă în trecut, 
u sînt nici astăzi, şi nu vor fi niciodată. România e una, a românilor,
I aşa cum întreagă are în ea virtuţile tuturor părinţilor ei, tot aşa fie- 
m e parte are în ea virtuţile totului. Ea n-a fost despărţită de fapt, nici 
tfunci cînd era împărţită. Simţirea era aceeaşi, limba era aceeaşi, idea
lul era acelaşi, cartea, în orice parte ar fi fost tipărită, era carte 
şentru toată seminţia românească».
1 în Transilvania, mai mult ca în alte părţi, coexistă din vechime culte 
teligioase şi naţionalităţi conlocuitoare diferite. Toţi sîntem fiii acele- 
Soş/ patrii, ne închinăm aceluiaşi Dumnezeu şi ne bucurăm astăzi de 
tOceleaşi libertăţi, într-un climat de egalitate, de echitate, de stimă reci- 
trocă, de respect al tradiţiilor, al credinţelor şi al limbilor, cum n-a mai 
îost niciodată în trecut.

U Vă rog Domnule Preşedinte să primiţi asigurarea şi să asiguraţi 
lta conducere de stat, personal pe Domnul Nicolae Ceauşescu, iubi
tul nostru preşedinte, marele om de stat al zilelor noastre, că înţeleg 

aâ-mi desfăşor activitatea în noua misiune ce mi se încredinţează, în 
Qcest spirit, promovînd aceste idei şi rînduieli, în dorinţa sinceră de 
elaborare cu toţi fraţii de alte confesiuni şi de alte naţionalităţi, fraţi 
cu  re dealtfel lucrez de mulţi ani, în dragoste şi respect reciproc, prin 
păstrarea identităţii fiecăruia, în acţiunile ecumenice locale, în conferin
ţele teologice interconfesionale, ca şi în cadrul organizaţiilor creştine 
internaţionale.

Toţi sîntem chemaţi să ne dăm aportul, cu seriozitate şi cu dăruire, 
la înfăptuirea marilor idealuri ale poporului nostru, de progres şi pros- 

jperitate, de pace şi de fericire, idealuri azi mai muit ca oricînd formu- 
ilcte şi urmărite cu perseverenţă, cu realism, cu bună chibzuială şi cu 
înţelepciune. Nu vom fi nici o clipă absenţi de la această îndatorire pa
triotică, cu toată forţa gîndului nostru, cu elanul dragostei noastre, cu 
cuvîntul şi cu fapta.

Domnule Vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale,
Delegat şi al onoratului guvern al Republicii Socialiste România,
îmi face o deosebită plăcere, ca şi acum doi ani, cînd aţi luat parte 

J la alegerea mea ca episcop al Buzăului, să vă adresez şi acum un cuvînt
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special de salut şi de mulţumire, pentru osteneala ce v-aţi luat de a 
participa, ca membru de drept în Măritul Colegiu Electoral Bisericesc, 
reprezentînd Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România.

Sînt printre cei care citesc poezie şi dintre poeţi îl citesc pe marele 
poet Viigil Teodorescu, pentru că găsesc în scrisul lui vers şi melodie, 
apel la minte şi la inimă, în acelaşi timp delecta:e pură şi angajare în 
cotidianul ■ de interes obştesc şi patriotic. Sînt tentat să spun foarte 
simplu, fără sofisticări de specialist în critica literară, ci cu buna cre
dinţă a cititorului — asta nu înseamnă că nu sînt şi critici de bună cre
dinţă 1 — să spun cu simplitatea cititorului în căutare de bucurie, de 
fior subţire sufletesc, de ceea ce îl poate mişca şi înfrumuseţa, că îl ci
tesc pe poetul Virgil Teodorescu, pentru că «face poezie». Nu scrie al
gebră, nici cuvinte încrucişate, nici ghicitori fără dezlegări, nici cu
vinte, pur şi simplu cuvinte, ci poezie, din cuvinte înnobilate cu sen
suri adînci, transformate prin inspirată punere alături, în muzică, în 
bucurie, în elan.

Vă rog, iubite maestre, să transmiteţi D-lui Nicolae Giosan, pre
şedintele Marii Adunări Naţionale, toată stima şi tot respectul.

Onoraţi membri ai Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului, 
membri, ai Colegiului electoral,

Cu emoţie mă adresez acum Dvs., celor veniţi de acolo, de pe pla
iurile sibiene, făgărăşene, braşovene, săliştene şi de pe toate celelalte 
plaiuri transilvane, să vă alegeţi vlădică pentru scaunul Sibiului şi al 
Transilvaniei, aşa cum de-a lungul istoriei, din timpuri imemoriale, v e 
neau la Tîrgovişte sau la Bucureşti, strămoşii Dvs., cărora li se hiroto
neau aici vlădici, spre a se şti şi a nu se uita niciodată şi de către 
nimeni, că românii una sînt toţi şi că, aşa cum spunea N. Iorga, sînt 
toţi integraţi într-un «rost ierarhic frumos, pentru întreg neamul nostru» 
(Viata românească în Ardeal, p. 52), rost ierarhic pe ţară, chiar şi atunci 
cînd politiceşte eram despărţiţi. Bisericeşte am fost una dintotdeauna. 
Aceeaşi limbă, aceeaşi carte, aceeaşi slujbă, aceleaşi colinde, aceleaşi 
simţiri. Tot N. Iorga spune teribil de frumos şi de adevărat: cei ce se 
hirotoneau în Ţara Românească «se întorceau cu mirul credinţei în 
neam» căci, mai zice el, «cercetaţi tot trecutul Românilor de dincolo : 
niciodată nu veti vedea socoiindu-se Carpatii ca un hotar. Totdeauna ei 
s-au socotit Ţara Românească, ca şi Ţările noastre» (Idem, p. 193, 198).

înţelegem deci bine de ce Ion Slavici formula, la apariţia ziarului 
«Tribuna» în anul 1884, programul naţional al acesteia, prin formula 
rămasă celebră: «Soarele pentru toti românii de la Bucureşti răsare». 
Trebuie să vedem şi în aceasta «un rost ierarhic», afirmarea unui cen
tru — simbol al unităţii românilor de pretutindeni, ca un numitor co 
mun prin care totul se exprimă, se luminează, durează, se apără, 
speră şi se împlineşte.

In marea alcătuire românească de pe cele două versante ale Car- 
paţilor, pînă la rîuri cu rezonanţă de baladă în^conştiinţa noastră, şi 
de Ia Dunăre la Mare, Transilvania, Ardealul, căci şi acest nume e tot 
românesc — a fost veacuri de-a rîndul pentru cei de dincoace de munţi,
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— Îndrăznesc să spun —, Iiul mîngîiat, fiul preferat, fiul durerii, iiul 
In suferinţă, fiul răbdării, dar şi fiul îndrăznelii, fiul de caracter, fiul 
de luptă, fiul care nu-şi poate pierde identitatea nici în anii număraţi 
cu miile. De aceea el a tost cu un ochi plîns şi cu celălalt cîntat, cu un 
ochi compătimit şi cu celălalt luat drept exemplu. El însuşi, dealtfel, 
cu un ochi a plîns şi cu celălalt a cîntat mereu, luptînd şi sperînd. De 
aceea marele nostru învăţat Vasile Pîrvan care, ca şi Iorga şi ca mulţi 
al{ii, îşi împrospăta simţămintele şi entuziasmul patriotic prin dese că
lătorii în Transilvania, încă înainte de unire spunea: «Profesorii sînt 
datori să-şi aducă elevii cu miile, an de an, măcar prin două, trei sate 
şi oraşe ale pămîntului de dincolo de mun[i. Se vor întoarce cu toţii mai 
tari, şi bătrlnii şi tinerii» (V. Părvan, Excursii şcolare la Românii de 
peste graniţe, publicat întîi în «Românismul», Bucureşti, I, 1913, nr. 1, 
p. 103— 104, reprodus în Vasile Părvan, Scrieri, Ed. Ştiinţifică şi Enci
clopedică, Bucureşti, 1981, p. 150).

Am făcut şi eu astfel de călătorii, destul de timpuriu, şi nu la în
demnul lui Vasile Pîrvan, de care nu ştiu dacă auzisem pe atunci, ci 
la îndemnul inimii adolescentului de 17 ani. Poate că de atunci, din 
acea întîlnire care mi-a încălzit sulletul şi mi l-a umplut de istorie, şi 
mi l-a copleşit de dragoste de glie şi de oamenii ei frumoşi — mă fas
cinează costumele naţionale transilvănene în trecere pe la Sălişte, — 
poate că de atunci, zic, mi se trage şi Clujul şi Baia Mare şi Braşovul, 
oraşele în care m-am aşezat, am studiat şi am lucrat, şi tot de atunci 
mi se trage şi Prislopul în care, cum spuneam, am ales să mă nasc a 
doua oară şi unde mi s-a pus, ca la orice botez, numele de Antonie.

Votul Dvs. de azi vine să se adauge — ,aşa îl interpretez —  ca o 
nouă formulă, si veritabilă înfiere, care o întăreşte pe cea dintîi şi care 
îmi va da dreptul legal şi autentic — ca la orice înfiere — să zic cu
putere, cu îndreptăţire şi cu mîndrie, Noi ortodocşii ardeleni, ori de
cîte ori va trebui să-mi pun gîndul, cuvîntul şi fapta în slujba credin
cioşilor mie încredinţaţi.

Aş vrea, onoraţi membri ai Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei 
Sibiului, să-mi îngăduiţi să vă .mulţumesc cu sinceritate şi simplitate, 
din toată inima, pentru încrederea pe care o investiţi astăzi în mine,., 
chemîndu-mă, împreună cu ceilalţi membri ai Colegiului electoral, pe
scaunul de Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Transilvaniei. In
anul 1920, la 14/27 iebruarie, cu prilejul alegerii sale ca mitropolit al 
Ardealului, Nicolae Bălan spunea: «îmi dau seama că nu merite şi 
vrednicii, care se pot cîştiga într-o viaţă mai îndelungată decît a mea- 
de pînă acum, ci nădejdile ce le-aţi pus în neînsemnata mea persoană 
şi aşteptările legate de activitatea mea de aici încolo, au determinat 
votul ce aţi binevoit să mi-1 daţi» (Nicolae Bălan, Biserica şi Viaţa, 
Sibiu, 1946, p. 1).

Să-mi fie permis să Iac şi ale mele ,aceste cuvinte ale ilustrului 
meu înaintaş. Şi să-mi iie de asemenea permis să sper că, aşa cum a 
răspuns el aşteptărilor vremii lui, voi răspunde şi eu aşteptărilor Dvs. 
şi vremii noastre.
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Păşesc întru întîmpinarea votului Dvs. cu smerenie, cu gindul, cu 
inima şi cu capul \plecat In tata atltor Înaintaşi mari şi străluciţi, pe 
care i-am evocat aici numai pentru a-mi fixa dimensiunile răspunderii 
extraordinare ce mă aşteaptă.

Păşesc întru întîmpinarea votului Dvs. cu încredere, că voi fi 
ajutat, că vom lucra împreună, că voî găsi la Sibiu colaboratori devo
taţi Bisericii strămoşeşti şi patriei, eu promiţînd cu toată solemnitatea 
de care pot fi capabil în aceste momente, că nu voi precupeţi nimic 
întru îndeplinirea sarcinilor pe care mi le va impune noua misiune.

Păşesc întru întîmpinarea votului Dvs. cu hotărîrea de a fi omul 
şi ierarhul pe care vi-1 doriţi, la care toţi să găsească dragoste, înţele
gere, voinţă de mai bîne, lucrare în colaborare şi împreună-chibzuire, dă
ruire pentru Biserică şi pentru scumpa noastră patrie,. Republica 
Socialistă România.

Aşa, acestea împlinindu-le, vă voi fi mulţumit nu mumai cu cuvîntul, 
cum o lac acum, pentru această alegere, ci şi cu fapta care lasă urme 
adînci şi exemple luminoase, cum au fost şi au făcut străluciţii mei 
înaintaşi.

Mărit Colegiu electoral,
Slujirea arhierească la care m-aţi chemat astăzi în Transilvania, 

mi-o voi orienta după modelul Celui ce a venit să slujească şi să nu 
• fie slujit. «Biserica slujitoare» a fost formula şi idealul de lucrare a 
Bisericii în lume, cu care mi-am început ş i mi-am încheiat pregătirea 
pentru activitatea mea bisericească, atît la Cluj, cît şi la Bucureşti şi 
la Oxford. Am aplicat-o la Buzău şi buzoienii vor fi cei mai în măsură 
să aprecieze dacă a fost lucrătoare. Eu plec de la ei cu strîngere de inimă, 
fiindcă i-am iubit şi m-am simţit iubit. Mai multe despre aceasta ne 
vom spune acolo, în momentul despărţirii. Aceste cîteva cuvinte le-am 
spus pentru reprezentanţii Buzăului din acest Colegiu Electoral. Le 
mulţumesc pentru preţuirea exprimată prin votul domniilor lor.

Vorbeam de formula mea de lucrare a Bisericii în lume, sinteti
zată în «Biserica slujitoare». îi rămîn credincios şi vă încredinţez pe 
toţi, că voi face din ea temei de rugăciune neîncetată către Dumnezeu, 
pentru cei ce se încredinţează mie, străduindu-mă să nu pierd pe nici 
unul; voi face din ea crez teoretic şi îndemn practicK pentru preoţime 
şi pentru profesorii şi studenţii Institutului teologic universitar din 
Sibiu, care se vor bucura de dragostea, stima şi atenţia mea deosebită -, 
voi face din acest crez — Biserica slujitoare — instrumentul de colabo
rare între toţi credincioşii, în duhul slujirii reciproce şi între ei şf 
Dumnezeu, potrivit cuvîntului Sfîntului Apostol Pavel că tomul este 
împreună-lucrător cu Dumnezeu», şi că dintr-o astfel de lucrare iese 
tot ce este bun şi plăcut şi lui Dumnezeu şi oamenilor.

In acelaşi spirit, de pe temeliile noastre sfinte şi de Dumnezeu des
coperite, cu mijloacele ,pe care ni le pune la îndemînă învăţătura noas
tră creştină ortodoxă şi tradiţia noastră milenară de Biserică a poporu
lui, vom sluji împreună lui Dumnezeu şi oamenilor, vom sluji Biserica, 
Transilvania şi patria.

Vă mulţumesc.
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In şedinţa din 11 ianuarie 1982, ia propunerea Comisiei Canonice, Juridice şi 
pentru Disciplină, Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe a validat alegerea P. S. Episcop 
Dr. Antonie Plămădeală ea Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Sibiu 
■>i Mitropolit al Ardealului.

I.P.S. Dr. Antonie Plămădeală, s-a născut la 17 noiembrie 1926 în comuna Stolni- 
r.eni. A absolvit Seminarul «Nifon Mitropolitul» din Bucureşti tn anul 1945. Intre 
1945— 1948 a urmat cursurile Facultăţii de teologie a Universităţii din Bucureşti, iar 
intre 1948— 1949 anul IV la Institutul teologic de grad universitar din Cluj, unde a . 
trecut şi examenul de licenţă, clasificat întîiul, cu teza «Importanţa antropologiei 
caireliene pentru o pedagogie creştină», lucrată sub îndrumarea Prof. diac. N. Balcă.

In 1949 a intrat In monahism la mînăstirea Prislop, pe lîngă Haţeg, Hunedoara, 
fiind tuns în monahism şi hirotonit diacon de către episcopul Andrei Magieru.

In 1955 a fost hirotonit preot (ieromonah) la mînăstirea Slatina, de către epis
copul Partenie Ciopron. A colo a funcţionat ca profesor la Şcoala Monahală şi a în» 
deplinit diferite funcţii administrative.

Intre 1956— 1959 a urmat cursurile de doctorat in teologie la Institutul teo
logic de grad universitar din Bucureşti. A fost un timp secretar-şef la acelaşi Institut ; 
in 1969 a fost trimis pentru continuarea studiilor şi pregătirea tezei de doctorat în 
Anglia. Intre decembrie 1968 — iunie 1970 a frecventat cursurile superioare de teo
logie şi filosofie la «Haythrop College», Oxford, iar în iunie 1970 — decembrie 1970 
la acelaşi colegiu mutat în cadrul Universităţii din Londra.

La Oxford a obţinut titlul de doctor în teologie, cu teza Biserica slujitoare in 
gindirea occidentală : o evaluare ortodoxă, şub îndrumarea Prof. Dr. Robert Murray 
3.J., cu calificativul magna cum laude.

In decembrie 1970 a fost chemat în ţară, ales arhiereu la 15 decembrie şi hiro
tonit la 27 decembrie, cu sarcini de Episcop-vioar patriarhal, îmcredinţindu-i-se Sec
torul Relaţii Ex!terne Bisericeşti, Sectoarele economice şi Comisia de pictură bise
ricească. La 1 septembrie 1971 a fost numit şi rector al Institutului teologic de grad 
universitar din Bucureşti, functionînd în această calitate pînă tn 1973.

In timpul şederii în Occident şi cu prilejul unor invitaţii, după aceea, a ţinut 
conferinţe, cursuri şi comunicări în Spania (la Universitatea pontificală din Salamanoa 
şi la Madrid), Anglia, Franţa, Belgia, R. F. Germania, S.U.A., Japonia, Suedia, Fin
landa, Norvegia, Italia etc. Multe din ele «u fost publicate.

In anul 1972 a obţinut titlul de doctor în teologie şi la Institutul teologic uni
versitar din Bucureşti, cu teza ^Biserica slujitoare In Silnta Scriptură, Sllnta Tradiţie 
ş/ în teologia contemporană, sub îndrumarea Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae.

A reprezentat Biserica Ortodoxă Română la diierite adunări, congrese şi confe
rinţe ale organizaţiilor intercreştine mondiale peste hotare, a făcut parte din înalte 
delegaţii bisericeşti care au stabilit sau au aprofundat relaţii cu alte Biserici, a adus 
însemnate contribuţii in cadrul unor comisii de dialog teologic intercanfesional şi 
interreligios, făcind cunoscute poziţiile Bisericii Ortodoxe Române în problemele de 
doctrină teologică sau în cele care preocupă omenirea contemporană. Pentru com
petenţa şi rezultatele activităţii sale, a fost ales în forurile cele mai înalte de con
ducere ale unor organizaţii creştine internaţionale (oa de exemplu, membru în Co
mitetul Central, Comitetul Executiv şi Comitetul Financiar al Consiliului Ecumenic 
al Bisericilor, precum şi în alte foruri de conducere ale acestui important organism 
intercreştin, membru în Comitetul Consultativ şi în Comitetul financiar al Biseri
cilor Europene ş.a.).

Intre 1980— 1982, noul Arhiepiscop al Sibiului a funcţionat oa episcop titular 
al Eparhiei Buzăului.

I.P.S. Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală a elaborat şi tipărit — în ţară şi peste 
hotare — numeroase lucrări, studii, articole, reportaje, recenzii etc., trattnd pro
bleme teologice şi de cultură din cele mai variate, dintre care amintim :

— preocupări dogmatice-simbolice In literatura teologică contemporană, în «Or
todoxia», nr. 2/1957, p. 296—317 şi nr. 3/1957, p. 460— 475;
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— Rugăciune şi cunoaştere în învăţătura ortodoxă, în «Studii teologice», nr. 3— 
4.1958, p. 216—224 ;

— Cîteva aspecte ale trăirii duhovniceşti In Ortodoxie, In «Glasul Bisericii», 
nr. 3/1958, p. 236—244;

— Umanismul marilor lilozoli chinezi. In «Glasul Bisericii», mr. 3— 4/1960, 
o. 321—332;

—  învăţătura ortodoxă despre rai şi iad, In «Studii teologice», nr. 7—8/1968, 
p. 558—575;

— Chiese aggiornate, în «Biserica Ortodoxă Română», nr. 11— 12/1969, 
p. 1236— 1247 ;

— Biserica Romano-Catollcă lntr-un •ceas de nelinişte», în «Ortodoxia», nr. 3/ 
1969, p. 464—474 j

—  Adevăruri de credinţă, dogme, teologumene şi păreri teologice. In -«Altarul», 
Londra, nr. 1, 1969, p. 46—55;

— Cuprinsul teologic al •învăţăturilor lui Neagoe», în «Studii teologice», nr. 3— 
4/1969, p. 245—272;

— Monastic Spirituality in Romania Today, în «Eastem Churches Review», An
glia, 2 ( 4), 1969, p. 376—385;

—  Ce speră un catolic de Ia dialogul cu Ortodoxia, de Prof. Robert Murray„ în 
«Ortodoxia», nr. 1/1970, p. 146— 152 (traducere);

—  Cîteva probleme în legătură cu Ebed-Iahve în Deutero-Isaia. Preliminarii la 
o teologie a slujirii, în «Mitropolia Baratului», nr. 1—3/1970, p. 70—97;

—  Ebed-Iahve în lumina Noului Testament. Preliminarii la o teologie a slujirii, 
în «Mitropolia Banatului», nr. 4—6/1970, p. 284—304 ;

— Ptikre et action dans l'optique de la tradition orthodoxe, în «Recherche oe- 
cumenique, priâre et action», Tourr.ai, 1970, p. 119— 140;

— Contribution monastique au rapprochement oecumknique, în «Collectanea 
Cisterciemsia», tom. XXXIII, Belgia, 1970, p. 22-^15;

-* — \Monastische Spiritualităt in heutigen Rumănien, în «Erbe und Auftrag», 
Beuron, nr. 6/1970, p. 478—488;

— Monnikendom in Roemenie, în «Benediotijns Tijdschnîit», II, 1971 (Olanda), 
p. 42—51 ;

—  Monnikendom in Roemenie, în «Momastike Informaţie», 1971, nr. 21, Nijma- 
gen, Olanda, p. 222—235 ;

— Propos sur l'hâsychasme, în «Collectanea Cisterciemsia», tom. 33, 1971, nr. 1, 
p. 107— 112;

—  Our Lay în Orthodox Theology and Life, în «The Altar», London, 1971— 
1972, p. 29—40 ;

— Liberty and Tradition in Orthodox Monasticism, în «The Tradition of Life, 
Romani an Essays in Spirituality aad Theology», by M. Allchin, London, 1971, — Stu- 
d:es supplimentary to «Sobomost», nr. 2, p. 33— 48;

— Le monachisme dans la societe moderne ă partir de l'exp&rience'ortohodoxe 
(Ccmference dcxnnee aux Jounn6es oeciwn&iiques du Mont des-Cots, 12—17 juillet, 
1971), în «Collectanea Cisterciensia», Belgia, 1971, p. 20—37;

—  L'obeissance dans la tradition ortohodoxe, In «Vie consacr6e», 4, 1972, 
p. 193—204;

— 1 monastiki ananeosis eis tln Roumanian, în «Ekklisia» (Atena), 1973, p. 1—30;
—  La obediencla en Ia tracticion ortodoxa ayer y  hoy. Traducere din «Vie 

consacree», în «Cuademos Monasticos» (Buenos Alres), nr. 25, 1973, p. 287—295;
—  Hans Kung şi Declaraţia «Mysterium Ecclesiae*, in «Ortodoxia», nr. 1/1974, 

p. 5— 69 ;
— Patriarhia Ecumenică şi dialogul cu romano-catolicii, in «Ortodoxia», nr. 1/ 

1974, p. 157— 163 ;
— Bizant-Constantinopol-Istanbul în istorie şi astăzi, în «Biserica Ortodoxă Ro

mână», nr. 9— 10/1974, p. 1087— 1164; recenzată în «Săptămînă» din 30 aprilie 1976;
—  La pauvreti. Experience ortohodoxe, în «Vie consacree», nr. 2/1974, p. 78—88;
—  Opinii asupra pregătirii Slîntului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. în 

«Ortodoxia», nr. 2/1977, p. 232—257, apărui şi în extras, Bucureşti, 1977;
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— Clerici ortodocşi ctitori de limbă şi cultură românească, in «Ortodoxia», nr. 
1,1977, p. 5—69, scos şi aparte în volum, Bucureşti, 1977; recenzie de D. Mutaşcu 
hi «Săptămîna"» din 13 mai 1977;

— Biserica Ortodoxă Română şl războiul de independenţă, în «Biserica Orto- 
Joxă Română», nr. 5—a/l 977, p. 535—550 ;

— Siltmen zur Vahrhereitung der Heiligen und Grossen Synode der orthodoxen 
Kirche (Vartrag gehalten am 2.6.1977 in Wien anlăsslich eines Okumenischen Sympo- 
sion, vernastaltet vom Stiftungsfond Pro-Orient), în' «Ostkirchliche Studien», 26. Band, 
Oez. 1977, Heft 4, p. 281—304;

— Maica Domnului în teologia şi viaţa ortodoxă, în «Biserica Ortodoxă Română», 
ar. 9— 10/1978, p. 1113— 1128;

— Biblia de la Bucureşti. Cine a făcut traducerea ?, in «Biserica Ortodoxă Ro
mână», nr. 9— 10/1978, p. 1004— 1018;

— A fi creştin în timp sau în contratimp.?, în «Glasul Bisericii», nr. 7—8/1978, 
p. 707—715 ;

— Un episod important din lupta pentru limba română, în «Ortodoxia», nr. 3/
1978, p. 417—465, apărut şi în voluim, Bucureşti, 1978;

— Andrei Mureşianu şi poezia lui nemuritoare, în «Telegraful Român», nr. 39— 
40 1978, p. 2 ;

—  Maria Hociotă. Maica Mina de la Săliştea Sibiului, «o nouă Ecaterină Teo- 
doroiu» în războiul din 1916— 1918, în «Biserica Ortodoxă Română», nr. 11— 12/1978, 
p. 1274— 1283;

— Biblia de la Bucureşti, ce •s-au dăruit neamului românesc la 1688», în «Tele
graful Român», nr. 31— 42/1978, p. 2—3 ;'

—  Church and State in Romania, în voi. «Church and State — Opening a New 
Ecumenioal Dimension. Faith and Order Paper», nr. 85, World Council of Churches, 
Geneva, 1978, p. 90— 106;

—  Momente şi documente din anul bucuriei 1918, în «Telegraful Român», nr. 45—
48/1978, p. 2 ; '

— Eveniment mondial la Iaşi: *Sinodul din 1642», în «Telegraful Român», nr. 
Î5—36/1976, p. 2—3 ;

—  Coordonate pentru o teologie a slujirii, în «Ortodoxia», nr. 1/1979, p. 169— 184;
—  Biblia de la 1936, tn «Biserica Ortodoxă Română», XCVIT (1979), nr. 3— 4, 

p. 414— 450 ;
— Zece feze despre catolicitate şi etnicitate, în «Studii teologice», nr. 1— 4/1979, 

p. 301—315;
— Scopul vieţii după Catehismele ortodoxe româneşti, în «Ortodoxia», nr. 2/

1979, p. 377—390 ;
—  L'Eglfse Orthodoxe Roumaine dans le passe et aujourd'hui, Bucarest, 1979, 64 

pagini, apărută în limbile română, engleză, franceză şi germană ;
— Gheorghe Asachi, ctitor moldovean al culturii româneşti, în «Telegraful 

Român», nr. 7—8/1979, p. 1 şi nr. 9— 10/1979, p. 2—3 ;
— Şaguna, cîrmuitor de oameni şi Îndreptător de vremuri, în «Telegraful 

Român», nr. 27—28/1979, p. 1 şi p. 3 ;
— Ecumenism şi relaţii externe bisericeşti, 1944— 1979, în «Telegraful Român», 

nr. 31—34/1979, p. 5 ;
— Simion Bărnuţiu In epocă şi in vecii vecilor, în «Telegraful Român», nr. 19— 

20.1979, p. 3 ;
— «Ca toţi să fie una», Edit. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Orto

doxe Române, Bu/cureşti, 1979, 596 pagini;
— Dascăli de cuget şi simţire românească, Bucureşti, 1981, 547 pagini, cu recen

zii în «România Liberă» din 25 iulie 1981 (Radu Popcscu), «Lucoafărul», din 20 iunie 
1981 (Ioan Alexandru), «Săptămîna» din 19 iunie 1981 (Virgil Dan), «Albina», nr. 7/ 
1981 (Alexandru Spânu), «România Literară» din 16 iulie 1981 (Mihai Diaconescu); 
«Săptămîna» din 3 iulie şi din 17 rnlie 1981 (Dan Ciachir), «Telegraful Român», nr. 
37—38/1981 (Dan Mutaşcu), «Renaşterea» (Miinchen), an. V, nr. 4, 1981 (Mircea Basa
rab) ; au fost predate recenzii la această carte şi revistelor «Mitropolia Ardealului», 
•Revue des £tudes sud-est eiiroptermes» ş.a .;

— Biserica slujitoare în Silnta Scriptură, Sfînta Tradiţie şi în Teologia con
temporană, teză de doctorat în teologie, în «Studii teologice», nr. 5—8/1972, apărută 
şi in extras, Bucureşti, 1972, 344 pagini;
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— De Ia Luca c itire : Declaraţie de pace, în «Telegraful Român», ar. 47— 48' 
1980 şi 1—2/1981 i

+- De Ia Ioan citire : Argumente de piatră şi de inimă într-o dispută pe viaţă 
şi pe moarte. In «Telegraful Român», nr. 7—8/1981;

— De Ia Ioan citire : Lecţie de logică într-o şcoală de orbi Ia minte, în «Tele
graful Român», nr. 13— 14/1981 ;

— De Ia Luca citire : Taina cea din veac ascunsă, în «Telegraful Român», nr. 
47—48/1981 şi nr. 1—2/1982 ;

— «Epocalul circular millenar» al Mitropolitului Miron Romanul», In «Telegraful 
Român», nr. 21—22/1981 i

— Episcopul Chesarie al Buzăului şi revoluţia lui Tudor Vladimirescu, Sn «Te
legraful Român», nr. 19—20/1981 j

— Cu pace şi pentru pace, Domnului să ne rugăm, In «Telegraful Român», nr. 
43—44/1981 ;

— Presă religioasă şi îndrumare pastorală în Episcopia Buzăului de-a lungul 
vremurilor, în «Îndrumătorul Bisericesc», Buzău, 1982 (sub tipar);

— înfăptuiri recente şi planuri de îniăptuirl la Buzău. Bilanţ Ia mai puţin de doi
cni de păstorire, în «îndrumătorul Bisericesc», Buzău, 1982 (sub tipar);

— Diaspora ortodoxă românească, în «îndrumătorul bisericesc», Buzău, 1982. 
(sub tipar);

— Trei descoperiri recente la Episcopia Buzăului, In voi. «Spiritualitate şi is
torie la întors ut a CarpaţiLor», Buzău, 1982 (sub tipar);

— Episcopii Buzăului in cultura română, în voi. «Spiritualitate şi istorie la 
lntorsura Carpatilor», Buzău, 1982 (sub tipar).

In ziua de 5 februarie 1982, orele 11,00, la Departamentul Cultelor a avut loc 
in minarea Decretului prezidenţial noului Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al 
Ardealului, Dr. Antonie Plămădeală de către Dl. preşedinte Ion Roşiami.

La această solemnitate au fost prezenţi P.F. Patriarh Iustin şi o parte din 
ierarhii-membri ai Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Cu 'această ocazie. 
Dl. Ion Roşianu, preşedintele Departamentului Cultelor, a rostit o cuvîrttare în care
s-a referit la importanţa noii misiuni pe care o. are de îndeplinit noul ales.

A răspuns I.P.S. Mitropolit Antonie, care a spus următoarele :

«Cu emoţie greu de prins în cuvinte, cu respect şi cu recunoştinţă, 
din adincul inimii şi al gîndului, am ascultat acum DECRETUL PREZI
DENŢIAL de recunoaştere a alegerii mele ca Arhiepiscop al Sibiului 
şi Mitropolit al Ardealului. Evenimentul e greu de semnificaţii şi evocă 
ritualuri solemne din vremuri de demult, cînd Părintele Ţării, în virtu
tea dreptului dintru începuturi împâmîntenit, întărea pe Vlădici în scau
nele lor, încredinţîndu-Ie astfel, peste îndatoririle stabilite de canoanele 
Bisericii, şi îndatorirea de <a fi şi a rămîne mereu fii buni ai neamului lor, 
ai poporului din care făccau parte. Să fie în aceeaşi măsură păstrători 
şi propovăduitori ai sfintelor rînduieli tradiţionale ortodoxe, dar şi apă
rători ai rînduielilor şi intereselor Patriei, căci ai Patriei erau, din popor 
şi pentru popor aleşi şi chemaţi. Acest lucru l-au înţeles şi l-au urmat, cu 
dragoste şi dăruire, toţi marii noştri înaintaşi, ierarhii de pe toate plaiu
rile româneşti şi din toate timpurile.

Cu astfel de simţăminte, cu fiorul pe care ţi-1 dă un mare act, so
lemn, care se săvîrşeşte cu tine şi pentru tine, de către însuşi Preşedin
tele ţării, am ascultat Decretul pe care şi-a pus semnătura iubitul nostru 
conducător, Domnul Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Republicii Socia
liste România.

Gîndul meu se îndreaptă în aceste momente către Domnia Sa, către 
cel care întruchipează astăzi speranţele ţării, către cel care se dăruieşte 
fără răgaz ţării, către cel care veghează generos la liniştea, la libertatea,
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la independenţa, la suveranitatea ei, la pacea ei şi a tuturor oamenilor 
din lume, către omul de iniţiativă şi cura), către omul soluţiilor celor 
mai înţelepte şi originale, intrat de mult, şi astăzi mai mult ca oricînd, 
în atenţia şi admiraţia întregii lumi, pentru politica sa inteligentă, pen
tru realismul analizelor sale, pentru felul unic în care îşi traduce ideile 
teoretice în soluţii practice.

Preşedintele Nicolae Ceauşescu a ridicat România la rangul de ţară 
cu prestigiu internaţional mai mare decît oricînd în •trecutul ei istoric.

Domnule Preşedinte al Departamentului Cultelor,
Am primit astăzi, aici, din mina Dvs. Decretul emis de iubitul nostru 

Preşedinte, înalt act de recunoaştere şi întărire a alegerii făcute de Mă
ritul Colegiu Electoral al Bisericii Ortodoxe Române, pentru care vă 
mulţumesc cu respect şi recunoştinţă.

Vă iog  să vă faceţi interpretul meu pe lîngă Domnul Preşedinte 
Nicolae Ceauşescu, asiguiîndu-1 de neţărmuritul meu devotament, de 
toată gratitudinea faţă de Domnia Sa personal,, şi de hotărîrea mea ne
strămutată de a fi acolo ceea ce se aşteaptă de la m ine: un păstor su
fletesc adevărat şi un îndrumător, cu timp şi fără timp, al credincioşilor 
ce-mi sînt încredinţaţi, spre tot lucrul cel bun şi folositor Patriei, potri
vit .cu exigenţele vremii şi cu tot ceea ce ne cer Ţara şi Domnia Sa. 
Toţi vedem, simţim şi ştim că nu ne cere decît ceea ce duce spre mai 
bine, spre progres, spre bunăstare generală, spre pace şi fericire.

Voi face din chemarea mea nu un prilej de mărire, ci unul de slu
jire. De slujire a lui Dumnezeu şi de slujire a poporului, aşa cum au fă
cut toţi înaintaşii mei din Transilvania.

Ei au cinstit Transilvania cu iubire pînă la jertfă, mulţi dintre ei au 
pătimit cu poporul iobag, asuprit de vitregia vremurilor, au luptat ală
turi de popor şi au biruit împreună cu dînsul. Ei nu işi-au vîndut demni
tatea şi credinţa pe promisiuni de privilegii; au îndurat şi au răbdat, dar 
şi-au păstrat fiinţa interioară liberă, cu capul sus. Cine va putea vreo
dată să delimiteze exact, cît au murit toţi aceştia, şi toţi cei nenumiţi, 
pentru credinţă, şi cît pentru neam ? — cît pentru Biserica lor şi cît pen
tru dreptul la viaţă liberă, la pămînt, la şcoli şi la egalitatea cu celelalte 
naţiuni din Imperiul habsburgic ? Toţi luptau pentru «lege» care însemna 
totul. Şaguna a reuşit să obţină dreptul de a reînfiinţa Mitropolia româ
nească ortodoxă la Sibiu şi astfel, pe ocolite, a reuşit să asigure de drept 
o formă de organizare a românilor din Transilvania, care era şi politică, 
în aceeaşi măsură în care era bisericească.

Voi merge cu smerenie, dar şi cu elan, şi cu tot curajul, şi cu toată 
dăruirea pe urmele acestor mari Înaintaşi. Să fiţi sigur Domnule 
Preşedinte al Departamentului Cultelor, şi să asiguraţi şi pe Domnul 
Preşedinte al Republicii, că ştiu unde şi pentru ce merg. îmi exprim 
totala convingere că voi fi şi ajutat în continuare de Prea Fericitul 
Patriarh Iustin, de ■Sfîntul Sinod ,şi, nu mai puţin, de Departamentul 
Cultelor, de Domnia Voastră personal şi de colaboratorii Domniei 
Voastre, aşa cum am fost ajutat, din plin, şi Ia Buzău.
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Domnule Preşedinte,
Plec în misiunea mea în Transilvania cu gîndul ferm să reuşesc. 

Căci cum aş putea altfel pleca ? Dacă nu ca să reuşesc să-mi fac pe de
plin datoria, atunci de ce mai plec ? Cine pleacă în luptă ca să fie învins ? 
Şi-apoi, plec cu o armă care nu dă greş niciodată: iubesc poporul meu 
român, iubesc Transilvania şi pe transilvăneni. M-am născut duhovni- 
ceşte la Prislop. Ştiu că există probleme. Foarte bine. Să <existe. Unde 
nu există ? Dar unde există probleme, există şi soluţii.

în Transilvania tăriesc şi alte confesiuni >şi alte naţionalităţi. Să tră
im în pace, în respect reciproc, în libertate şi egalitate, în cadrul legilor 
ţării care sînt, şi in această privinţă, model şi exemplu pentru toate ţă
rile. Iată un motiv care ne poate fi tuturor celor din Transilvania solu
ţie şi îndrumare, normativ cuprins în cuvintele mult stimatului nostru 
Preşedinte, Domnul Nicolae Ceauşescu :

«în bătăliile sociale, spunea Domnia Sa, alături de români, s-au ri
dicat şi oameni ai muncii aparţinînd naţionalităţilor conlocuitoare, popu
laţiilor aşezate în decursul veacurilor pe meleagurile acestei ţări şi care 
au trăit, muncit şi luptat în unitate şi frăţie cu poporul român. Viaţa a 
demonstrat fără putinţă de tăgadă că românii, maghiarii, germanii >şi c e 
lelalte naţionalităţi conlocuitoare au putut face faţă greutăţilor timpuri
lor, au putut învinge în lupta împotriva exploatatorilor şi asupritorilor, 
au putut păşi pe drumul progresului, numai muncind şi luptînd alături, 
înfrăţiţi».

înfrăţiţi şi astăzi, vom lupta împreună pentru progresul şi dezvolta
rea ţării, pentru libertate, independenţă şi suveranitate, pentru pace şi 
bună înţelegere, pentru câ roadele le vom culege în mod egal, toţi. Aş 
vrea ca aceste cuvinte să fie primite ca o declaraţie solemnă, făcută a- 
nume ca să fie auzită şi împărtăşită şi de toţi fraţii ardeleni aici prezenţi, 
şi care aparţin uneia din naţionalităţile conlocuitoare din România. în 
acelaşi timp, îngăduiţi-mi să vă mulţumesc Prea Sfinţiilor Voastre, Dom
nilor Episcopi şi P. C. Părinţi, şi tuturor celorlalţi pentru bunăvoinţa şi 
dragostea ce aţi avut de a fi împreună cu noi, cu acest prilej.

Mulţumesc din inimă Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin, care 
a binevoit să fie prezent la această solemnitate, să mă încurajeze şi să 
chezăşuiască angajamentele pe care le-am exprimat aici, ca unul ce Ie 
va şi sprijini şi supraveghea, în calitate de preşedinte al Sfîntului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române.

Mulţumesc membrilor Sfîntului Sinod prezenţi aici pentru cinstirea, 
evenimentului şi a momentului înmînării mie a înaltului Decret prezi
denţial.

Vd mulţumesc în'mod deosebit şi Dvs. domnilor reprezentanţi ai 
puterii locale din judeţele în care se află parohiile Arhiepiscopiei 
Sibiului.

îmi închei cuvîntul mulţumindu-vă Dvs. Domnule Preşedinte al De
partamentului Cultelor, încă o dată, pentru neprecupeţitul sprijin pe care 
mi l-aţi acordat încă de pe cînd eram Episcop-vicar patriarhal, apoi ca 
episcop al Buzăului, şi astăzi pentru investirea mea ca Arhiepiscop al Si
biului şi Mitropolit al Ardealului. Vă încredinţez că voi continua să pre
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ţuiesc colaborarea cu Departamentul Cultelor şi în calitatea nouă ce o 
cm, rămînînd acelaşi devotat slujitor al Bisericii şi al Patriei.

Vă mulţumesc.
In ziua de 7 februarie 1982, în catedrala mitropolitană din Sibiu s-a desfăşurat 

ceremonia instalării I. P. S. Dr. Antonie Plămădeală ca Arhiepiscop al Sibiului şi Mi
tropolit al Ardealului.

Sfînta Liturghie a fost oficiată de un impunător sobor de ierarhi, în frunte cu 
P. F. Patriarh Iustin al Bisericii Ortodoxe Române.

Din sobor au făcut parte : I. P. S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei,- I. 
P. S. Mitropolit Antonie al Ardealului; I. P. S. Mitropolit Nestor al O lteniei; I. P. S. 
Arhiepiscop Teofi.1 al Clujului ; P. S. Episcop Emilian de Alba-Iulia ; P. S. Episcop Vi- 
sarion al Aradului; P. S. Episcop Vasile al Oradei; P. S. Episcop Vasile Tîrgoviş- 
leanul, vicar patriarhal; P. S. Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul al Arhiepiscopiei 
Bucureştilor; P. S. Episcoţp-vicar Lucian Făgărăşeanul al Arhiepiscopiei Sibiului; P. S. 
Episcop-vicar Timotei Lugoj anul al Arhiepiscopiei Timişoarei; P. S. Episcop-vicar 
Justinian Maramureşamul al Arhiepiscopiei Clujului şi P. S. Arhiereu-vicar Gherasim 
Hunedoreanul al Episcopiei Aradului.

S-au alăturat acestui sobor un impresionant număr de preoţi şi diaconi.
La sfîrşitul Sfintei Liturghii, P. S. Episcop Vasile Tîrgovişteanul, vicar patriarhal, 

a dat citire următoarei Gramate patriarhale, privitoare la alegerea şi recunoaşterea I. 
?. S. Dr. Antonie Plămădeală în funcţia de Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al 
Ardealului :

I U S T I N
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 

Dumnezeu-pâzita Arhiepiscopie a Sibiului şi din Mitropolia Ardealului, 
precum şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei patriarhiceşti Gra
mate, har şi pace de la Dumnezeu, Părintele nostru cel din ceruri, iar 
de la Noi binecuvîntare arhipăstoiească.

Se cuvine să lacem cunoscut tuturor că Domnul şi Mîntuitorul nos
tru Iisus Hristos a aşezat în Sfînta Sa Biserică scaune şi vrednicii mici 
şi mari, şi prin trimiterea din ceruri în chipul limbilor de foc a Prea 
Sfîntului şi de viaţă făcătorului Duh, pentru Sfinţii Săi Ucenici şi Apo
stoli, i-a întărit pe aceştia intru propovăduirea 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 a 
fi părtaşi darurilor Sale de multe feluri.

Ca smerit slujitor al lui Hristos, în vrednicia de Patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române, cunoscînd că a rămas vacant scaunul de Arhiepiscop 
al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, )n urma retragerii la pensie a 
înalt Preu Slinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit NICOLAE MLADIN, şi 
îndrumaţi fiind Noi de îndatorirea ce avem de a nu lăsa această Arhie
piscopie lipsită de canonicescul ei cîrmuitor, pe temeiul art- 30, lit. «g» 
şi 130 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Orto
doxe Române, am convocat cu adresa noastră nr. 14 705 din 24 decem
brie 1981, COLEGIUL ELECTORAL BISERICESC pentru alegerea noului 
Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului în ziua de 10 ianua-
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rie 1982, orele 10,00 în sala sinodală a Palatului patriarhal din Bucureşti.
Acest Colegiu, după sâvîrşirea slujbei religioase în Paraclisul Sfin

tei Patriarhii, a ales în scaunul vacant pe Prea Sfinţitul Episcop 
ANTONIE al Buzăului, care s-a arătat vrednic de această chemare prin 
statornicia sa întru dreapta credinţă, prin lucrarea *sa rodnică şi fără 
preget in slujba Bisericii Ortodoxe Române, mai întîi ca ieromonah, 
apoi ca episcop-vicar patriarhal şi în timpul din urmă ca episcop al 
Buzăului, dînd, în îndeplinirea tuturor însărcinărilor şi vredniciilor la 
care a fost chemat, dovezi de neclintită ascultare faţă de rînduielile 
bisericeşti şi de supunere desăvlrşită faţă de legile patriei noastre, 
Republica Socialistă România.

Sfîntul Sinod, potrivit dispoziţiunilor art. 10, 130 131 din Statutul 
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, făcînd 
examinarea şi cercetarea canonică a alegerii noului mitropolit de către 
Colegiul Electoral Bisericesc, în şedinţa sa de lucru din 11 ianuarie
1982, a constatat că alegerea P.S. Episcop ANTONIE PLĂMĂDEALĂ 
în scaunul vacant de Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealu
lui s-a făcut cu păzirea normelor legale şi canonice.

In urma mijlocirii Sfîntului Sinod şi la recomandarea Departamen
tului Cultelor, Prea Sfinlitul Episcop ANTONIE PLĂMĂDEALĂ a fost 
recunoscut în funcţia de Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardea
lului, prin decretul prezidenţial nr. 8 din 20 ianuarie 1982.

în ziua de 5 februarie 1982 a avut loc la Departamentul Cultelor 
solemnitatea comunicării şi înmînării înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop 
al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, de către Domnul ION ROŞIANU, 
preşedintele Departamentului Cultelor, a Decretului prezidenţial pentru 
recunoaşterea lui în funcţie, de faţă fiind Noi, membri ai Sfîntului 
Sinod, reprezentanţi ai celorlalte Culte, funcţionari superiori ai Depar
tamentului Cultelor şi alţi invitaţi.

Iar astăzi, 7 februarie 1982, în catedrala Sfintei Mitropolii a Ar
dealului, după rînduielile şi datinile bisericeşti, Noi, IUSTIN, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, înmînăm înalt Prea Sfinţitului Mitropolit 
ANTONIE cîrja arhipăstorească şi îl instalăm în scaunul de Arhiepiscop 
al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului.

Pe temeiul celor arătate mai sus, al sfintelor canoane şi al preve
derilor cuprinse în art. 131 din Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii Ortodoxe Române, Noi emitem această Gramată Patri- 
arhicească şi dăm alesului Arhiepiscop şi Mitropolit, înalt Prea Sfinţiei 
Sale ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, împuternicirea canonică de păstorire 
ca Arhiepiscop al de Dumnezeu-păzitei Arhiepiscopii a Sibiului şi Mi
tropolit al Ardealului, cu toate oraşele şi satele care ţin astăzi şi vor 
ţine şi în viitor de această Sfîntă Arhiepiscopie. Astfel, înalt Prea 
Sfin'Ja Sa, dobîndind jurisdicţia de Arhiepiscop şi Mitropolit, are darul 
şi puterea de a aşeza, după rînduielile Sfintei noastre Biserici drept- 
măritoare de Răsărit şi după legile Ţării: citeţi, cîntăreţi, ipodiaconi, 
diaconi, preoţi şi protopopi la toate bisericile din Arhiepiscopia înalt 
Prea Sfinţiei Sale, stareţi şi egumeni la mînăstiri şi schituri, şi de a face 
toate cîte i se cuvin la ierarh, spre zidirea duhovnicească a turmei sale.
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Din parte-i aşteptăm cinstire şi ascultare către autoritatea biseri- ■ 
ceaşcă şi îndeosebi către Sfîntul Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe 
Române, precum şi lucrare neobosită, înţelepciune părintească, dragoste 
către clerul şi dreptcredincioşii creştini de sub cîrmuirea sa, făcîndu-se 
tuturor călăuză întru păstrarea neştirbită a dreptei credinţe şi a datini
lor Bisericii noastre străbune.

Aşadar tuturor celor din cinul preoţesc şi călugăresc, precum şi 
tuturor dreptcredincioşilor din de Dumnezeu-păzita Arhiepiscopie a Si
biului, le recomandăm cu căldură şi dragoste pe Înalt Prea Sfinţia Sa 
Arhiepiscopul şi Mitropolitul Antonie Plămădeală, drept chiriarh iubit 
al lor, povăţuindu-i să-l cinstească, plecîndu-i-se cu toată voia şi ară- 
tîndu-i în toate împrejurările supunere şi ascultare întru împlinirea în
datoririlor de buni fii ai Bisericii şi de cetăţeni devotaţi aii patriei 
noastre. ' *

Cunoscînd dragostea şi însufleţirea cu care slujitorii şi credincioşii 
Bisericii noastre din Ardeal au întîmpinat totdeauna cuvîntul Nostru 
şi al Ierarhilor lor, îi îndemnăm pe toţi cu părintească povaţă, ca sub 
zîrmuirea noului Arhiepiscop şi sub îndrumarea celorlalţi ierarhi din 
Mitropolia Ardealului, să păstreze şi să întărească unitatea dreptei noas
tre credinţe, vieţuind în pace şi bună înţelegere cu fii adevăraţi ce cred 
cu statornicie «întru 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, Amin.

S-a întocmit această Gramatâ Patriarhicească în reşedinţa Noastră 
patriarhală din Bucureşti, la ■5 februarie, anul mîntuirii una mie nouă 
sute optzeci şi doi.

V I U S T I N ,
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

După citirea gramatei, P. F. Patriarh Iustin a inanimat I.P.S. Mitropolit Antonie 
cirja de arhipăstor, ca Însemn de conducător al Mitropoliei Ardealului.

Au urmait apoi o serie de ouvîntări.
Şirul acestora a fost deschis de Prea Fericitul Patriarh Iustin care a spus :

Mult stimaţi reprezentanţi ai Conducerii de Stat,
Distinşi reprezentanţi ai autorităţii locale,
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi membri ai Sfîntului Sinod,
Onoraţi Conducători şi reprezentanţi ai Cultelor,
Prea Cucernici Părinţi şi dreptmăritori creştini,

Am poposit aici, pe frumoasele plaiuri ale Transilvaniei, una din 
vechile vetre în care s-a zămislit fiinţa neamului românesc şi s-a păs
trat fără contenire credinţa ortodoxă străbună, pentru ca, potrivit unei 
'îndătinate rînduieli bisericeşti, să înmînăm Înalt Prea Sfinţitului 
Antonie Plămădeală cîrja de arhipăstor şi să-l aşezăm în scaunul de 
Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului.

Cum se ştie, după un an de concediu medical pe care l-a solicitat 
Sfîntului Sinod al Bisericii noastre, pentru îngrijirea sănătăţii, Înalt
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Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae Mladin, simţind că nu mai dispune de 
vigoarea necesară pentru a răspunde cerinţelor de conducere a epar
hiei, ne-a rugat să-i încuviinţăm retragerea din scaunul mitropolitan şi 
pensionarea, începînd cu data de 1 august 1981.

Inţelegînd situaţia în care se afla, Sfîntul Sinod i-a admis cererea 
şi ţinînd seama de dorinţa exprimată de I.P.S. Sa, a încuviinţat să se 
retragă la mînăstirea Brăncoveanu — Sîmbăta de Sus, unde i s-au creat 
toate condiţiile de odihnă şi îngrijire a sănătăţii.

Pentru a nu lăsa acest vechi şi important scaun vlădicesc fără 
păstor, Colegiul Electoral Bisericesc, întrunit la Bucureşti în ziua de 
10 ianuarie 1982, a ales ca Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ar
dealului pe Prea Sfinţitul Episcop al Buzăului Antonie Plămădeală.

Alegerea noului mitropolit al Ardealului a fost recunoscută prin 
Decret prezidenţial semnat de preşedintele ţării noastre, Domnul Nicolae 
Ceauşescu. Acest decret a fost înmînat înalt Prea Sfinţitului Mitropolit 
Antonie, la data de 5 februarie 1982, de către Dl. Ion Roşianu, preşe
dintele Departamentului Cultelor.

Iar noi, astăzi, potrivit rînduielii canonice, i-am înmînat cîrja arhi- 
păstorească şi l-am aşezat în tronul său mitropolitan.

Preacinstiţi ascultători,
In scaunul mitropolitan al Ardealului, în decursul istoriei, au păs

torit luminoase personalităţi ale Bisericii şi neamului nostru românesc. 
Unii dintre ierarhii acestui scaun s-au impus printr-o aleasă trăire creş
tină, prin zel misionar şi curaj în apărarea dreptei credinţe ortodoxe, 
ajungînd pînă la martiriu. In rîndui acestora amintim pe Ioan de Ia 
Prislop, cinstit în mod deosebit de Mihai Viteazul, pe Ilie Iorest şi Sava 
Brancovici, ierarhi canonizaţi de Biserica noastră şi trecuţi in rîndui 
sfinţilor. Alţii s-au afirmat ca susţinători ai conştiinţei româneşti şi ai 
ideii unităţii de credinţă, de neam şi de limbă-, în fruntea acestora se 
situează vestitul cărturar Simion Ştefan, care ne-a lăsat cea dintîi tra
ducere integrală tipărită a Noului Testament (1648).

Mai tîrziu, pe scaunul vlădicesc de la Sibiu străluceşte ca o figură 
de excep,ie, Andrei Şaguna, mare cărturar, iubitor de patrie, organiza
tor bisericesc neîntrecut şi luptător pentru drepturile naţionale şi social- 
politice ale românilor ardeleni.

El este ctitorul Mitropoliei de astăzi a Ardealului.
Numai cine a luat parte la o festivitate ca aceasta, la o sfinţire de 

biserică sau la o slujbă într-un sat va înţelege izvorul de inspiraţie 
al lui Şaguna pentru introducerea laicilor în conducerea treburi
lor bisericeşti.

Demn continuator al operei lui Şaguna, după un răstimp de cinci 
decenii, se afirmă mitropolitul Nicolae Bălan; eminent profesor de 
teologie, luptător neînfricat pentru unirea tuturor românilor într-un 
singur stat, România, şi militant statornic pentru reîntregirea Bise
ricii Ortodoxe Române în Transilvania. El a avut fericirea să vadă 
împlinite visurile generaţiilor anterioare: întreg poporul român
liber şi stăpîn în ţara lai, pe de o parte iar, pe de alta, refacerea



unităţii Bisericii strămoşeşti prin ruperea petceţilor uniaţiei şi reveni
rea la sinul Bisericii mame Ortodoxe a fraţilor pe care vitregia vremu
rilor i i 'îndepărtase de ea.

Urmaşii mitropolitului Nicolae Bălan pe scaunul Mitropoliei Ardea
lului, prin activitatea lor impreună cu ceilalţi ierarhi ardeleni, au adin- 
cit şi consolidat măreţul act al reîntregirii bisericeşti din 1948. tn aceas
tă atmosferă de unitate bisericească şi în condiţiile noii orînduiri sociale 
din patria noastră au păstorit: Nicolae Bălan, pînă la moartea sa (1955), 
smerenia noastră în anii 1956— 1957, mitropolitul Nicolae Colan (1957— 
1967), ale cărui vrednicii îşi sporesc importanţa, odată cu trecerea vre
mii, ridicîndu-1 de pe scaunul modestiei sale pe scuunul meritelor sale 
de cărturar distins, de ales îndrumător al clerului, de prieten al munci
torilor, de iubitor de neam şi de pătimitor pentru el, profesor distins la 
teologie şi membru al Academiei Române ; iar din 1967 pînă în 1981, a 
păstorit înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae Mladin.

Iubţi credincioşi,
în acest moment festiv, gînduriie noastre se îndreaptă în primul 

rînd către înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae Mladin, care a cinstit 
pînă'de curînd scaunul de mitropolit al Ardealului.

Ridicat din mijlocul poporului muncitor şi format în şcolile teolo
gice româneşti şi peste hotare, el'a onorat catedra de Teologie Morală 
la Institutul teologic universitar din Sibiu, timp de peste douăzeci de 
ani.

încă de la începutul activităţii sale didactice, I.P.S. Mitropolit Ni
colae Mladin s-a dovedit a fi un iscusit condeier şi bun orator, iubit şi 
respectat de studenţi şi auditori.

Venit la cîrma Mitropoliei Ardealului, el a creat condiţii favora
bile de îmbogăţire şi înălţare a scrisului bisericesc, pregătind numeroşi 
ucenici şi mînuitori de condei, îndemrându-i la lucru şi dîndu-le îndru
mări competente.

Scrierile sale au îmbrăţişat o gamă largă şi variată de probleme le
gate de viaţa bisericească din Transilvania, de realităţile sociale din 
ţara noastră şi de relaţiile ecumenice care s-au statornicit şi dezvoltat 
între Biserica Ortodoxă Română şi celelalte culte religioase de la noi.

Desfăşurîndu-şi activitatea intr-o parte a ţării, unde, împreună cu 
românii şi cu ortodocşii, convieţuiesc în deplină armonie'celelalte na- 
ţionalităli şi culte religioase, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae Mla
din a intensificat şi îmbunătăţit colaborarea cu toate acestea pe diferite 
tărîmuri. In scrierile sale, el a abordat deseori probleme interconfesio- 
nale, soluţionîndu-le în spirit irenic, iar pe preoţi şi studenţi îi îndemna, 
ori de cîte ori avea prilejul, să păstreze legături frăţeşti cu toţi cei de alt 
neam şi de altă credinţă. El vorbea adesea despre legăturile sale priete
neşti cu romano-catolicii şi era foarte bucuros cînd i se amintea de rela
ţiile sale cu teologii protestanţi "care, preţuindu-i activitatea, i-au acor
dat titlul de doctor honoris causa.

O asemenea colaborare ecumenică, pe plan local, trebuie să conti
nue şi să se dezvolte, antrenînd toate cultele din ţară la respect reciproc
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şi colaborare Irăţească. Iar pe plan mare, interconlesional, dialogurile 
'începute cu romano-catolicii, cu anglicanii şi cu protestanţii în general, 
trebuie continuate şi intensificate, împotriva oricăror diiicultăti care ar 
putea surveni pe parcurs.

Odată cu activitatea înalt Prea Sfinţitului J^litropolit Mladin pe tă- 
rîm ecumenic, nu putem lăsa nesubliniată nici lucrarea lui de susţinere 
energică a idealurilor şi aspiraţiilor poporului nostru în suişul său per
manent către o viaţă cît mai prosperă, demnă şi fericită.

Ca membru al Sfîntului Sinod, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nico
lae Mladin şi-a adus totdeauna contribuţia sa la luarea hotărîrilor şi de
ciziilor care privesc viaţa noastră bisericească, iar peste hotare a repre
zentat Biserica şi ţara noastră cu cinste şi demnitate în misiunile care i 
s-au încredinţat.

Retrăgîndu-se din scaun, după ce a cîrmuit Arhiepiscopia Sibiului şi 
Mitropolia Ardealului vreme de aproape 15 ani, înalt Prea Sfinţitul Ni
colae Mladin lasă amintirea unui om de cultură teologică, iubit şi stimat 
de toţi pentru modul fericit în care a ştiut să îmbine slujirea religioasă 
cu slujirea cetăţenească a patriei şi a poporului.

Vredniciile sale, îndeosebi ca teolog şi îndrumător al tinerelor ge
neraţii de' preoţi, îl aşază la loc ales în galeria ierarhilor transilvăneni, 
care au cinstit în trecut scaunul mitropolitan al Ardealului.

Noi îi asigurăm, cu acest prilej, în continuare, de dragostea şi pre
ţuirea noastră, a clerului, credincioşilor şi organelor eparhiale, urîndu-i 
sănătate, zile bune şi viaţă lungă. Totodată, noi şi Sfîntul Sinod îi adu
cem vii şi alese mulţumiri pentru activitatea depusă cu rîvnă şi înţelep
ciune în slujba Bisericii şi a poporului nostru.

Dreptmări'tori creştini,
Ne găsim cu toţii în această frumoasă catedrală, în însuşi centrul 

ţării. Nu ştim ce este legendă sau istorie în teoria •revărsării >romanităţii 
din podişul Transilvaniei spre răsărit sau spre sud de Carpaţi, cum afir
ma un mare istoric al nostru, şi nici nu ştim ce este legendă sau istorie 
în vechea teorie cu privire Ia pornirea din Ardeal tşi descălecarea Basa- 
rabilor în Muntenia, ori a lui Dragoş $i Bogdan în Moldova. Ceea ce ră
mîne absolut sigur şi de netăgăduit de nimeni este manifestarea conşti
inţei noastre de români ca neam şi de ortodocşi ca buni creştini, pe a- 
ceste meleaguri, mai mult decît în oricare altă parte a ţării. Se adeve
reşte în acest fel zicerea Sfîntului apostol Pavel c ă : «unde greutatea s-a 
înmulţit, cu atît mai mult şi harul a prisosit» (Rom. 5, 20). Adică, fiiadcă, 
mai mult decît în alte laturi ale ţării, a fost pusă cîndva la îndoială pre
zenta statornică şi masivă a noastră aici, s-a manifestat cu mult mai mult 
decît aiurea şi conştiinţu noastră naţională, iar, fiindcă ulei a fost pusă 
în primejdie dăinuirea credinţei noastre ortodoxe, s-a manifestat cu mai 
multă tărie decît în oricare altă parte a ţării trăinicia crezului nostru re
ligios.

în timpul existenţei sale daco-romane şi apoi româneşti de aproape 
două ori milenare, Ardealul a împărtăşit cu celelalte provincii viata 
sa. Mărturii ale civilizaţiei şi culturii sale de-a lungul veacurilor gă
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sim, aici, ca şi în alte părţi. Este destul să ne gîndim la Sarmisegetuza 
şi la Alba Iulia, la Sibiu şi la Cluj-Napoca, la toate oraşele şi satele 
ardelene, care, fiecare în parte are de spus ceva pentru o anumită 
vreme sau pentru toată vremea, de la începutul lui şi pînă astăzi. Desi
gur, nu se lasă mai prejos nici celelalte provincii ale tării, începînd cu 
cea mai mică, Dobrogea şi terminînd cu cea mai mare, Muntenia — Ţara 
Românească. Găsindu-ne însă acum în Ardeal, în chip firesc gîndul nos
tru ne poartă peste vremuri înapoi la luptele sale aproape neîntrerupte 
pentru apărarea fiinţei neamului şi a dreptei credinţe.

Din pricina orînduirilor nedrepte şi uneori a abuzurilor admi
nistraţiei locale, românii ardeleni au avut mult de suferit in veacurile 
trecute. Vreme îndelungată, cu toate că erau cei mai numeroşi locui
tori ai- Ardealului, ei au fost consideraţi numai ca «toleraţi» în ţara pă
rinţilor, moşilor şi strămoşilor lor. Cînd no'Junea de naţionalitate a do- 
bîndit un contur mai ‘limpede ei erau lăsaţi în afara naţiunilor recuno
scute de autorităţile de stat de atunci. Situaţia a devenit şi mai grea 
în vremea în care nici credinţa lor religioasă nu era recunoscută de 
lege.

Dar comuniunea în suferinţă dă naştere la simţăminte de înţelegere 
mutuală, de apropiere, de prietenie, de dragoste.

In această situaţie, orice măsură luată împotriva Bisericii găsea 
răsunet în simţirea românească şi orice măsură care afecta neamul im
plica imediat şi Biserica. Deopotrivă, orice izbîndă în domeniul biseri
cesc trezea nădejdi de mai bine şi în domeniul naţional, după cum orice 
cucerire în domeniul naţional constituia un temei pentru ridicări pe noi 
trepte în domeniul bisericesc.

Cum se ştie, îndată după intrarea sa în Ardeal, Mihai Viteazul a 
reorganizat Biserica, înfiinţînd şi zidind Mitropolia la Alba Iulia. Apoi, 
după victoria de la Şelimbăr entuziasmul românilor a crescut şi mai 
mult, dînd naştere la sporirea nădejdilor pentru o viaţă nouă, mai 
dreaptă şi mai bună. Avîntul de libertate pe care neamul nostru l-a luat 
atunci în Ardeal a determinat şi progresul bisericesc, care a durat multă 
vreme, concretizîndu-se în zidiri de biserici şi mînăstiri, în tipărituri de 
cărţi şi făurire de obiecte de artă. In schimb, după aceea, Biserica a fost 
silită să îndure strîmtorări, vreme îndelungată, culminînd cu dezbinarea 
din anul 1700, datorită noilor condiţii politice şi economice ale Impe
riului.

Nu este momentul să analizăm cu de-amănuntul cauzele care au 
determinat «unirea» mitropolitului Atanasie şi a unui oarecare număr 
de preoţi şi credincioşi cu Biserica Romano-Catolică, în jurul anului 
1700. Dar nici nu putem lăsa neamintit acest eveniment, nu numai fi
indcă el este o piatră de hotar în istoria Bisericii noastre din Ardeal, dar 
mai ales pentru faptul că a devenit de cîtăva vreme din nou actual.

Cum se ştie, încercările de realizare a unirii Bisericii Ortodoxe ar
delene cu Biserica Romano-Catolică deveniseră tot mai insistente din 
partea curţii imperiale habsburgice în ultimii ani ai secolului al XVII- 
lea. Habsburgii erau romano-catolici. Dar sprijinul pe care ei îl puteau 
obţine de la Biserica romano-catolică din Ardeal era foarte mic, deoa
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rece din cele patru coniesiuni recepte, Biserica romano-catolică era cea 
mai slabă. De aceea, pentru a întări Biserica romano-catolică habsburgii 
luaseră hotărîrea de a trece pe români la catolicism.

Veştile acestea ajunseseră şi la cunoştinţa mitropolitului Teodosie 
de la Bucureşti, care tocmai se pregătea să hirotonească pe Atanasie 
ca nou mitropolit al Ardealului. Dealtfel, Atana'ie, din pricina uşură
tăţii lui şi lipsei de adînci convingeri ortodoxe, nu era socotit omul po
trivit pentru scaunul de mitropolit al Ardealului în vremea aceea. Din 
această pricină, Teodosie şovăia să-l hirotonească. Dar, după ce a fost' 
ţinut cîtăva vreme la Bucureşti pentru instruire teologică şi după ce a 
dat asigurări scrise că va păstra «dogmele, tainele şi- năravurile Bise
ricii Răsăritului neclintit», Atanasie a fost hirotonit şi încărcat cu da
ruri din partea domnitorului Constantin Brîncoveanu şi a plecat în Ar
deal.

întors acasă, Atanasie s-a lăsat prins în cercul de interese c.atolico- 
habsburgice. Împreună cu un anumit număr de preoţi, el a cedat la in
sistentele sau mai bine zis ia făgăduinţele de răsplată din partea curţii 
iniperiale pentru unirea lor cu Biserica Romano-Catolică. Asigurarea 
împăratului că preoţii români uniţi se vor bucura de aceleaşi privilegii 
ca şi preoţii romano-catolici se pare că a fost hotărîtoare pentru accep
tarea unirii. In orice caz, făgăduinţa era ispititoare, iar posibilitatea de 
satisfacere a conştiinţei religioase nu era deloc exclusă. In fond, ziceau 
ei, nu se cere o schimbare de credinţă, ci o trecere oarecum de sub o 
jurisdicţie sub alta.

In Cartea de mărturisire de la 1698, adică în declaraţia de aderare 
la Biserica Romei, se precizează că unirea se face pentru dobîndirea 
«privilegiomurilor», adică a privilegiilor «pe care le au credincioşii 
şi preoţii acestei Biserici, precum înălţia Sa împăratul... ne face părtaşi».

După acest text în mărturisirea de unire cu Roma se face o preci
zare şi anume : «Insă într-acesta chip ne unim şi ne mărturisim a fi 
mădulările sfintei, catholiceşti Biserici a Romei, cum pre noi şi ră
măşiţelor noastre din obiceiul Bisericii noastre a Răsăritului să nu se 
clătească. Cu toate ţărămoniile, sărbătorile, posturile, oum pînă acum, aşa 
şi de acum nainte să fim slobozi a le ţinea... Iar de nu ne vor lăsa pre 
noi şi pre rămăşiţele noastre într-această aşezare, pecetile şi iscălitu
rile noastre care am dat să n-aibă nici o tărie...». Mai la sfîrşitul acestui 
act se spune iarăşi: «Şi aşa ne unim... cum toată legea noastră, slujba 
Bisericii, leturghia şi posturile să stea pe loc, iar dă n-ar sta pe loc acele, 
nici aceste peceti să n-aibă nici o tărie asupra noastră...».

Este deci limpede că «unirea» s-a făcut pentru dobîndirea unor 
privilegii de către preoţi işi credincioşi. Chiar dacă s-ar dovedi că nu 
este falsificat textul latin, care prevede obligaţia pentru «uniţi» de a 
accepta cele patru puncte «florentine», faptul acesta n-ar avea nici o 
importanţă, fiindcă, în practică, aceste puncte n-au fost respectate inte
gral niciodată.

Este adevărat că, în cursul vremii, unii ipreoţi şi chiar unii vlăditi, 
în funcţie de unele situaţii speciale, s-au îndepărtat ori s-au apropiat 
mai mult de Roma-, în marea lor majoritate ei au rămas fideli însă an
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gajamentelor luate. Lăslnd la o parte excepţiile, sîntem ispitiţi să afir
măm că românii ortodocşi, unindu-se cu Roma, nu s-au transformat în 
unelte ale habsburgilor, nici n-au întrerupt legăturile cu fraţii din Ar
deal sau de peste munţi, precum nici nu s-au rupt de fiinţa lor naţională 
sau de credinţa străbunilor lor. Intr-un fel sau altul ei s-au dovedit buni 
români şi buni credincioşi ortodocşi. Ei au fost cinstiţi faţă de conştiinţa 
lor şi faţă de neamul lor.

Iubiţi credincioşi,
Dezbinarea românilor ortodocşi din Transilvania, în jurul anului 

1700, a făcut-o mai puţin Roma romano-catolică şi mai mult Viena hab- 
sburgică. Unirea unor români ortodocşi cu Biserica Romano-Catolică a 
fost un act mai mult politic decît religios. El a fost desigur necesar Impe
riului habsburgic în vremea «ceea, dar nu putea dăinui în alte condiţii 
politice, sociale şi economice.

Pentru a-şi întări puterea lor politică, habsburgii au urmărit, pe de 
o parte, atragerea românilor de partea lor, iar pe de altă parte, ruperea 
românilor din Transilvania de fraţii lor din Ţara Românească şi Mol
dova, pentru a le slăbi puterea.

Scopul pe care l-au urmărit nu l-au atins, dar dezbinarea intre ro
mânii din Transilvania s-a produs. A trebuit să treacă două veacuri şi 
jumătate de luptă pînă să vină clipa reîntregirii noastre bisericeşti. In 
tot acest timp pentru credinţă oamenii au fost aruncaţi în temniţe, au 
fost alungaţi din satele lor, au fost chinuiţi în tot felul, nefiind ocrotiţi 
de nici o autoritate de stat, de nici o lege, de nici o putere.

Pătimirile Ardealului pentru moşie au fost aproape totdeauna îm
perecheate cu pătimirile pentru lege.

Acum însă cu toţi dăm slavă lui Dumnezeu pentru vremurile bune 
pe care le-am apucat. Sîntem liberi -, avem o ţară frumoasă \şi bogată, 
independentă şi suverană ■, sîntem deplin stăpîni pe viaţa şi destinele 
noastre.

Ţara este condusă cu responsabilitate, cu înţelepciune şi omenie de 
preşedintele Nicolae Ceauşescu. Indreptîndu-ne gîndul către el, se cu
vine să-i exprimăm profunde mulţumiri şi aleasă recunoştinţă pentru 
eforturile statornice pe care le depune pentru fericirea poporului nostru 
şi să-i urăm viaţă lungă, sănătate şi puteri mereu înnoite în slujba pa
triei, a neamului nostru şi a păcii în lume.

Mult cinstiţi ascultători,
Biserica noastră, ca şi celelalte culte religioase, se bucură de liber

tate deplină pentru organizarea şi funcţionarea ei, în cadrele legislaţiei 
bisericeşti şi ale legilor statului. Ea îşi împlineşte misiunea în sinul cre
dincioşilor noştri ortodocşi, potrivit cu concepţiile noastre ortodoxe 
despre lucrarea Bisericii în lume şi cu spiritul nou care domină socie
tatea românească actuală. Pe plan internaţional, Biserica noastră este 
angajată nu numai în activităţi panortodoxe, ci şi în relaţii de colabo
rare cu celelalte confesiuni creştine sau cu alte religii.

Apoi, pe plan intern spiritul nostru ecumenic este îndeobşte recu
noscut şi apreciat de toate cultele. Însăşi prezenţa conducătorilor şi re
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prezentanţilor cultelor din România la această solemnitate este o măr
turie a bunei noastre convieţuiri bazate pe stimă, prietenie şi deplină 
înţelegere reciprocă.

Trăinicia acestor relaţii, care se întemeiază pe convieţuirea noastră 
îndelungată pe cuprinsul patriei comune, la a cărei prosperitate îşi fe 
ricire trudim cu toţii, nu poate fi zdruncinată de vremelnice amărăciuni 
pe care ni le poate crea unul sau altul dintre fraţii noştri care nu cu
nosc îndeajuns trecutul nostru istoric şi realităţile actuale ale Bisericii 
şi ţării noastre.

Spunînd acestea ne gîndim îndeosebi la neaşteptatele declaraţii ale 
Sanctităţii Sale Ioan Paul al II-lea, care într-o recentă cuvîntare a pre
conizat refacerea fostei Biserici greco-catolice în ţara noastră.

Preacinstiţi ascultători,
Dezbinarea provocată în sînul Bisericii din Transilvania de duşma

nii poporului nostru, în jurul anului 1700, a luat sfîrşit, după 250 de 
ani, în anul 1948, cu binecuvîntarea şi bunăvoirea lui Dumnezeu, Domnul 
păcii.

. Peceţile despărţirii s-au rupt; acum sîntem iarăşi împreună, pen
tru totdeauna.

Este aproape de prisos să mai spunem că, dacă actul de la 1700 a 
avut cauze politice şi sociale, actul de la 1948 a fost pur bisericesc. De 
aceea el ne aparţine nouă, numai nouă, adică Bisericii Ortodoxe Române 
şi fraţilor noştri foşti greco-catolici.

Spre deosebire de cele ce se petreceau altădată, bucurîndu-se acum 
de o libertate deplină religioasă, în cadrul legilor statului, şi de dreptu
rile cele mai largi în societate, împreună cu foştii greco-catolici noi ne 
satisfacem nevoile noastre religioase, în cadrul aceleiaşi Biserici, în ca
drul Bisericii Ortodoxe Române, ca şi înainte de anul 1700.

La anul 1700 Biserica a fost dezbinată de duşmanii neamului nostru, 
iar la anul 1948 Biserica s-a reîntregit, ea singură; a devenit iarăşi una 
ca înainte de 1700.

Biserica greco-catolică din Transilvania n-a fost o parte a Bisericii 
Romei, fiindcă clerul şi credincioşii care o alcătuiau nu s-au înstrăinat 
niciodată de legea lor veche, adică de credinţă, de slujbe, liturghie, de 
posturi şi de toate celelalte rînduieli ortodoxe.

Asţfeî, întemeindu-se pe convingerile liber exprimate ale credin
cioşilor, care s-au întors acasă ca fii legitimi la sînul mamei lor, reîn
tregirea noastră bisericeasă este definitivă. Fiind hotărîtă în comun de 
cler şi credincioşi şi acceptată de înalta conducere bisericească, ea este 
irevocabilă. Strîns legată de unitatea şi viitorul neamului şi al Bisericii 
Ortodoxe Române, ea este ireversibilă. Dezbinare între clerul şi credin
cioşii Bisericii Ortodoxe Române nu se va mai produce niciodată, in
diferent de unde vine o asemenea chemare şi ce fel de intenţii are glasul 
care ne-ar îndemna la vrajbă între noi, fii ai neamului românesc şi ai 
Bisericii Ortodoxe Române. La unitatea Bisericii noastre noi ţinem tot 
atît de mult ca şi la unitatea neamului nostru. Cler şi credincioşi, tineri 
şi vîrstnici, întreaga noastră obşte a credincioşilor, noi depunem stră
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danii peste strădanii pentru a păzi cu străşnicie unitatea Bisericii noastre. 
Cunoaştem amărăciunea dezbinării; de aceea ştim să preţuim şi să păs
trăm dulceaţa unităţii.

Sîntem cu toţii fii ai aceluiaşi neam şi împreună vrem să vieţuim, 
înrădăcinaţi în acelaşi pămînt strămoşesc şi în viaţa aceluiaşi popor, 
unitatea noastră naţională şi religioasă o vom păstra şi o vom lăsa moş- 
ştenire neştirbită urmaşilor noştri şi urmaşilor lor din neam în neam, 
pentru veacurile viitoare.

Înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Ierarhi din Mitropolia Ardealului,
Prea Cucernici Părinţi şi iubiţi credincioşi ai Arhiepiscopiei Sibiului;
Vă prezentăm astăzi, după nnduiala canonică a Bisericii noastre, pe 

noul Arhiepiscop al Sibiului şi mitropolit al Ardealullii în persoana înalt 
Prea Sfinţitului Antonie Plămădeală.

Provenind din mijlocul poporului nostru, ca fiu de slujitor al stranei 
bisericeşti, este îndrumat de tînăi pe calea studiilor teologice şi ale vieţii 
monahale pe care o îmbrăţişează la istorica mînăstire Prislop. Este ab
solvent al Seminarului «Nifon Mitropolitul» din Bucureşti, licenţiat al 
Institutului teologii; universitar din Cluj, doctor în teologie al Colegiu
lui Heythrop din Oxford şi al Institutului teologic universitar din 
Bucureşti.

Pentru vredniciile sale a fost ales şi hirotonit episcop-vicar patriar
hal, demnitate în care a activat timp de 10 ani şi apoi Episcop al Eparhiei 
Buzăului, unde a păstorit timp de aproape doi ani.

Deşi vă este cunoscut în bună măsură, ceea ce a şi determinat ale
gerea I.P.S. Sale ca arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, 
ne este plăcut să amintim cîteva din preocupările şi activitatea lui bise
ricească.

înalt Prea Sfinţitul Mtiropolit Antonie s-a afirmat ca un teolog bun, 
atît în ţară cît şi peste hotare. Roadele cercetărilor sale teologice s-au 
concretizat în numeroase studii, articole, note şi comentarii. 4

A desfăşurat o bogată activitate ecumenică pe plan local şi în or
ganizaţiile creştine ecumenice ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe 
Române, fiind ales membru în Comitetele Central şi executiv ale C.E.B., 
membru în Comitetul Central \al Conferinţei Bisericilor Europene şi în 
alte organisme ale ncestor organizaţii inte'rcreştine mondiale. Alături 
de alţi membri ai Sfîntului Sinod a prezentat în aceste organizaţii punc
te de vedere şi poziţii ale Bisericii Ortodoxe Române şi ale poporului 
nostru în problemele care preocupă omenirea contemporană astăzi. înalt 
Prea Sfinţia Sa s-a dovedit a fi şi un iscusit gospodar şi bun chiverni- 
sitor al treburilor eparhiale. Scurta lui păstorire la Buzău se încheie cu 
remarcabile realizări.

Toate acestea ne dau încredinţarea că arhipăstoria iui va fi încu
nunată cu roade bogate, vrednice de înălţimea scaunului în care a fost 
aşezat astăzi.

înalt Prea Sfinţite Mitropolit Antonie,
Vi se încredinţează astăzi, ca zestre de la predecesorii I.P.S. Voas

tre, unitatea de credinţă ortodoxă a fiilor Bisericii străbune de pe aceste
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frumoase plaiuri româneşti. Faptul acesta vă onorează, dar în acelaşi 
timp vă şi îndatorează. Vă onorează pentru că ea este agonisita inesti
mabilă a tuturor înaintaşilor I.P.S. Voastre vrednici de pururea-cinstire 
şi vă îndatorează pentru că aveţi obligaţia sd o păstraţi ca pe lumina 
ochilor, întreagă, nepătată şi mereu sporită.

In lucrarea de afhipăstor al acestor ţinuturi, veţi avea bucurii şi 
împliniri, pe care vi Ie dorim cît mai multe şi mai mari, dar veţi întîm- 
pina poate şi unele greutăţi.

Să nu vă descurajaţi, însă, fiindcă nu sînteţi singur. Aruncaţi-vă 
pentru moment privirile în jurul înalt Prea Sfinţiei Voastre. Veţi vedea 
pe reprezentanţii autorităţilor centrale de stat, în frunte cu Domnul Ion 
Roşianu, preşedintele Departamentului Cultelor, alături de reprezentan
ţii autorităţilor locale, care vă.asigură de sprijinul cuvenit în strădaniile 
înalt Prea Sfinţiei Voastre de a vă aduce contribuţia statornică la înfăp
tuirea idealurilor poporului nostru de a-şi zidi o viaţă nouă, fericită, în 
ţara noastră bogată, liberă, independentă şi suverană, stăpînă pe desti
nele ei. Vedeţi apoi pe membrii Sfîntului Sinod, care vă înconjoară cu 
dragoste frăţească, făgăduindu-vă tot sprijinul lor în întreaga lucrare 
bisericească a înalt Prea Sfinţiei Voastre. De bună seamă, veţi avea apoi 
întregul sprijin şi deplină ascultare din partea organelor şi cancelariei 
arhiepiscopale, care nu vor precupeţi nici un efort pentru a duce la în
deplinire gîndurile şi hoiărîrile înalt Prea Sfinţiei Voastre.

Dar, mai presus de toate, să nu uitaţi că în lucrarea voastră arhie
rească nu sînteţi singur-, sînteţi împreună-lucrător cu Dumnezeu. *El este 
cel care lucrează în noi şi ca să voim şi ca să săvîrşim, potrivit cu a Sa 
bunăvoire» (Filip. 2, 13). El cunoaşte mai bine decît noi cele de care avem 
trebuinţă în sarcina pe care El ne-a încredinţat-o şi «cu puterea Sa cea 
lucrătoare în noi, El poate să facă cu mult mai presus decît toate cîte 
cerem sau pricepem noi» (Efes. 3, 20).

Să vegheaţi necontenit şi să vă aplecaţi cu dragoste şi înţelegere 
părintească asupra nevoilor clerului şi credincioşilor pe care îi păstoriţi, 
neuitînd că aceştia sînt Biserica lui Hristos din această binecunoscută 
parte a ţării, pentru care sînteţi *iconom» al harului lui Dumnezeu.

Să propovăduiţi şi să apăraţi dreapta credinţă ortodoxă pe care o 
mărturisim -, ca iconom al harului Duhului Sfînt, să faceţi părtaşi clerul 
şi credincioşii la lucrarea Duhului; să îndrumaţi şi să călăuziţi către 
mîntuire, pe cei încredinţaţi spre păstorire.

Să cuprindeţi sub atentă privire Institutul teologic universitar din 
Sibiu şi pe ostenitorii din această instituţie de cultură teologică, care 
pregăteşte pe viitorii slujitori bisericeşti din eparhiile Mitropoliilor Ar
dealului şi Banatului, apelînd la colaborarea tuturor ierarhilor care îşi 
trimit candidaţi la preoţie în acest aşezămînt.

Să cultivaţi raporturi frăţeşti şi de bună colaborare cu membrii Si
nodului mitropolitan al Mitropoliei Ardealului, împreună lucrînd pentru 
păstrarea dreptei credinţe ortodoxe.

Ca mitropolit al Ardealului, ţinut în care alături de Biserica Orto
doxă îşi desfăşoară activitatea şi alte Biserici şi culte, să duceţi mai 
departe şi să promovaţi atmosfera de colaborare ecumenică statornicită
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între clerul şi credincioşii acestora, ca împreună să contribuiţi la înfră
ţirea tuturor fiilor patriei noastre comune, pe drumul vieţii noi care se 
edifică în tara noastră.

In încheiere, aducem alese mulţumiri Domnului Ion Roşianu, pre
şedintele Departamentului Cultelor şi onoraţilor reprezentanţi ai auto
rităţii de stat şi autorităţii locale, încredinpndu-i pe tofi de toată stima 
şi preţuirea noastră.

Frăţeşti mulţumiri aducem membrilor Sfîntului Sinod, care ne în
soţesc şi binecuvîntăm clerul şi credincioşii care sînt de fată la această 
solemnitate.

înalt Prea Sfinţite Antonie,
Rugăm pe bunul Dumnezeu ca păstorirea în scaunul de arhiepiscop 

al Sibiului şi mitropolit al Ardealului să vă fie îndelungată şi cu îm
belşugate roade, spre binele Sfintei noastre Biserici Ortodoxe şi al pa
triei noastre scumpe.

întru mulţi ani, Înalt Prea Sfinţite Mitropolit Antonie !
In continuare a luat cuvîntul înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop TEOFIL al Clujului 

care, plectnd de la texiu l: «In adevăr orice arhiereu (orice mare preot) luat din mij
locul oamenilor, este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să 
aducă daruri şi jertfe pentru păcate (Evr. 5, 1), a făcut, pe scurt, o analiză asupra rostu
lui arhieriei in viata credincioşilor, spunind printre altele :

«Orice activitate arhierească are aceste două aspecte : cinstirea lui Dumnezeu 
şi slujirea omului. Două aspecte îngemănate ale aceleiaşi slujiri. Ele nu pot ti despăr
ţite una de alta. Nu place Iui Dumnezeu credinciosul ce nesocoteşte pe iratele său, 
pe omul care este opera lui Dumnezeu, pe omul făcut după chipul şi asemănarea Zi
ditorului nostru.

Fiindcă orice slujire a oamenilor, iăcută cu credinţă şi cu dragoste, este implicit 
ii o slujire a Iui Dumnezeu, care iubeşte pe om şi vrea binele şi fericirea lui.

In toată activitatea lui cultică arhiereul nu poate să piardă din vedere că «este 
pus pentru oameni», cum ne indică fără echivoc textul sacru amintit mai sus.

Cînd Mîntuitorul Hristos a spus cu apăs : «milă vreau, iar nu jertfă» (Matei 9, 13)
— nu a făcut o excludere, n-a Înlăturat jertfa care este act de cinstire a lui Dum
nezeu, ci a vrut doar să ridice mila fată de om la acelaşi nivel cu jertfa, în înţelesul 
următor : şi milă vreau nu numai jertfă.

Textul sacru din fruntea acestor rînduri precizează că, orice arhiereu este che
mat să aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe pentru iertarea păcatelor sale şi ale popo
rului ce i s-a încredinţat spre păstorire.

Jertfelor din legea veche le-a luat locul jertfa Sfintei Liturghii, pe care iereul 
fi arhiereul creştin o săvîrşesc pe altarul legii celei noi.

Mult luminatul apostol al neamurilor — Pavel — ne încredinţează de acestea 
cînd scrie In epistola către E vrei: «Noi avem yn altar din care n-au drept să mă- 
nince cei ce fac slujbă în cort» (Evr. 13, 10). Cine are altar are şi jertfă. Nimeni nu 
ridică un altar decît în vederea aducerii de jertiă. Jertfa creştină, după aducere, poate 
îi mîncată la împărtăşanie. Jertfa creştină este jertfa euharistiei.

Adversarilor Săi, Hristos Domnul nostru Ie-a pus întrebarea: «Botezul lui Ioan 
de unde venea t Din cer, sau de la oameni ?» (Matei 21, 25). Eu împrumut întrebarea 
ii o aplic la preoţia creştină şi în treb: preoţia din legea nouă, este de obîrşie ce 
rească, vine de la Dumnezeu sau vine de la oameni, sau a născocit-o' mintea ome
nească ?

Şi de data aceasta Sfînta Scriptură ne oferă un răspuns clar. intr-o cuvîntare a 
Jul Pavel, ţinută la Milet către păstorii sufleteşti din Efes şi din Milet, le-a zis : 
«Luaţi seama dar, La voi înşivă şi la toată turma peste oare v-a pus Duhul Sfînt epis
copi, ca să păstoriţi Biserica Domnului pe care a cîştigat-o cu însuşi sîngele Său» 
(Fapte 20, 28).
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Poarte clar: episcopii au de Ia Duhul Slînt chemarea de a păstori turma Dom
nului, Biserica Domnului, Întemeiată prin singeie lui Hristos.

Aşadar, preoţia creştină cu cele trei trepte ale e i : episcopul, preotul şi dia
conul, vine din cer, nu de la oameni şi ea fiind rîndultă de Dumnezeu, trebuie respec
tată, ascultată şi ajutată să-şi ajungă rostul e i*.

In încheiere, I. P. S. Arhiepiscop Teofil al Clujului, asigurind pe I. P. S. Antonie 
de dragostea, colaborarea şi preţuirea ierarhilor transilvăneni, a spus: «Noi, chiriarhfi 
celor trei eparhii sufragane : Arhiepiscopia Clujului, Episcopia Oradiei şi a Alba luliei 
noi cei ce păstorim peste vechi vetre vlădiceşti de Ia Vad, de Ia Feleac, de la Rîmeţ, ■ 
de la Geoaglu şi Alba Iulia şi din Ţara Bihorului — In această însemnată zi din istoria 
Bisericii transilvănene, In ziua Înscăunării Voastre pe scaunul slăvit de vrednicia Iui 
Şaguna. a iui Bălan, a Iul Iustin, a lui Colan şi Mladin — vd Întâmpinăm cu dragoste 
irăţească, sinceră şi cu mari nădejdi de împliniri măreţe. D a: împliniri mărefe, liindcă 
aşa au fost înfăptuirile voievozilor şl ierarhilor de odinioară, veniţi de peste munţi sau 
ndscufi aici la noi, în Transilvania.

In persoana înalt Prea Sfinţiei Voastre noi preţuim cu însufleţire pe ierarhul 
ce  vine la cîrma Arhiepiscopiei SibiuTui şi a Mitropoliei Ardealului, înzestrat cu o 
bogată cultură teologică şi literară, înzestrat cu o prodigioasă activitate ecumenistă, 
cu o deschidere şi înţelegere realistă faţă de problemele lumii contemporane. Devo
tamentul Vostru laţă de Biserica străbună, faţă de patria noastră dragă, faţă de sfînta 
cauză a păcii, sînt unanim recunoscute şi apreciate.

Nădăjduim că veţi prezida cu bucurie strădaniile nsastre necurmate de a lace cit 
mai trainic actul istoric al relacerii unităţii noastre bisericeşti, act Împlinit la 21 oc
tombrie 1948 în Alba Iulia.

Nădăjduim cu temei că veţi continua şi de aici din Sibiu, ostenelile Voastre pe 
tărîmul ecumenismului teoretic şi practic, pe tărlmul păcii şi al înfrăţirii între cultele 
şi naţionalităţile din Transilvania.

Cu aceste sentimente de preţuire şi dragoste Irăţească, cu aceste nădejdi înari
pate, Vă îmbrăţişăm şi Vd cerem de Ia Dumnezeu bună sporire întru toate. La mulţi ani!

In numele Centrului arhiepisoapesc-Sibiu, a luat apoi cuvîntul P*. S. Episcop-vicar 
LUCIAN Făgărăşanul, care dlnd expresie bucuriei de a avea in fruntea acestei eparhii 
un ierarh cu o vastă cultură teologică şi profană, un om deosebit de activ pe plan 
bisericesc, a subliniat printre altele :

«Sufletele şi inimile preoţilor şi ale credincioşilor din străvechea Eparhie a Sibiu
lui sînt îndreptate astăzi spre bătrlna şi totuşi mereu întinerită cetate a Sibiului, pen
tru a înconjura cu preţuirea şi dragostea lor pe Intîistătătorul Bisericii noastre stră
moşeşti, pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, prezent în Catedrala în care şi-a 
legat primii paşi ai slujirii arhiereşti, prezent la Centrul mitropolitan, care In urmă cu 
peste un sfert de veac 11 primea cu neţărmurită dragoste şi încredere, sentimente care 
au rămas la fel de vii în sufletele fiilor acestor plaiuri.

Ostenitorii de la Centrul nostru mitropolitan, de la Institutul teologic universitar 
din Sibiu, preoţii şi credincioşii din Arhiepiscopia Sibiului sînt totodată cu inimile 
primenite şl deschise, spre a primi pe noul Arhipăstor, pe înalt Prea Sfinţia Sa Mitro
politul Dr. Antonie Plămădeală.

In cuvîntarea pe care aţi rostit-o cu prilejul alegerii din 10 ianuarie a.c., aţi ară
tat, între altele, că întîlnlrea cu patru decenii în urmă cu minunatele plaiuri ale Tran
silvaniei v-a «încălzit sulletul, vi I-a umplut de istorie şi vt l-a copleşit de dragoste 
de glie şi de oamenii ei*.

Reveniţi astăzi pe acest pămînt binecuvîntat al Transilvaniei, vatră străbună de 
credinţă şi de dragoste de neam.

Venifi pe pămîntul în care ideea de unitate de neam şi de lege a fost permanent 
vie, manifestată cu atlta vigoare în decursul veacurilor şi cu deosebire în primăvart 
lui 1848, cînd obştea românească din Transilvania exprima într-un singur glas şi e 
singură voinţă : «Vrem sd ne unim cu Ţara*.

Vă allafl în catedrala Mitropoliei transilvănene, simbol al unităţii bisericeşti ţ 
de neam a tuturor românilor, catedrală cu hramul «Silnta Treime*, care are şi înfelesu 
de nedespărţită înmănunchere a celor trei ţări româneşti, unite-n cuget şi-n simţiri dt 
clnd apar In zarea istoriei şi rămln aşa pentru totdeauna.

Sînt prezenţi astăzi cu sulletul printre noi, mitropoliţii Transilvaniei de altădati 
sfinţii mărturisitori ai Ortodoxiei noastre străbune, Ilie lorest şi Sava Brancovicl, cu
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vioşii Visarion şi Soironie şi mucenicul Oprea Nicolae din Siliştea Sibiului. Este pre
zent printre noi, Insoţindu-Vă în binecuvlntarea sa, mitropolitul Ioan, cel ridicat pe 
scaunul mitropolitan de la Alba Iulia din egumenia Prislopului, mînăstire care V-a 
primit şi pe Înalt Prea Slinţia Voastră, In urmă cu peste trei decenii, şi care şi-a des- 
iăşurat activitatea In zilele de glorie ale lui Mihai Vodă Viteazul, domnul primei uniri 
a tuturor românilor.

Este de asemenea de iată duhul cărturarului vlădică de la Alba Iulia — Simion 
Ştefan, al neuitatului şi vrednicului de pomenire mitropolit Andrei Şaguna, cel cu 
mintea cit «o Jumătate de ţară», reorganizatorul viefii bisericeşti din Transilvania, ca 
şi a vrednicului de pomenire mitropolit Nicolae Bălan, din vremurile mai noi, sub care 
Sibiul a devenit un Însemnat centru cultural-bisericesc şi sub care s-a înfăptuit mă
reţul act al reîntregirii noastre bisericeşti.

li sim(im alături de noi pe marii bărbaţi ai neamului, luptători pentru indepen
dentă, unitate şi dreptate socială: Mihai Viteazul, Horia, Cloşca şi Crişan, Avram 
Iancu şi atlţia alfi vrednici Înaintaşi, care au luptat şi s-au jertfit pentru ridicarea 
neamului lor, pentru apărarea fiinţei naţionale şi a legii noastre străbune.

Păşim şi In această parte de fără pe mormintele atltor înaintaşi care s-au dăruit 
pentru a tine aprinsă candela Evangheliei Mîntuitorului Iisus Hristos, ale cărei prime 
seminţe au iost aruncate pe meleagurile noastre de către unul dintre apostolii Săi, 
Andrei, cel dintîi chemat la lucrarea apostoliei.

Stau de faţă generaţiile de profesori de teologie, care au trudit în ogorul cetăfli 
universitare şaguniene ilustrînd cu minţi luminate catedrele Institutului nostru, os- 
tenindu-se cu dăruire în a învăţa pe ucenicii lor —  dintre care unii >cu rosturi de răs
pundere In Biserica Ortodoxă Română dragostea de Dumnezeu, credinţa cea adevă
rată, cinstea şi omejiia.

Ne ailăm sub această cupolă sub care s-au .Înălţat rugăciuni fierbinţi şi s-au 
hrănit atîtea nădejdi peste nădejdi pentru o viată mai bună, pe care poporul nostru, 
astăzi una, liber şi independent, o zideşte în aceşti ani de mari înnoiri.

Sîntem deosebit de bucuroşi să vâ primim în municipiul Sibiu, unde tofi cetăţe
nii — indiierent de neam şi de credinţă —  muncesc împreună pentru înilorlrea patriei, 
după exemplul conducerii acestui judeţ, căreia îi mulfumim pentru tot sprijinul pe 
care ni-l acordă».

In încheiere, vorbitorul, asigurind pe noul arhipăstor al Mitropoliei Ardealului 
de dragostea şi ascultarea clerului şi credincioşilor de pe meleagurile transilvănene, 
a spus :

«/n numele preoţilor şi credincioşilor deopotrivă, vă dorim puteri de muncă, să 
liţi pildă de rugăciune şi jertlelnicie pentru Biserica noastră, aşa cum înaintaşii Înalt 
Prea Siinfiei Voastre au dat dovadă In acest istoric scaun şagunian, iubindu-şi cre
dincioşii, poporul, patria noastră scumpă, convieţuind în acelaşi timp frăţeşte cu fiii 
şi conducătorii altor culte din Transilvania.

Mulfumim, cu fiască ascultare, Prea Fericitului Părinte 'Patriarh Iustin pentru 
dragostea pe care o poartă Arhiepiscopiei noastre şi pentru tot sprijinul pe care ni l-a 
acordat în permanentă.

In acelaşi timp mulfumim Domnului Ion Roşianu, preşedintele Departamentului 
Cultelor, onoraţilor reprezentanţi ai autorităţilor de stat, care ne onorează prin pre
zenta domniilor lor la această festivitate.

Mulfumim totodată, cu adîncă recunoştinţă, Înalt Prea Siinfitului Mitropolit Te
octist, pentru osteneala, grija şi dragostea cu care ne-a condus şi a păstorit In cali
tate de locfiitor de Mitropolit al Ardealului, Eparhia noastră, vreme de peste un an 
şi jumătate.

Vd dorim înalt Prea Siinfite Părinte Mitropolit Antonie, zile îndelungate cu pace 
şi sănătate, cu multe şi rodnice împliniri.

Intru muiti şi lerici(i ani, Înalt Prea Sfinţia Voastră /»
A luat apoi cuvîntul I. P. S. Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală :
«Aş vrea să Încep citind un verset al SI. Pavel, care mi se <paxe cel 

mai potrivit simţămintelor mele în acest moment: «Iată, vin să fac voia 
Ta, Dumnezeule» (Evr. 10, 7). Cu acest gînd am păşit astăzi în această 
catedrală, în acest oraş, şi pe pămîntul scump al Transilvaniei. în aceas
tă măreaţă catedrală, pe care cineva o asemăna cu Sfînta Sofia din ora-
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şui lui Constantin cel Mare, în acest oraş, în care N. Iorga spunea, că 
«românul... se simte bine», apreciind că aici «mediul e vioi şi fin» ; 
în această Transilvanie despre care N. Bălcescu scria cu entuziasm că 
«e o ţară mîndră şi binecuvîntată între toate ţările semănate de Domnul 
pe pămînt». Intr-un fel, aş putea zice că mă întorc în Transilvania, pen
tru că am intrat în monahism, primind acest botez şi numele de Anto
nie şi hirotonia în diacon la mînăstirea Prislop din ipărţile Haţegului şi 
Hunedoarei, după studii teologice încheiate la Cluj.

Astăzi, în acest cadru solemn, precum odinioară de-a lungul unei 
lungi istorii «vlădicii transilvăneni primeau hirotonia şi întărirea de la 
mitropolitul Ţării Româneşti de la Tîrgovişte sau de la Bucureşti, P. F. 
Voastră aţi binevoit a-mi înmîna, personal, GRAMATA PATRIARHALĂ 
de întărire şi recomandare către clerul şi credincioşii Arhiepiscopiei Si
biului şi ai Mitropoliei Ardealului. Mi-aţi înmînat de asemenea şi 
CIRJA de păstor spiritual al acestor meleaguri, îndatorîndu-mă s-o port 
cu grijă şi răspundere, «să-mi fie reazim şi întărire», să priveghez, să mă 
rog ca cei încredinţaţi mie, să rămînă pururea în unitate, fii credincioşi 
ai Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Autocefale Române, să fie bine-plă- 
cuţi lui Dumnezeu prin lucrarea virtuţilor creştine, şi să trăiască în bună 
înţelegere unii cu alţii şi cu toţi oamenii, să-i călăuzesc pe calea ade
vărului şi să le binevestesc Evanghelia mîntuirii şi .a păcii.

Aţi evocat, Prea Fericite, multe nume mari din istoria Transilva
niei, de ierarhi cărturari, de ierarhi luptători pentru unitatea ortodoxă 
şi pentru unitatea naţională, de ierarhi martiri şi sfinţi, prin mîinile că
rora a trecut această cîrjă păstorească, simbol cutremurător al transmi

terii şi al asumării misiunii Celui ce a zis că a venit să slujească, nu să 
I se slujească (Matei 20, 28), şi a fost «Păstorul cel Bun», îndatorîndu-ne 
şi pe noi a fi asemenea Lui: «Păstorul cel bun îşt pune viaţa .pentru oi» 
(Ioan 10, 11).

De Ia arhiepiscopul Ghelasie încoace, primul ierarh cu nume cunos
cut din istoria Bisericii ardelene (1373), care şi-a lăsat numele pe fresca 
de la Rîmeţ, un mare număr de vlădici urmaşi şi-au lăsat numele înscris 
pentru veşnicie în inima şi în conştiinţa românească ortodoxă. Ar trebui, 
ca să-i pot aminti pe toţi, să fie cuvîntul meu o lungă înşirare de nume. 
Ilie Iorest şi Sava Brancovici au intrat în calendarul ortodoxiei de pre
tutindeni pentru pătimirea şi jerta lor. Ioan de la Prislop a fost sfetnicul 
şi mitropolitul lui Mihai-Vodă Viteazul, care i-a făcut reşedinţă în Alba 
lulia atunci cînd, după secole, România a fost pentru o clipă din nou una, 
vechea Dacia Felix, cînd voievodul şi-a împlinit «ipohta ce-a pohtil», ma
rea unire care i-a dat dreptul să se proclame «Domn al Ţării Româneşti, 
al Moldovei şi al Ardealului». Simion Ştefan a tipărit pentru prima oară 
în întregime, în româneşte, Noul Testament în anul 1648.

Transilvania şi toată suflarea românească ,pomeneşte ca <pe un 
erou al Bisericii şi al neamului pe Andrei Şaguna. Specialist In Dreptul 
canonic şi autor de \cărţi de specialitate, el a fost reîntemeietorul Mitro
poliei, aici la Sibiu (1864), a fost autorul Statutului Organic (1868), a fost 
întemeietorul Institutului teologic-pedagogic, care îi va purta numele : 
«Academia Andreiană», a fost ctitorul «Telegrafului Român» (1853), a
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iost preşedintele Adunării de pe Cîmpia Libertăţii, din mai 1848, la care 
a lost prezent şi Cuza, a fost cel care a redat românilor ortodocşi auto
nomia multă vreme închinată sîrbilor (din 1783), a fost animatorul şi pri
mul preşedinte al «Asociaţiunii Transilvane pentru literatura română şi 
cultura poporului român» (ASTRA), care se întemeia (1861 j paralel cu 
Academia Română din Bucureşti şi, mai mult decît acestea toate, a fost 
cel care le-a redat transilvănenilor dreptul de a ţine fruntea sus, ei, cei 
care veacuri de-a rîndul fuseseră umiliţi, dispreţuiţi, iobagi, care mai de 
care dintre stăpînifori întrecîndu-se în a le mai tăia ceva din drepturi, 
pînă cînd au rămas cu totul lipsiţi de ele, străini în ţara lor. Şaguna le-a 
redeşteptat încrederea în ei înşişi şi speranţa în viitor. După înfrîngerea 
revoluţiei din 18^8 din Ardeal, mari oameni de cultură şi mari tribuni ai 
poporului au trecut în Principate, ca să-şi pună geniul în slujba naţiunii 
acolo, pentru că în Ardeal îşi vedeau aripile tăiate şi ei le voiau şi le sim
ţeau că pot şi trebuie să zboare, că pot şi trebuie să nu capituleze. Aşa 
au trecut munţii S. Bărnuţiu, Papiu-llarian, August T. Laurian şi mulţi 
alţii de care ar trebui să ne aducem pururea aminte. Dar unul dintre toţi 
a rămas pe loc, «un om singur», cum zice N. Iorga, un «reprezentant al 
moderaţiei el singur cît un partid» (s.n.). El a făcut ca, prin întrebuinţarea 
cuminte a împrejurărilor, să se capete ceea ce nu putuseră căpăta Ro
mânii prin răscoala care se încheiase». Acesta a fost Şaguna, născut la 
Mişcolţ, român pe care transilvănenii l-au iubit şi pe care el i-a iubit cu 
iubire mare. Şaguna pe care N. Iorga îl numea «cîrmuitor de oameni şi 
îndreptător de vremuri» ; Şaguna, pe care George Bariţiu îl numea 
*spirit gigantic» ; Şaguna, pe care 1. Slavici îl socotea «om trimis de la 
Dumnezeu» şi «Mesia în mijlocul ardelenilor». Şaguna nu va fi uitat 
niciodată! După Şaguna, urmaşul său Procopie Ivaşcovici (1874), stă 
doar un an la Sibiu, deoarece e ales patriarh al sîrbilor (moare în 1881).

Miron Romanul, urmaşul său, s-a luptat — şi nu spun cuvîntul' la 
întîmplare — să-i continue opera în condiţii cu totul neprielnice, fiind 
mereu pe drumurile Vienei pentru apărarea drepturilor românilor şi cînd 
a fost vorba să-şi spună cu riscuri cuvîntul, ca în «Epocalul circular mi
lenar», şi l-a spus fără ezitare. Ioan Meţianu ne-a lăsat clădirea Institutu
lui teologic şi această catedrală (1902— 1906), pe care a dorit-o măreaţă, 
şi l-a trimis în România pe tînărul Elie Miron Cristea, viitorul şi cel din- 
tîi patriarh al României Mari, să aducă de acolo modele şi sugestii de ar
hitectură, de pictură şi de podoabe interioare, ceea ce Miron Ciistea a 
şi făcut, trecînd prin toate marile oraşe ale Principatelor libere, după cum 
reiese dintr-un raport al său din 25 iulie 1903. Nicolae Bălan a fost 
luptător activ pentru unirea din 1918, fiind trimis de Consiliu] Naţional 
Român din Ardeal să trateze cu guvernul aflat la Iaşi, şi de acolo a scris 
laimoasa scrisoare în opt puncte lui Vasile Goldiş, al doilea punct fiind 
recomandarea de «a se proclama unirea necondiţionată cu Ţara». El a 
consolidat viaţa religioasă a Transilvaniei, a fost un genial creator de 
cadre bisericeşti şi teologice, întemeietor de reviste şi scriitor el însuşi, 
şi a avut bucuria să trăiască reîntregirea Bisericii strămoşeşti din 1948, 
visul pe care îl visaseră fără întrerupere toţi românii, de la 1700 încoace.



BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Prea Fericirea Voastră,
Transilvănenii salută astăzi în Patriarhul României, care le tace cin

stea de a îi prezent în această catedrală, şi pe fostul lor Mitropolit, care 
venind de peste munţi, a preluat în 1956 cîrja ce fusese înainte în mâi
nile lui Şaguna şi ale lui Nicolae Bălan, l-aţi continuat cu o vrednicie care 
a concentrat într-un an toate virtuţile multor ani, virtuţi de mare cărtu
rar, de înzestrat propovăduitor, de priceput administrator, aşa încît Bise
rica v-a chemat mai repede decît ar fi dorit cei ce Vă aveau aici, la ros
turi mai înalte pînă la acesta,'cel mai înalt, de întîistătător al Bisericii Or
todoxe Autocefale Române. Aţi predat mitropolitului Nicolae Colan cîr* 
ja, şi el a păstorit zece ani, continuând la Sibiu frumoasa şi rodnica şi 
jertfelnica activitate pe care o desfăşurase, în condiţii de grele încercări, 
la Cluj, în anii dictatului de la V iena. I.P.S. Nicolae Mladin, retras acum 
din motive de sănătate la mînăstirea Sîmbăta, a dedicat muncii pasto
rale 14 ani, după ce mulţi ani înainte fusese profesor de teologie şi ne
întrecut predicator. Ca mitropolit a mers pe urmele iluştrilor înaintaşi, 
pe toate făcindu-le după bună rînduială, scriind cărţi, învăţînd şi propo
văduind, pînă cînd boala i-a scăzut puterile şi cînd, din propria sa hotă- 
rîre, a rugat Sfîntul Sinod, în scris, să-i îngăduie să se retragă, să-şi cau
te sănătatea şi să se odihnească. I s-au creat prin hotărîre sinodală, 
condiţiile cele mai bune de viaţă şi vom avea grijă fără încetare, eu şi 
toti colaboratorii mei, să nu ducă lipsă de nimic. Omagiem în I.P.S. Sa 
pe cel care s-a dăruit muncii *prea mult», cum spunea adesea în ultima 
vreme, şi ştim cu toţii că, într-adevăr, atît cît l-au slujit puterile, n-a 
pregetat nici o clipă să se dedice credincioşilor şi să fie un apostol al 
ortodoxiei şi al ecumenismului, un aprig apărător al unităţii ortodoxe 
şi un bun fiu al patriei.

Prea Fericirea Voastră,
Distinşi şi iubiţi ascultători,
Moştenirea lăsată de înaintaşi e zestre sfîntă care, departe de a te 

face beneficiarul ei, te obligă s-o păstrezi ca pe un «zapis» de mare preţ 
care-ţi stabileşte îndatoririle şi răspunderile faţă de cei daţi ţie spre păs
torire, faţă de prezent şi faţă de viitor. Voi pune în lucrare toate forţele 
sufletului, minţii şi inimii mele, întry. păstrarea acestei moşteniri şi întru 
îndeplinirea misiunii ce mi se încredinţează astăzi prin Prea Fericirea 
VoastrQ. Nu voi pregeta a predica Evanghelia lui Iisus Hristos, călăuzind 
spre mîntuire sufletele credincioşilor, sfătuindu-i şi rugîndu-mă pentru ei 
şi împreună cu ei. Mă voi strădui şi nu voi da odihnă gîndului şi faptei, 
apărînd unitatea de credinţă ortodoxă de pe cuprinsul plaiurilor transil
vane, a tuturor fiilor Biscricii noastre, ortodocşi din neam în neam, de 
cînd ne-am născut aici şi pînă azi. Vtemeinicele despărţiri datorate unot 
împrejurări întru totul de altă natură decît religioase, în vremuri de asu
prire şi constrîngere, au trecut şi au rămas în urmă, şi rămase vor Ii pen
tru vecii vecilor. Astfel de lucruri — trebuie să se ştie — nu sînt subi
ect de tîrguială. Cine nu se ştie orienta în astfel de probleme, să ne ci
tească istoria şi să înveţe din ea, că noi una sîntem, una am fost, una 
vom fi întotdeauna şi nu vom mai îngădui nimănui să ne mai dezbine,
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să ne mutileze. F. mai mult decît firesc să dorim să ne păstrăm întreagă 
fiinţa noastră. O vrem aşa pentru ea însăşi, pentru ca să-i fie sufletul în
treg şi să-i fie întregi credinţa şi iubirea şi speranţa, tot ceea ce dă con
ţinut şi sens unei existenţe adevărate.

Vom cultiva legături frăţeşti şi vom continua dialogul dragostei şi 
cel teologic, început de mulţi ani, atît cu Biserica Romano-Catolică, pre
cum şi cu Bisericile protestante din ţara noastră şi în special din Transil
vania. Fraţii conducători de culte sau de dioceze ale altor culte, mă cu
nosc ; lucrăm împreună în ecumenism de mulţi ani, şi cred că sînt în 
asentimentul tuturor, declarînd că am lucrat ■întotdeauna foarte bine. Tot 
aşa, şi din ce în ce mai bine, vom lucra şi de aici înainte, pentru că tre
buie să ne îmbunătăţim mereu activitatea ecumenică, să înaintăm mereu 
spre marele vis al întoarcerii tuturor, într-o zi, la acel «ca toţi să fie una», 
pentru care s-a rugat stăruitor Iisus Hristos. Aceasta am făcut-o pînă 
acum, şi o vom face şi de acum încolo, )n spirit autentic ecumenic, în 
respect reciproc, prin cercetare teologică în comun, nu prin alte mij
loace, nu prin prozelitism confesionalist, nu prin ofense, nu prin acţi
uni care să strice noaptea ceea ce se zideşte ziua.

Clerul şi credincioşii mie încredinţaţi de azi înainte, să ştie şi să 
fie siguri că se pot sprijini pe arhiepiscopul şi mitropolitul lor. Uşa mea 
şi uşa inimii mele, ochii şi urechile mele, vor fi pururea îndreptate spre 
nevoile lor şi nu voi da odihnă gîndului şi fiinţei mele, pînă cînd şi cel 
din urmă care va avea nevoie de sprijinul meu, şi va fi îndreptăţit să-l 
primească, nu şi-l va primi. Fac acest legămint cu smerenie, dar şi cu 
credinţă în ajutorul lui Dumnezeu şi cu încredere' deplină în colabora
rea cu înalţii ierarhi din Transilvania, ştiindu-ne toţi, întotdeauna, spri
jiniţi de către Sfîntul Sinod al B.O.R., în frunte •cu P„ F. Patriarh Iustin.

Vin aici să slujesc, să lucrăm şi să ne rugăm împreună să ne ajute 
Dumnezeu să fim o Biserică slujitoare. Să ştim toţi că însemnăm ceva 
în viaţă şi că, ne împlinim viaţa, numai întrucît facem ceva pentru alţii. 
Aşa ne vrea Dumnezeu şi tot aceasta aşteaptă de la noi şi oamenii.

Să fim oameni ai vremurilor noastre, să răspundem chemărilor epo
cii noastre, chemărilor Bisericii şi ale patriei, aşa cum au făcut Biserica 
şi credincioşii noştri întotdeauna de-a lungul istoriei, peste tot întinsul. 
pămîntului românesc şi cu deosebire aici în Ardeal. Biserica a fost a 
poporului, ieşită din popor şi slujitoare a intereselor şi nevoilor poporu
lui. Ne-o spune fiecare pagină a istoriei, a culturii, şi a vieţii sociale 
a românilor, din toate vremurile pe care sînt înscrise, alături de ale lai
cilor luptători şi eroi, şi foarte multe nume de clerici, ierarhi şi preoţi, 
fără amintirea cărora istoria ar fi incompletă. In acest spirit voi conlu
cra cu P. C. preoţi din Eparhie ca şi cu profesorii şi studenţii Institutu
lui teologic universitar din Sibiu. Voi consacra Institutului atenţia şi 
dragostea pe care o cere un astfel de pridvor de biserică, în care se pre
gătesc pentru slujire şi dăruire viitorii preoţi. Preoţia nu poate fi măsu
rată cu jumătăţi de măsură. Ori eşti prin toate ale tale preot, ori nu eşti 
preot deloc. Nu poţi fi doar pe jumătate. Dacă eşti doar pe jumătate, nu 
eşti deloc. Preotul este chipul lui Hristos în lume şi n-are dreptul să de
formeze acest chip, să falsifice imaginea lui Hristos în faţa credincioşilor.
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Voi lua aminte Prea Fericite la toate acestea şi la toate recomandările pe 
care mi le-aţiJăcut. Ele se adaugă forţei marilor exemple ale înaintaşilor 
mei, printre care vă număraţi şi Prea Fericirea Voastră, exemple cu pu
tere de «lege» întru păstrarea demnităţii preoţeşti, a dreptei credinţe şi a 
unită,ii. Vă mulţumesc cu recunoştinţă pentru bunăvoinţa de a fi venit 
personal, să mă prezentaţi credincioşilor, pentru care a fost voia lui 
Dumnezeu să fiu ales eu. Încrederea ce se investeşte în mine, mă întă
reşte în aceste momente, li voi răspunde cu acea slujire, pe care ne-o 
cere învăţătura Mîntuitorului, transmisă nouă de Apostolii Săi şi.de tra
diţia creştină ortodoxă, şi îi voi răspunde cu dragoste, cu inima des
chisă pentru locurile acestea minunate şi pentru oamenii lor minunaţi.

Domnule Preşedinte al Departamentului Cultelor, îngăduiţi-mi să 
vă mulţumesc cu respect şi înaltă consideraţie pentru cinstea cc-mi fa
ceţi de a fi astăzi prezent la Sibiu împreună cu noi toţi, pentru încrede
rea pe care mi-o acordaţi în noua mea misiune, ca şi pentru înmînarea 
cu două zile înainte, la Departamentul Cultelor, a Decretului de recu
noaştere în funcţie, semnat de Domnul Preşedinte al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceauşescu. Către Domnia Sa se îndreaptă acum 
gîndul meu, cu stimă şi deosebit respect şi cu asigurarea că în cuprin
sul Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropoliei Ardealului, precum pe toate 
plaiurile româneşti, făclia dragostei de patrie, a muncii şi a promovării 
păcii, va fi pururea nestinsă.

Aş vrea să adresez mulţumiri din toată inima pentru prezenţa aici, 
domnilor reprezentanţi ai autorităţilor locale de stat, I. P. S. şi P. S. 
m&mbri ai Sf. Sinod al B.O.R., Prea Sfinţiţilor şi D-lor episcopi din Ar
deal, în prezen,a cărora văd mărturia evidentă a atmosferei ecumenice 
din cuprinsul Mitfopoliei, P. C. părinţi consilieri patriarhali şi ai Arhi
episcopiei Bucureştilor, însoţitori ai P. F. Patriarh Iustin, ca şi P. C. pă
rinţi şi tuturor celor care m-au însoţit aici din Eparhia Buzăului, după 
doi ani de frumoasă şi rodnică împreună-lucrare acolo.

Fiţi siguri că vin în întîmpinarea acestor asigurări cu propria mea 
asigurare că vom face toiul în colaborare, cu sfat, cu dragoste, cu in
teres pentru binele comun.

Mul,umesc îndeosebi I. P. S. Arhiepiscop Teofil pentru cuvîntul de 
bun venit şi pentru asigurările date în numele ierarhilor din Mitropolia 
Ardealului, de bună colaborare. Aceleaşi mulţumiri P. S. Episcop Lucian, 
care m-a asigurat de buna colaborare a Adunării eparhiale.

Vă mulţumesc tuturor pentru dragostea cu care mă înconjuraţi a- 
cum, dîndu-mi putere şi speranţă. Mă rog cu credinţă neîndoielnică şi 
cu smerenie ca cel Atotputernic, Iisus Hristos Domnul nostru, să trimită 
harul Său şi toată binecuvintarea Sa peste clerul şi credincioşii Arhi
episcopiei Sibiului şi peste toată Mitropolia Ardealului pentru ca să 
merităm de la El chemarea cea din urmă: «Veniţi binecuvîntaţii Părin
telui Meu, de moşteniţi împărăţia cea gătită vouă».

Dumnezeu să ne fie pururea în ajutor. Amin !».

Festivitatea de instalare a noului Mitropolit al Ardealului, Dr. Antonie Plămă
deală, a continuat cu o agapă frăţească oferită de Arhiepiscopia Sibiului în onoarea 
oaspeţilor. In cadrul acesteia, au rostit cuvîntări următorii:
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— P. S. VASILE COMÂN, Episcopul Oradiei. Exprimînd sentimentele de bucurie 
pentru evenimentul sărbătorit şi preţuirea clerului şi credincioşilor din parohiile bi- 
horene pentru noul Mitropolit al Ardealului, P. S. Sa a adus deosebite elogii pregă
tirii teologice şi activităţii I. P. S. Dr. Antonie Plămădeală, remarcînd printre altele : 
«Venirea la cirma Mitropoliei Ardealului a I. P. S. Antonie Plămădeală este întimpi- 
nată cu două feluri de sentimente profunde. Mai Intîi sentimentul de satisfacţie că 
Mitropolitul cel nou este un ierarh luminat, u>n ierairh cu o bogată cultură teologică 
şi literară, o j  o prodigioasă activitate ecumenistă, cu o desohidere şi înţelegere rea
listă a problemelor lumii contemporane,, um ierarh care înţelege teoretic şi practic 
că misiunea Bisericii este de a sluji binelui vremelnic şi mîntuirii credincioşilor.

Cu aceste însuşiri şi cu o asemenea activitate sîntem încredinţaţi că.I. P. S. Sa 
va spori prestigiul Bisericii din Transilvania şi va continua tradiţia ierarhiloT oare 
au trăit numai pentru binele şi idealurile poporului, din vremea lor. Dar de înalt Prea 
Sfinţia Sa se leagă în egală măsură şi sentimentul nădejdii că se va apleca cu dra
goste şi înţelegere faţă de problemele actuale, de gînduriie şi năzuinţele lor actuale, 
de felul înţelept şi cumpănit in care Îşi duc viaţa, de păstrarea unităţii lor naţionale 
fi bisericeşti, de stabilirea unor raporturi de colaborare armonioasă cu ceilalţi locui
tori din Transilvania, de altă naţionalitate şi credinţă religioasă. Se leagă'de I. P. S. 
Sa nădejdea că punţile de legătură dintre toţi cetăţenii patriei vor deveni poduri 
trainice şi folositoare pentru toţii fiii patriei».

■ In continuare P. S. Vasile Coman a făcut o analiză asupra Bisericii ortodoxe 
ardelene — această ramură viguroasă a Bisericii Ortodoxe Române — exprimîndu-şi 
nădejdea că I. P. S. Mitropolit Antonie va altoi pe această ramură' seva unei activi
tăţi dinamice, a slujirii şi prezenţei Bisericii în mijlocul poporului nostru. Şi aceasta 
deoarece, aşa cum remarca vorbitorul, «de mai bine de o sută de ani, mai precis de 
la mitropolitul Şaguna, Sibiul — centrul Mitropoliei, a devenit un fel de Ierusalim 
bisericesc pentru credincioşii din Transilvania. Toate problemele bisericeşti, pînă în 
anul 1918, se rezolvau după îndrumările de la Sibiu».

Referindu-se, în încheiere, la clerul şi credincioşii ortodocşi transilvăneni, P. S. 
Sa a spus : «Vă putem încredinţa că e un cler disciplinat, un popor harnic, cu multă 
dragoste de glia strămoşească.

La începutul veacului acestuia, episcopul Roman Ciorogariu, ctitorul reînfiinţatei 
episcopii a Oradiei, scria mitropolitului Bălan în acest fe l: «Pe aici avem biserici de 
lemn, cu potire de lemn, dar credincioşii au suflet de aur».

Astăzi vă putem spune, I. P. S. Voastră, că avem biserici mari de piatră, frumos 
împodobite cu pictură ortodoxă, iar cele de lemn sînt îngrijiţe şi restaurate, ca măr
turii ale trecutului nostru pe aceste meleaguri. Poporul şi-a păstrat sufletul luminat 
şi credinţa curată. Este însă ceva nou — cele trei Crişuri şi Mureşul nu mai duc ja
lea şi lacrimile unui popor obidit, ci dovada unui popor liber, a unui popor care a 
construit pe malurile lor, pe cîmpii şi dealuri, întreprinderi şi fabrici in care spiritul 
creator al poporului nostru face unelte şi maşini preţuite în toată lumea.

Cu aceste gînduri şi simţăminte vă asigurăm I. P. S. Voastră că vă primim cu
dragoste şi sîntem hotărîţi să formăm o cunună de slujitori ai Bisericii şi patriei, pe
care le iubim din toată fiinţa noastră. Să trăiţi, la mulţi ani».

— Luînd cuvîntul, în numele Episcopiei Romano-Catolice din Alba Iulia, P. S. 
Episcop JAKAB ANTAL a spus :

«La instalarea noului Mitropolit al Ardealului aduc salutul frăţesc şi urările de
bine ale Episcopiei noastre romano-catolice de Alba Iulia, ale preoţilor şi credincio
şilor, ale episcopului meu auxiliaT, Balint Lajos, şi ale mele personal.

Sîntem obişnuiţi, în bisericile noastre, să considerăm episcopul mai mult ca o 
autoritate, reprezentantul lui Hristos a cărui sarcină este conducerea, pe care trebuie 
să-l respecte şi să-l asculte cu toţi, ca pe Domnul, fără de care nu se poate face 
nimic în Biserică. Aici mă refer numai la Sfîntul Ignaţiu Antiohianul.

In deceniile din urmă am descoperit din nou, cum arătaţi şi înalt Prea Sfinţia 
Voastră în lucrările Dvs., că episcopul, chiriarhul, este intr-adevăr reprezentantul lui 
Hristos, dar în sensul cum spune Apostolul Pavel: «Căci, deşi sint liber faţă de toti, 
m-am făcut rob tuturor, oa să dobîndesc pe cei mai mulţi» (I Cor. 9, 19). Conducerea 
în Biserică nu este numai o demnitate, d  şi o slujire, o dăruire a no^tră pentru 
binele credincioşilor. Cum a arătat Sfîntul — la orientali Fericitul Augustin : «Vobis
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autem soni episoopus, vobiscum sam chiristianus. IUud nomen est officii, hoc gratiae, 
illud periculi est, hoc salutis», adică : Sînt episcop pentru voi şi sînt creştin împre
ună cu voi. Acela este numele funcţiei, -acesta al harului. Acela înseamnă pericol, 
acesta mîntuire.

Sînt convins că aceste sentimente şi ginduri Vă preocupă la luarea în posesie 
a scaunului de Sibiu şi al Mitropoliei Ardealului.

Ardealul este acea parţe a ţării, unde trăiesc împreună mai multe naţio
nalităţi şi mad multe confesiuni. Ne bucură că în persoana -InaM Prea Sfinţiei 
Voastre a venit în fruntea acestei vechi şi întinse Eparhii un chiriarh care din stu
diile, călătoriile şi experienţele sale bogate a avut prilejul să cunoască aceşti conce
tăţeni şi fraţi creştini cu oaracteristicile şi problemele lor, care cu toţi venerează 
evanghelia şi au păstrat multe din tradiţia comună creştină. Un conducător care să 
fie devotat nu numai credincioşilor proprii, dar şi acestor confraţi şi tuturor oameni
lor de bunăvoinţă, dator să predice evanghelia despre Iubirea aproapelui la toţi, cum 
s-a dovedit in activitatea Sa de pfcnă acum. Căci fără această evanghelie a iubirii nu 
putem suporta tensiunile vieţii de astăzi.

In ce ne priveşte pe noi, intre Arhiepiscopia de Sibiu şi Episcopia noastră de 
Alba Iulia, dealtfel şi intre noi şi celelalte episcopii, incă din timpul înalt Prea Sfin
ţitului Mitropolit Nicolae Mladin şi al răposatului episcop al nostru Mar ton Aron, 
s-au statornicit raporturi bune nu numai oficiale, dar şi personale. Aceste raporturi 
s-au strîns şi mai mult şi au devenit întîlnirile mai frecvente de cind avem la Alba 
lulia şi Episcopia ortodoxă română reînfiinţată, în frunte cu un episcop foarte activ, 
prieten şi plin de idei şi iniţiative bune.

Dorim şi sperăm că aceste raportori vor fi continuate ş: mai departe. Cu aceste 
speranţe şi dorinţe Vă urăm lungă şi rodnică păstorire în acest scaun aşa de impor
tant al Bisericii Ortodox-e Române, spre binele Eparhiei şi al tuturor părţilor noastre, 
pentru propăşirea ţării noastre şi a lumii întregi, pe calea largă a păcii mondiale.

— P. C. Pr. DUMITRU LUCA, protopop de Sibiu, a vorbit In numele protopopi
lor din Arhiepiscopia Sibiului, încredinţînd pe I. P. S. Dr. Antonie Plămădeală de 
ascultare fiască, de dragoste, devotament şd dăruire în toate sarcinile ce  li se vor 
încredinţa de către noul chiriarh, pentru buna desfăşurare a activităţii de la pro- 
toierii şi parohii.

—  Dr. ALBERT KLEIN, Episcopul Bisericii Evanghelice Luterane C. A. din Si
biu, luînd cuvîntul, a spus

«îmi face o deosebită plăcere de a vă transmite salutul cel mai cordial din par
tea Bisericii Evanghelice C.A. din R. S. R., cu prilejul venirii I. P. S. Voastre în 
acest oraş şi al intrării în înalta funcţie şi demnitate de Arhiepiscop al Sibiului şi de 
Mitropolit al Ardealului. Aş putea să spun multe despre convieţuirea românilor şi 
saşilor pe meleagurile ardelene şi despre relaţiile bune de prietenie' şi de colaborare 
in trecut Doresc însă, să îndrept privirea înainte şi să exprim nădejdea certă, că 
aceste relaţii, care în ultimele decenii s-au intensificat an de an, se vor dezvolta şi 
se vor îmbogăţi. Trei fapte îmi dau această nădejde.

Primul este acela de care I. P. S. Antonie a vorbit alaltăieri în cuvîntarea de 
răspuns după înminarea Decretului de recunoaştere, prin Domnul preşedinte al De
partamentului Cultelor. A  spus că a fost «ales şi chemat din popor pentru popor», în 
slujba lui Dumnezeu şi a patriei. O asemenea mărturie răsună în inimile noastre la 
fel ca şi In cele ale credincioşilor ortodocşi-români, pentru că Dumnezeu a plantat 
în noi aceeaşi iubire pentru aceeaşi ţară şi aşteaptă slujirea noastră, împreună în 
numele său pentru întregul popor. Oraşele şi satele în care credincioşii diferitelor 
Biserici trăiesc laolaltă, întreprinderile şi gospodăriile în oare muncesc împreună sint 
locul unde credinţa noastră trebuie să se transforme în arrea dragoste, care învinge 
orice dezbinare şi ajută la cunoaşterea reciprocă, tot mai bună, la înţelegere adlncită 
şi la înfrăţire.

Al doilea fapt, care permite o apropiere crescîndă, este angajamentul comun al 
Bisericilor noastre în mişcarea ecumenică. Observăm cu bucurie, că dorinţa apropierii 
spirituale nu este vie numai la nivelul clerului înalt şi nu se propagă numai de sus 
in jos. Se găseşte şi la bază, căd  acolo se pune întrebarea simplă : Dacă avem ace
laşi Dumnezeu şi acelaşi Mîntuitor, ce oare ne desparte ? Ştim că răspunsul la această 
întrebare nu este uşor de dat. Mai bine este să întrebăm pozitiv : ce ne este comun ?
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La această întrebare avem un răspuns clar. Nu avem aceleaşi obiceiuri, dar în
tr-un gînd mărturisim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfîntul Duh, Treimea Sfîntă şi nedespăr
ţită». Nu avem aceeaşi liturghie, dar avem acelaşi crez, acela pe care l-am mărturisit 
împreună în Sfînta Liturghie, crezul niceo-constantinopolitan, pentru că şi confesiu
nea de la Augsburg, după oare ne ghidăm în viata noastră bisericească, nu vrea să 
Re altceva decît o interpretare şi reactualizare a simbolului ecumenic de credinţă, 
care ne este comun.

Sînt sigur că pe această temelie, motivaţi de mişcarea ecumenică şi legaţi în 
adîrccul inimilor de iubita noastră patrie, vom propăşi tn înţelegere reciprocă şi în 
impreună-slujire.

însufleţiţi de această nădejde, vă dorim din inimă -binecuvîntarea lui Dum
nezeu ca să puteţi folosi bogatele daruri spirituale cu oare v-a înzestrat Dumnezeu, 
spre binele Bisericii Ortodoxe Române şi spre binele patriei».

— In numele Institutului teologic universitar din Sibiu, a vorbit P. -C. Arhid. (rector 
CONSTANTIN VOICU :

«Semnificaţia cu totul deosebită a zilei de azi este marcată, îri primul rînd, de 
prezenta în mijlocul nostru a Intîistătătorului Bisericii noastre, Prea Fericitul Părinte 
IUSTIN.

Legat sufleteşte de Biserica noastră transilvăneană, Prea Fericirea Sa a venit la 
Sibiu spre a împlini o  rînduială canonică dar mai ales a binecuvînta personal începutul 
unei noi activităţi care se porneşte azii, al unei noi etape în viaţa eparhiei pe care 
însuşi Prea Fericirea .Sa a onorat-o şi a ilustrat-o în chip magistral, aici, în urmă cu 
un sfert de veac.

Ii sîntem recunoscători P.F. Sale pentru dragostea şi părinteasca purtare de 
grijă pe care ne-a arătat-o şi cu acest prilej şi îi făgăduim solemn să ne dovedim la 
înălţimea aşeptănilor şi speranţelor pe care Prea Fericirea Sa şi le pune în acest nou 
început de drum, căutind să fim mereu alături, în ascultare fiască de ierarhul nostru 
pe care Prea Fericirea Sa, Sfîntul Sinod şi întreg Colegiul electoral Bisericesc ni 
l-au hărăzit oa părinte şi conducător de astăzi înainte.

y Faţă de înalt Prea Sfinţia Sa, noul nostru arhipăstor, noi toţi, profesorii, dim
preună cu studenţii şi ostenitorii Institutului teologic din Sibiu nutrim cele mai alese
sentimente de preţuire şi dragoste fiască.

Sîntem deosebit de bucuroşi, înalt Prea Sfinţite Părinte Mitropolit Antonie, că 
vă vedem instalat pe scaunul de Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului.

Alegerea care s-a făcut în 10 ianuarie ne dă o deosebită satisfacţie întrucît, prin 
venirea înalt Prea Sfinţiei Voastre la Sibiu se continuă o  frumoasă şi îndelungată 
tradiţie, de a avea în fruntea Mitropoliei Ardealului cărturari de înalt prestigiu, 
teologi şi dascăli de vocaţie care şi-au legat cele mai înalte preocupări ale lor de 
viata Institutului nostru teologic. Înalt Prea Sfinţia Voastră v-a ti dăruit, de asemenea, 
o bună parte a preocupărilor instituţiilor noastre de învăţămînt teologic la Bucureşti, 
unde aţi fost rector, şi mai apoi la Buzău, unde aţi îndrumat direct Seminarul teo
logic din acea localitate.

înalt Prea Sfinţia Voastră aţi fost toată viaţa un pasionat îndrăgostit de carte
şi lumină. Vorbesc grăitor despre aceasta numeroasele lucrări şi studii publicate în
ţară şi peste hotare, dar şi cele peste 20.000 de cărţi pe care le-aţi agonisit de-a 
lungul vieţii şi care Vă însoţesc permanent, din care V-aţi adăpat necontenit mintea 
şi inima, pentru a putea fi lumină pentru toţi, prin scrisul şi cuvîntul înaripat al 
Inal-t Prea Sfinţiei iVoastre.

Bucuria noastră este mare şi pentru faptul că încă în cuvîntarea de la alegere şi 
acum la instalare, Înalt Prea Sfinţia Voastră ati manifestat interesul deosebit pentru 
Institutul nostru, aşezindu-1 între preocupările de căpetenie pe care le aveţi în noua 
oalitate de Mitropolit al Ardealului.

Aceste considerente ne îndreptăţesc să spunem că nu veniţi să începeţi o muncă 
absolut nouă, ci să continuaţi preocupări mai vechi care vă stau la inimă.

Am reţinut din ceea ce ne-aţi împărtăşit pînă acum că aveţi gînduri mari şi 
intenţii din cele mai frumoase în legătură cu Institutul nostru. Vă asigurăm că sîntem 
Litru totul deschişi şi gata pentru orice lucrare bună care ar putea ridica prestigiul 
acestui înalt şi străvechi aşezămint de cultură teologică.' Vă vom fi mereu alături, şi
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nu vom precupeţi nici un efort pentru a răspunde chemării şi aşteptărilor înalt Prea 
Sfinţiei Voastre.

Slnteţi bine cunoscut aici de către toţi, ortodocşi şi reprezeiitanţi ai celorlalte 
culte din Transilvania prin conlucrarea ecumenică în cadrul căreia V-aţi adus o fru
moasă şi însemnată contribuţie personală.

Veniţi, prin urmare, nu într-un loc străin, ci întru ale înalt Prea Sfinţiei Voastre.
Dorindu-vă şi ştiindu-vă aproape de inima noastră, vă încredinţăm solemn că 

nu vom precupeţi nici un efort pentru a vă fi aproape cu cuvîntul şi cu fapta, spre 
binele Bisericii noastre strămoşeşti şi al patriei noastre scumpe.

Să trăiţi înalt Prea Sfinţite Părinte, întru mulţi şi fericiţi ani, plini de bucurii 
şi roade bogate».

Din partea Bisericii Reformate din Cluj-Napoca, a vorbit Episcopul GYULA 
NA.GY, care a spus :

«In numele Bisericii Reformate din Republica Socialistă România, al credincioşi
lor, preoţilor şi demnitarilor, în fem ele fratelui meu episcop Dl. Papp Laszlo şi în 
numele meu personal, in calitate de preşedinte al Sinodului, cu deosebită stimă şi 
dragoste frăţească-creştinească adevărată felicit pe Înalt Prea Sfinţia Sa Dr. Antonie 
Plămădeală, Mitropolit al Ardealului, cu prilejul instalării în înalta sa funcţie.

Asistînd la înălţătoarea festivitate a zilei de azi, m-am gîndit repetat la acea 
scenă cînd ucenicii lui Ioan Botezătorul se duc în solie la Domnul Iisus Hristos, iar 
Ei răspunde la întrebările lor : «Spuneţi... ce auziţi şi ce vedeţi». Prin analogie : ce 
am venit aici să vedem, pe cine am venit aici să vedem împreună cu poporul cre
dincios al Bisericii Ortodoxe Române ?

O ceremonie strămoşească specdfic-bisericească săvîrşită de arhierei?
Un arhiereu chemat şi ales, îmbrăcat în veşminte arhiereşti ?
Un întîistătător instalat în funcţie cu încredinţarea sfîntă, profetică ?
«Da, vă spun, şi mai m uit!» (Matei 11, 9).
Convingerea mea este că ochii credincioşi au văzut mai mult şi mai mare ca 

orice altceva! Am simţit şi am văzut cu ochii noştri sufleteşti că Dumnezeu este printre 
noi, Domnul Dumnezeu, Cel care este puternic, care a purtat în mîinile Sale tre
cutul, poartă şi prezentul şi va aduce viitorul! Trecutul, prezentul şi viitorul Bisericii 
Ortodoxe Române frăţeşti, al Mitropoliei Ardealului.

Eu mă voi referi acum doar la trecutul apropiat, pentru a putea interpreta pre
zentul şi a arăta spre viitor. Am fost foarte aproape de trecutul apropiat al Mitro
poliei Ardealului, în calitate de preot şi protopop la Sibiu, avînd o tangenţă nemij
locită cu evenimentele ei. Am cunoscut pe arhiereii renumiţi ai acestei Mitropolii, 
mitropoliţii Nicolae Bălan, Iustin Moisescu, Prea Fericitul Patriarh de azi, Nicolae 
Golan, Nicolae Mladin. Am avut prilejul de a-i Sntîtni deseori, de a le cunoaşte per
sonalitatea, înţelepciunea arhierească şi valorile excepţionale, dragostea lor frăţească. 
Prilejuri deosebite pentru aceste întîlniri au fost întrunirile ecumenice iruterconfesdo- 
nale. In cadrul unor asemenea întîlniri am avut bucuria de a-1 cunoaşte şi pe înalt 
Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie, personalitatea sa şi valorile sale deosebite.

a) L-am cunoscut ca pe un teolog care nu numai în ţară, dar şi la nivel inter- 
naţional-interconfesional este recunoscut ca ştiutorul, specialistul ştiinţelor teologice.

b) A m ' cunoscut credincioşia sa excepţională, vigilenţa şi sensibilitatea sa, cu 
care este purtător al credinţei sfinte ortodoxe bazată pe Cuvîntul lui Dumnezeu şi în
văţăturile Părinţilor.

c) Am cunoscut şi acea calitate a personalităţii sale, că, fidelitatea credinţei sale 
se manifestă întotdeauna în preţuirea tuturor acelor valori, care ne unesc în unicul 
trup al lui Hristos.

d) Şi am cunoscut spiritul ajutător al dragostei sale frăţeşti, c înd 'la şedinţele 
unui comitet al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, unde a participat ca membru 
ales, a reprezentat cu răspundţre o problemă importantă şi urgentă a Bisericii noas
tre reformate.

înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Antonie este ales de către Sfîntul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, ca urmaş al unor predecesori iluştri în scaunul arhieresc 
de mare responsabilitate al Mitropoliei Ardealului. <

Permiteţi-mi ca să spun, împreună cu Sfînta Liturghie a Bisericii Ortodoxe 
Române frăţeşti : «vrednic este» !
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«Vrednic este», căci cunoştinţele sale, valoarea şi puterea sa de muncă nu 
sînt de la oameni oi de la Domnul, care-i spune: «Harul Meu Ui este de ajuns» 
(II Cor. 12, 9). Este unul din aceia, care dincolo de veşmintele arhiereşti, prin 
credinţa în Iisus Hristos... l-a îmbrăcat pe Hristos (Gal. 3, 26—27), cărora Domnul 
a dat cel mai mare dar : «Iată, pum cuvintele mele în gura ta» (Ier. 1, 9).

Ingăduiti-mi ca prin cuvintele Sfîntului apostol Pavel să cuprind toate senti
mentele, dorinţele şi rugăciunile noastre : «Lucrul acela bun, care ti s-a încredinţat. 
păzeşte-1 prin Duhul Sfînt, care locuieşte în noi»( II Tim. 1, 14).

Cu aceste gînduri, în numele Bisericii Reformate din Republica Socialistă 
România cerem harul şi binecuvîntarea lui Dumnezeu asupra vieţii şi slujirii înalt 
Prea Sfinţitului Mitropolit Antonie.

Dorim ca Cel Atotputernic să-i binecuvînteze sănătatea, cuvîntul şi rugăciunea 
pe buzele sale, toată activitatea sa de păstorire, de slujire a Bisericii, a poporului, 
a Patriei noastre dragi, a păcii în lume I

La mulţi ani, înalt Prea Sfinţite Mitropolit Antonie!».
— Dr. PAUL SZEDRESZY, Episcopul Bisericii Evanghelice sinodo-presbiteriesie 

din Cluj-Napoca, 'luînd cuvîntul a spus :
«Doresc să aduc calde şi sincere mulţumiri atît din partea clerului, cît şi din 

partea credincioşilor Bisericii Evanghelice S.P. pentru invitaţia ce mi-a fost adresată 
de a participa-la festivităţile de instalare a I.P.S. Voastre. Invitaţia o consider şi mai 
preţioasă pentru faptul că mă onorează, ca unul care am avut prilejul să fiu îm
preună cu I.P.S. Voastră la diferite acţiuni, conferinţe, oa de ex. Conferinţa Bisericilor 
Europene din Creta, sa.u — dacă ne gindim la un trecut mai apropiat: la Adunarea 
de pace a Cultelor Religioase din R.S.R. Cunosc, deailtfel, că aţi urmărit cu interes 
şi v-a preocupat orientarea teologică a unor reprezentanţi de frunte ai teologiei pro
testante, aşa cum reiese din lucrarea I.P.S. Voastre: «Biserica slujitoare».

Acum cînd mă adresez I.P.S. Voastre prin aceste cuvinte îmi exprim şi bucuria 
de a vă putea saluta ca pe Mitropolitul acelor meleaguri, unde sînt răspîndiţi, în 
diasporă, credincioşi a: Bisericii noastre, în 22 parohii. Credincioşii din aceste pa
rohii sînt de naţionalitate maghiară, ei au acceptat reforma iniţiată de Martin Luther 
încă din anii 1540— 1550. Situaţi în mediul urban sau rural, credincioşii Bisericii 
noastre nu stnt izolaţi, ci trăiesc ş: lucrează împreună, în bună înţelegere, cu cei
lalţi locuitori, români sau saşi. Astfel s-a adeverit că practicarea unui ecumenism 
local nu este doar un vis ci este o realitate pe care dorim s-o menţinem şi s-o trăim 
pe deplin. Sînt încredinţat că veţi susţine şi în viitor, în înalta funcţie de arhipăstor 
şi Mitropolit al Ardealului acest ideal care reflectă înseşi razele strălucitoare ale 
Evangheliei Mîntuitorului nostru, iar modesta noastră eparhie, precum şi eu personal, 
voi stărui să păstrăm ceea ce am cucerit în ultimele decenii pemtru realizarea 
acestui scop.

Desigur pentru aceasta se cere un lucru la oare se referă Sf. Apostol Ioan, în 
prima sa epistolă, cînd vorbeşte despre acea dragoste, îri care nu este frică, pentru 
că dragostea adevărată izgoneşte frica. Faptul că sîntem aici împreună, că putem fi 
împreună, este o dovadă că nu vrem să mai cunoaştem ce este frica, ci vrem să 
conlucrăm în înţelegere reciprocă, care va aduce după sine roade bogate atît pentru 
binele Bisericii cît şi pentru binele patriei noastre şi pentru comunităţile creştine pe 
care le păstorim.

Dumnezeu să vă dăruiască pe deplin harul unei bogate înţelepciuni de care 
toţi avem nevoie în munca de arhipăstorire, în munca vestirii prin cuvinte şi fapte 
a Evangheliei. La mulţi şi fericiţi an i!».

— Din partea Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului a luait cuvîntul P.S. 
Episcop TIMOTEI LUGOJANUL :

«La praznicul de azi ai Mitropoliei Ardealului aduc din partea preoţilor şi ere. 
dincioşilor Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, in Irunte cu ierarhul lor, măr
turia alesei bucurii izvorlte din simţământul fră(ietălii ce şi-a pus totdeauna pecetea  
pe legăturile permanente dintre eparhiile Bisericii Ortodoxe Române.

O rememorare a cltorva dintre aceste relaţii, mai semnificative poate prin na
tura lor, ar pune In lumină nu nutreai comuniunea unor idealuri a slujitorilor şi în
chinătorilor altarelor de aici ci şi efortul mereu susţinut pentru realizarea acestora, 
înţelegînd osebit unitatea bisericească şi naţională. Astfel, în 1688 Timişoara fiind
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paşalîc turcesc, aproape 50 fruntaşi ai vieţii româneşti şi ortodoxe Îşi află găzduirea 
temporară In Transilvania, spre a-şi putea păstra jurulnţa faţă de neam şl credinţă. 
Im  începutul veacului următor. Banatul, loc primitor, oferă adăpost românilor pri
goniţi In Transilvania sub stăplnirea Imperiului habsburgic. Preoţii şi credincioşii 
care au reiuzat unirea cu Biserica Romano-Catolică, găsesc pe meleagurile bănăţene 
tihna necesară pentru a respecta Întocmai legea strămoşească, Intruclt aci ortodocşii 
beneiiciau de privilegiile diplomei leopoldine din 1690, fiind sub Jurisdicţia patriar
hală (de la Carloviţ). Numărul acestor mărturisitori, cum i-am putea numi, este mare; 
amintim numai cîteva nume ; preotul Atanasie Stoica, tatăl cronicarului Banatului 
Nicolae Stoica de Haţeg, protopop al Mehadiei, al preotului Ioan Piuarlu din Sad, 
cunoscut sub numele de «popa ITunsu», devenit paroh la Slnicolaul Mare, la fel 
un preot Lazăr Popovici, cărturar, la care găsim Însemnările de/a cu litere latine, 
ca şi al multora încă.

Spre sfîrşitul aceluiaşi veac apoi urmare şi a rezoluţiei Împăratului losii II, 
Banatul este socotit ca teritoriu al Regimentului de graniţă valaho-ilUr, potrivit pen
tru deportarea unei considerabile părţi dintre participanţii la răscoala lui Horia, pe 
lîngă unii conducători fiind Înregistrate peste 160 familii. Nu s-ar putea uita nici 
conducătorii revoluţiei paşoptiste, Intre care Avram lancu şi Eitimie Murgu, iar după 
aceasta laptul că odată cu Înfiinţarea Mitropoliei Ardealuluii episcopiile sufragane 
slnt cele din părţile Banatului păstrlndu-şi laolaltă partea cuvenită la emanciparea 
naţională, la strădaniile pentru făurirea statului unitar român. Cei dinţii episcopi ai 
Caransebeşului purced din prea/ma scaunului mitropolitului Andrei Şaguna, iar suc- 
ccsorul imediat al acestuia, era originar dintr-o familie preoţească din Gorula lingă 
Reşiţa. Plnă In cnul proclamării Republicii, clnd In condiţiile deplinei libertăţi re
ligioase create de statul român, s-a putut reînfiinţa Mitropolia Banatului, clerul şi 
poporul aparţinător erau In dependenţa ierarhică a Mitropoliei Ardealului. Şi-i dăm şi 
astăzi cinstirea de cuviinţă. Intre altele prin consacrarea pentru mai Înaltă Învăţă
tură de teologie a tinerilor candidaţi la preoţie la vatra de cultură de la Sibiu.

S-ar mpi putea Înşirui lapte şi momente care să oglindească mai mult aportul 
acestor legături la însăşi cauza suveranităţii, propăşirii, unităţii, înţelegerii şi păcii, 
căreia ţara şi poporul cu o înţeleaptă conducere li închină o muncă jertielnlcă. în 
cercarea de a le cuprinde într-un simţămînt, nu doar de moment, pare .a fi uşurată 
de cîteva rînduri din presa centrală a zilelor din urmă, care sub titlul sugestiv de 
«Cultura cetăţii» arată între altele următoarele : «Dacă e adevărat ceea ce spune un 
gînditor al veacului nostru, anume că, lntr-un anume sens, cultura provoacă istoria, 
că aceasta din urmă Începe odată cu instituirea «stării de cultură», atunci Sibiul ne 
poate înfăţişa date, poate chiar un statut, semnificative... Ia Sibiu instituţiile de cultură 
nu-şi mai sărbătoresc de mult centenarul; multe dintre ele — şl să amintim bună
oară, doar şcoala şi arta literei tipărite —  ne trimit pînă spre jumătatea mileniului 

' ale cărui ultime două decenii le-am început de curlnd... numai istorie «pură», numai 
tradiţie oprită în propria-i condiţie slnt anomalii, slnt mari şi lamentabile eşecuri. Ele 
trebuie să se continue în ceva, numai în acest lei 1 şi au justificarea. Şl cele mai bine 
de două milenii de cultură ale Sibiului (tiindcă despre o vatră preromană a oraşului ne 
vorbeşte de pildă şi cultura populară) consolidate cu contraforţii fiecărui veac, au 
rezonanţe In zidirile culturale ale zilei de azi». (România liberă, joi 4 lebr. 1982, p. 1, 5).

înalt Prea Sfinţia Voastră, la acest altar al Bisericii şl al patriei, găsiţi zestrea 
spirituală a unui şir de mari Ierarhi, între care fie Îngăduit a pronunţa cu sme
renie şi firească emoţie pe acela al Jntîlstătătorului Bisericii Ortodoxe Române — 
P.F. Patriarh Iustin.

Drept aceea, In rugăciune iierbinte către Dumnezeu pentru binecuvintarea vieţii 
şi activităţii în slujba siintei Biserici, dorim ca să Înscrieţi cu cinste numele în cro
nica acestei cetăţi a culturii, în aşa fel ca si bucuria tuturor celor ce vă aduc pri
nosul consideraţiei lor să fie deplină».

Au mai luat cuvîntul P.O. Pr. Traian Belaşcu, fost vicar al Arhiepiscopiei Si
biului, scriitorul Petre Ghelmez, Pr.. prof. Dumitru Radu, prorectorul Institutului teo
logic din Bucureşti, scriitorul Radu Teodora, Pr. Teofil Dumitrescu, vicarul Episco
piei Buzăului şi Prof. Iorgu Ivan, de la Institutul teologic din Bucureşti.

Spre sfîrşitul agapei festive, .a luat cuvîntul Doannul ION ROŞIANU, preşedintele 
Departamentului Cultelor. Urind I.P.S. Antonie, Mitropolitul Ardealului, suoces în
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i funcţie de răspundere In cadrul ierarhiei Bisericii Ortodoxe Române Domnia
0 j  spus :

«Doresc să-mi exprim satisfacţia pentru participarea, Împreună cu 
eilalţi colegi din Departamentul Cultelor, împreună cu reprezentanţii 
tganelor locale de stat, la această plăcută masă, In cinstea instalării 
nit Prea Sfinţitului Antonie Plămădeală ca Arhiepiscop al Sibiului şi 

litropolit al Ardealului.
Mulţumesc călduros pentru gîndurile bune exprimate aici la adresa 

conducerii statului nostru, gînduri pe <care le consider o expresie a ibu
felor raporturi existente între statul nostru şi toate cultele religioase.

Nu de mult, întregul nostru popor, sărbătorind ziua de naştere a 
tovarăşului Nicolae Ceauşescu, a adus un fierbinte omagiu conducăto- 
blui iubit, dovadă elocventă a sentimentelor de dragoste şi respect, a 
tgămîntului solemn de a urma neabătut patrioticele-i îndemnuri spre 

Unele patriei noastre, spre binele întregului nostru popor. Devenind 
idevărat stăpîn pe bogăţiile sale, poporul român a obţinut, aşa cum 
tim cu toţii, măreţe succese în dezvoltarea economică şi social-cultu- 
ală a ţârii, succese care poartă amprenta puternicei personalităţi, a 

idirii şi acţiunii Preşedintelui ţării.
In acelaşi timp este binecunoscută concepţia şi activitatea 

preşedintelui României In promovarea unui nou tip de raporturi in
ternaţionale, care numai ele pot da fiecărei naţiuni certitudinea unei 
iezvoltări libere şi independente. Potrivit acestei concepţii, România 
consideră că nimic nu este mai anacronic în zilele noastre decît cursa 

laebuneascd a înarmărilor, decît politica de forţă şi nedreptate. Iată de 
I ce  ne pronunţăm pentru politici exclusiv paşnice în orice gen de con- 
jilic te  şi de diferende internaţionale. Iată de ce acţionăm cu toată ier- 
mmitatea şi consecvenţa pentru destindere, pentru neamestec în treburile 
1 interne ale altor ţări, pentru apărarea păcii, pentru înfăptuirea dezar- 
I mării şi în primul rînd a dezarmării nucleare.

Este o mare satisfacţie pentru noi să constatăm că Biserica Orto- 
| doxă Română a lfost, ca toate celelalte culte din Republica . Socia

listă România, clericii ortodocşi şi clerul şi credincioşii fiecărui cult, 
I alături de fiecare cetăţean al ţării noastre, pdrticipînd la făurirea unei 
I Românii mai bogate, mai frumoase, mai puternice, la eforturile pentru 
| pace, pentru dezarmare, pentru întărirea cooperării şi încrederii între 
[ oameni şi între popoare. v

înalt Prea Sfinţite Antonie,
Alegerea în acest vechi şi venerabil scaun mitropolitan este, într- 

adevăr, o  mare cinste, dar este, aşa cum mulţi au spus-o aici, şi o mare 
I răspundere. Vă revine nobila misiune de a fi continuatorul unei întregi 

pleiade de ierarhi patrioţi, care pe parcursul unei îndelungate perioade 
istorice au înţeles imperativele vremii, au înţeles legităţile obiective 
ale dezvoltării poporului şi slujind cu abnegaţie Biserica şi ţara şi-au 
adus o însemnată contribuţie la păstrarea unităţii neamului.

Ardealul a dăinuit de-a lungul vremurilor ca o importantă cita
delă a spiritualităţii române. Cînd, prin silnicie şi împlinare, românii de
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aici au iost vremelnic despărţiţi de fraţii lor de strige de dincolo de 
munţi, ei nu şi-au pierdut nici o clipă încrederea şi voinţa de a trăi 
liberi şi neatîrnaţi şi şi-au păstrat identitatea şi nădejdea în libertate, 
nădejdea în refacerea unităţii. Împlinirea, în 1918, a idealului naţional 
de unire a tuturor provinciilor româneşti a reprezentat o încununare a 
luptei de eliberare naţională a poporului nostru, a voinţei sale milenare 
de unitate naţională. Este o datorie sfîntă de a păzi şi întări această 
unitate. Astăzi putem spune cu încredere deplină că nici o forţă din 
lume nu va fi în stare să dezbine poporul român, să-i ştirbească liber
tatea, independenţa şi suveranitatea.

In Transilvania de astăzi, români, maghiari, germani trăiesc şi 
muncesc înfrăţiţi şi însufleţiţi de acelaşi patriotism fierbinte. Putem 
afirma, de asemenea, că niciodată clerul şi credincioşii diferitelor culte 
n-au trăit într-o asemenea armonie şi bună înţelegere, într-un aseme
nea respect reciproc şi preţuire, în acordul unanim de a apăra împre
ună cu întregul popor tezaurul scump al unei vieţi şi patrii comune, in
diferent de naţionalitate sau apartenenţă religioasă.

Sîntem convinşi, înalt Prea Sfinţite Antonie, că veţi acţiona cu 
rîvnă şi cu înţelepciune, în lumina acestor nobile idealuri, aducîndu-vă 
contribuţia preţioasă pentru participarea largă a clerului şi credincio
şilor ortodocşi la activităţile social-economice şi, în spiritul ecumenis- 
mului practic local, la întărirea unităţii tuturor fiilor acestui străbun 
şi minunat pămînt românesc, care este Transilvania.

Pentru că aici s-a vorbit destul de mult despre istorie, aş vrea să 
remarc faptul că, în activitatea de pînă acum, v-aţi afirmat şi, aş putea 
spune, v-aţi consacrat şi prin erudiţia de pasionat cercetător şi talentat 
publicist. Îmi exprim convingerea că trecutul de glorii al Transilvaniei 
vă va sluji fără îndoială ca o minunată sursă de inspiraţie în viitoarele 
scrieri ale Dumneavoastră. Aşa cum se ştie, istoria este un dascăl al 
vieţii şi un făuritor de conştiinţe. De aceea, noi credem cu toată puterea 
in forţa ei educativă, în contribuţia sa hotărîtoare la afirmarea demni
tăţii naţionale şi a idealului fiecărui cetăţean. Cît de adevărat, cît de 
convingător, cît de sugestiv ne spune aceasta Preşedintele Republicii 
atunci cînd afirmă că un popor care nu-şi cunoaşte propria istorie este 
asemenea unui copil care nu-şi cunoaşte proprii părinţi. Fără îndoială, 
aşa cum ne atrage atenţia Preşedintele ţării, istoria nu trebuie folosită 
ca mijloc de dezbinare, ca mijloc de aţîţare a unor vechi conflicte. Me
nirea istoriei este de a servi ca punct de plecare spre noi orizonturi, 
nu ca un motiv de reîntoarcere nostalgică spre trecut. Menirea istoriei 
este de a servi ca punte a unei bune înţelegeri şi conlucrări.

Permiteţi-mi să-mi exprim convingerea că în noua demnitate în care 
aţi fost ales veţi adăuga pe acest tărîm noi lauri în cununa bogată a 
împlinirilor Dumneavoastră. Vă urez din toată inima putere de muncă, 
sănătate, depline satisfacţii în îndeplinirea importantei misiuni ce vd 
revine.

Sîntem pe deplin convinşi că veţi continua cu aceeaşi dăruire să 
dezvoltaţi raporturi de bună colaborare cu autorităţile de stat locale, 
care v-au primit, după cum constataţi singur, cu sentimente de stimă
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şi de preţuire şi care vă asigură prin mine de tot sprijinul în activita
tea Dumneavostră.

Dumneavoastră tuturor vă urez numai sănătate deplină şi multă 
iericire».

Tuturor celor oare aiu luat cuvîntul la acest moment festiv din viaţa Mitropoliei 
Ardealului, a răspuns I.P.S. ANTONIE plămădeală, rostind următoarea cuvin ta r e :

Prea Fericite Părinte Patriarh,
Domnule Preşedinte al Departamentului Cultelor,
Onoraţi comeseni,
Sîntem după o zi obositoare, eu însumi după un şir de evenimente 

încărcate de emoţii, atît cele de azi, cît şi cele premergătoare, eveni
mente grele pentru o biată inimă de om, chemată la răspunderi noi.

îmi veţi îngădui totuşi cîteva cuvinte şi mărturisirea gratitudinii 
iaţă de toţi cei care au investit în mine încredere şi acum, în plus, 
simpatie, prin prezenţa la această agapă şi prin cuvintele care s-au spus 
despre eveniment şi despre mine.

Aş vrea ca în această mulţumire să vă cuprind pe toţf cei care aţi 
vorbit, cei care aţi dorit să vorbiţi şi n-a mai lost loc, deşi voi încerca, 
pe cît îmi va ii cu putinţă, măcar pe cîţiva, dacă nu pe toţi, să vă amin
tesc măcar în treacăt.

Locul acesta, Arhiepiscopia Sibiului şi Mitropolia Ardealului, are 
tradiţiile lui. Am început de mult să le învăţ. Una din ele, mi s-a spus, 
e şi aceea că ce] care vine aici trebuie să ştie să vorbească. Nu ştiu 
dacă sînt bun vorbitor, dar de vorbit trebuie să vorbesc. Vreau dintru 
început, deci, să intru în tradiţiile locului.

Mi s-a amintit de către toţi aici şi în convorbiri particulare, cu 
orice ocazie, că intru aici într-o tradiţie. Ştiu, ştiu că intru într-o tra
diţie şi iată că intru. Sper în ajutorul tuturor ca să intru cum trebuie.

Mi s-a vorbit în zilele acestea despre mulţi înaintaşi mari şi despre 
răspunderea ce-o am faţă de ei şi despre răspunderea ce-o am faţă de 
azi şi despre răspunderea ce-o am faţă de mîine. l-a numit Prea Fericitul 
Părinte Patriarh Iustin, i-a numit Domnul preşedinte al Departamentu
lui Cultelor, i-au numit aproape toţi vorbitorii şi eu însumi, şi la 
Bucureşti, după alegere şi aici, în biserică. Nu voi relua, deci, numele 
•ior, numele tuturor. De unul din ei vreau totuşi să aduc vorba din nou, 
pentru că despre el nu se vorbeşte niciodată destul, aşa a fost de mare. 
Nu intenţionez să-i fac istoria sau portretul. Vreau doar să mă aşez o 
clipă pe treptele soclului statuiei lui. Şaguna e aici termen de compara
ţie. Şaguna e aici ideal. Cîrja care mi s-a înmînat astăzi — Prea Fericitul 
a ţinut neapărat să precizeze, să spună diaconilor : «Aveţi grijă, să fie 
cîrja Iui Şaguna!» — ea  lui Şaguna. Mitra pe care am purtat-o e a lui 
Şaguna. Şi mi s-a spus m ereu: <Să Iii ca Şaguna /». Toti ochii aici te 
privesc prin ochii lui. Toate faptele tale se judecă aici după faptele 
lui. Aşa ţi se face dosarul în faţa istoriei. Mare a fost / Şi-a pus pecetea 
numelui peste tot ce a făcut, şi-a pus amprenta peste tot ce a făcut — 
şi cînd vorbim de amprente înţelegem că cineva a lucrat cu mîinile
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lui, a lăsat urme cu mîinile lui. Şi-a pus amprentele, deci, peste istoric 
Bisericii Transilvaniei. îmi dau seama, deci, ce umbră gigantică am in 
faţă. îmi dau seama ce umbră gigantică mă va controla mereu şi-mi 
va cere socoteală şi mă va întreba cum îi împlinesc testamentul. Testa
mentul lui, din care am să vă citesc numai un mic fragment, o decla
raţie a lui făcută la întronizare: «Tu Doamne, ştii că spre scopul meu 
a alerga doresc. Românii transilvăneni, eu voi, către tot ce e adevăraţi 
către tot ce e plăcut, către tot ce e bun să-i trag».

Mitropolia Ardealului se dă cu tot cu acest testament. Mă voi stră
dui cit voi putea, nu numai cu forţele mele, să ţin seama de acest tes
tament. Şi el, Şaguna, cînd a venit aici, cum spune Iorga, «cînd a răsă
rit Şaguna», nu era nimic în urma lui. Atunci, pentru prima oară îl ve
deau. Alta-i astăzi Transilvania, bineînţeles -, cel care vine astăzi aici 
nu mai vine în aceeaşi Transilvanie în care venea Şaguna şi în care 
trebuia să-i ridice pe fraţii lui. Astăzi Transilvania e liberă parte a ţării, 
în plină dezvoltare. Sarcina celui de azi e să continue ceea ce i-au lăsai 
înaintaşii. Lui Şaguna, cînd a venit, necunoscut, cum remarcă Iorga, i 
s-a dat credit. Dacă-mi este îngăduit şi eu cer credit. Minunile făcute 
de oameni nu se fac dintr-o dată şi nu se fac de unul singur. Minunile 
făcute de oameni se fad cu oameni, se fac în colaborare, se fac 11 
dragoste, se fac în bună lucrare şi se fac în bună intenţie, în curaţi 
inimă din partea tuturor. Ce frumos spune Iorga într-altă parte desprt 
idealul şagunian şi cuvîntul mi se pare foarte potrivit: «Idealul şagu- 
nian va fi împlinit cînd conştiinţa marelui Şaguna va cugeta din not 
prin mii de minţi, va vorbi din nou prin mii de glasuri, va putea chemt 
la lucru mii de mîini, hotărît». Deci e nevoie de mii de Şaguna 1 h 
orice caz, vă asigur că voi lua aminte la acest sfînt care se serbeazi 
în Ardeal în fiecare zi. Ce popor recunoscător are Ardealul pentru ce 
ce-1 iubesc 1 Cine n-ar vrea să-i merite sentimentele ?

Aş vrea să mulţumesc din inimă Prea Sfinţitului Vasile Comai 
pentru cuvintele frumoase, încurajatoare, pe care mi le-a spus, pentn 
gîndul de colaborare la care s-a asodat, adăugind şi cuvîntul său la ce 
spus în biserică de înalt Prea Sfinţitul Teofil şi de Prea Sfinţitul Lucian 
Toţi împreună, ierarhii din Mitropolia Ardealului, cu înalt Prea Sfin 
ţitul Teofil, cu Prea Sfinţitul Vasile, cu Prea Sfinţitul Emilian, cu Pre* 
Sfinţitul Lucian, cu Prea Sfinţitul Justiniarr Maramureşanul, vom fi ui 
sinod mitropolitan care va fi o unitate lucrătoare şi vom încerca prii 
bună înţelegere să ne coordonăm activitatea. Avem toţi un singur ţe 
aici: unitatea credinţei, păstrarea Ortodoxiei, slujirea Bisericii şi s/u 
jirea patriei noastre.

Mulţumesc Părintelui Protopop Dănilă Luca, care mi-a vorbit I 
numele protopopilor şi preoţilor. Să fie încredinţaţi toţi că voi cultiv 
cele mai bune tradiţii şi cele mai bune relaţii cu toţi. Voi preţui rîvrx 
cinstea, împlinirea misiunii creştine. Voi ajuta pe cel care va ti în ne 
voie. Nimeni nu se va putea plînge că-1 ţin departe şi că problemei 
lui vor ti tratate ca probleme secundare. Fiecare îşi are problemele hi 
şi pentru fiecare problemele lui sînt principale. Este în metoda mea d 
lucru să tratez problemele altora Ia valoarea lor personală pentru fie
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care, la valoarea lor locală. Să nu pregete rumeni să bată la uşă-, nu 
va pleca fără să i se fi deschis. Părinte Protopop, vă mulţumesc. Duceţi 
preoţilor dorinţa mea de a-i avea plini de elan şi de entuziasm în lu
crarea lor de slujire.

Prea Cucernice Rector al Institutului teologic, Voicu, vă mulţu
mesc pentru cuvîntul pe care mi l-aţi spus în numele profesorilor şi 
studenţilor. Am dat atenţie deosebită problemelor învăţămîntului, cum 
s-a spus aici de către Părintele Radu; am fost o vreme secretar la Insti
tutul teologic din Bucureşti, apoi rector, apoi am luat parte la aproape 
toate Conferinţele teologice interconfesionale. Şi legătura cu Ardealul 
mă plasează, pe linia învăţămîntului, în legături cu Clujul, unde mi-am 
luat licenţa, făcînd o teză cu profesorul Balca şi chiar la Bucureşti teza 
de doctorat am făcut-o tot cu un ardelean, cu Părintele Stăniloae. Şi 
avusesem la Cluj profesori pe doi venerabili profesori de azi, unul e 
pensionar, mi se pare, pe Părintele Todoran şi pe Părintele Zăgrean. îmi 
aduc aminte, cînd am dat examenul de doctorat la Bucureşti erau şi 
dînşii în comisie. Ii simţeam cum tremură pentru elevul lor de altădată, 
din Ardeal, atunci cînd mi se puneau întrebările Ia examenul de doc
torat. Sper că nu i-am făcut de rls.

Sibiul este un oraş universitar; are şi două Institute teologice, 
unui ortodox şi unui protestant. Să fructificăm existenţa acestor două 
Institute teologice ; să le facem să coopereze mai mult, să participe şi 
de acum încolo Ia Conierinţele teologice interconfesionale, să organi
zăm schimburi de profesori şi de studenţi. Există la noi o anumită modă 
a studiilor în străinătate, dar uităm că putem face studii unii la alţii 
aici, în ţara noastră; noi la protestanţi, protestahţii la noi şi la catolici, 
pentru că şi de aici putem cîştiga foarte mult şi vom lărgi cîmpul po
sibilităţilor relaţiilor noastre ecumenice. Toţi credem în acelaşi Dum
nezeu şi în acelaşi Iisus Hristos, toţi propovăduim aceeaşi Evanghe
lie. Să învăţăm, pe cît se poate, s-o citim şi s-o interpretăm împreună.

Voi da toată atenţia, cum am spus, Institutului teologic. Dacă 
Părintele Rector a amintit aici, cum a zis dînsul, că port după mine 
vreo 20.000 de cărţi, aş vrea să spun că toate aceste cărţi vor fi puse 
ia dispoziţia profesorilor Institutului teologic.

Prea Cucernice Părinte Traian Belaşcu, vă mulţumesc mult pentru 
cuvintele înaripate pe care mi le-aţi spus.

Cine nu cunoaşte pe Părintele Traian Belaşcu ? El a intrat de de
mult în istorie. El este mărturia vie a actului de la 1948, mărturia uni
tăţii ortodoxe refăcută după 250 de ani, refăcută şi care va rămâne aşa 
odată pentru totdeauna. Aşa cum la 1700 credincioşii întrebau: <Dar 
legea noastră rărrune ?» — li s-a spus că rămîne, dar n-a prea rămas — 
dar de azi încolo legea, aşa cum spunea Prea Fericitul Părinte Patriarh 
astăzi, in biserică, fără îndoială va rămlne. Una am fost şi una vom fi. 
Vom pune totul în lucrare pentru ca să apărăm unitatea Ortodoxiei 
hoastre.

Vom cultiva bune raporturi cu Biserica Romano-Catolică, locală, 
şi am fost bucuros să aud aici cuvîntul Prea Sfinţitului Jakab Antal, 
împreună trăim şi nu ne stingherim tradiţiile, nu ne amestecăm unii
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în treburile altora, promovăm un ecumenism adevărat, acel ecumenism 
care înseamnă a căuta căi de apropiere prin respectarea identităţii şi 
nu prin ştirbiri.

Aş vrea să mulţumesc în mod . cu totul deosebit tuturor Domnilor 
Episcopi pentru cuvintele frumoase şi pentru asigurările pe care mi 
le-au dat, de bună colaborare, asigurări pe care, cu toată sinceritatea, 
vi le întorc şi eu. Trăim aici împreună. Nicolae Bălcescu avea o vorbă 
frumoasă : admira felurimea naţiilor şi a religiilor adunate pe acest pă
mînt sfînt al Transilvaniei, arâtînd că aceşti munţi le-au primit şi le-au 
ocrotit atunci cînd condiţiile neprielnice în Europa le-au Îndrumat spre 
aceste locuri paşnice şi ospitaliere. !n acest spirit cald preţuiesc con
vieţuirea fioastră aici, vă mulţumesc şi vă asigur şi eu de o bună cola
borare cu toţi. Toţi mă cunoaşteţi, toţi ştiţi spiritul în care am lucrat 
pînă acum. Şi de acum încolo vom promova o convieţuire civilizată, 
un ecumenism activ, întrajutorare şi m-am bucurat să ascult de la 
Domnul Episcop Nagy, amintirea unui fapt poate nu prea important, dar 
totuşi a fost o intervenţie ortodoxă, pentru un mare ajutor care s-a 
dat din partea unei organizaţii ecumenice Institutului teologic protes
tant din Cluj, organizaţie în care singurul membru brtodox român care 
a fost acolo şi a pledat pentru această cauză a fost cel care vă vorbeşte.

Vom promova, în continuare, cooperarea. Am auzit că Kirchliche 
Blâtter se tipăreşte la tipografia noastră. Vom putea lărgi colaborarea 
sub toate raporturile. Patria noastră ne-a strîns pe toţi în Frontul De
mocraţiei şi Unităţii Socialiste. Să fim uniţi toţi pentru o bună coope
rare şi să reflectăm, prin toată activitatea noastră de zi cu zi, sarcinile 
noastre misionare şi sarcinile noastre de orientare a credincioşilor în 
lumea de azi. Putem, fără îndoială, lărgi şi îmbunătăţi cooperarea noas
tră cu celelalte culte. Iată, spre exemplu, toţi avem conferinţele cu 
preoţii, conferinţele protopopeşti, de patru ori pe an. Am putea, din 
cînd în cînd, să participăm reciproc la conferinţele noastre, să ne îm
bunătăţim experienţa noastră. Am putea — şi vom face lucru acesta — 
să înmulţim întîlnirile noastre ecumenice.

Am aVut aici şi avem mulţi participanţi munteni şi moldoveni. 
Este omagiul pe care aceştia îl aduc Transilvaniei, acestei Transilvanii 
despre care un moldovean, Grigore Ureche, spune că nu este numai 
ţară, ci Ardealul'este mijloc de ţară; iar un muntean, stolnicul Can
tacuzino, spunea că toţi sînt români, cei din Moldova, din Ţara Româ
nească şi cei din Ardeal, care «şi mai neaoşi sînt». Dacă mi-aţi per
mite, v-aş citi o  pagină care mi s-a părut mie foarte frumoasă despre 
Transilvania: «Ardealul e leagăn care i-a ocrotit copilăria, e şcoala 
care i-a făurit neamul, e farmecul care i-a susţinut viata. Ardealul e 
scînteia care aprinde energia. Pentru Ardeal nu-i viată care să nu se 
stingă cu plăcere ; pentru Ardeal nu-i sforţare care să nu se ofere de 
la sine. Pentru Ardeal totul se schimbă, totul se înfrumuseţează, pînă şi 
moartea se schimbă — încetează de a fi hidoasă, devine atrăgătoare. 
Din culmile lui izvorăsc apele care au scăldat românismul în istorie». 
Poate bănuiţi cumva o pagină de Alecu Russo din «Cîntarea României». 
N u! Este o pagină de Nicolae Titulescu, rostită la Ploieşti, în 1903.
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Consider, deci, prezenţa tuturor celor de peste munţi, aici, la acest 
eveniment, drept un omagiu adus Transilvaniei, un omagiu pentru isto
ria ei care e, cum spuneam la Bucureşti, mai degrabă un martirologiu. 
Această Transilvanie care i-a dat pe Horia, Cloşca şi Crişan, pe Avram 
lancu, care a dat pe Sîinţii Ilie Iorest şi Sava Brancovici, Săliştea care 
l-a dat pe Nicolae Oprea Miclăuş, Sibielul, care l-a dat pe Moise Mă- 
cinic, Cosma din Dealr Ion Piuariu din Sadu, Sofronie de la Cioara, Vi- 
sarion Sarai, Ardealul acesta care i-a dat pe Coşbuc, pe Goga, pe 
Bluga, pe Rebreanu, pe Agîrbiceanu, pe toţi marii oameni de cultură de 
la dinţii pînă Ia poeţii Ioan Alexandru şi Ana Blandiana, ca să nu po
menesc decît nume cu rezonanţă foarte frumoasă. Consider prezenţa 
celor de peste munţi aici şi ca un omagiu adus Mitropoliei Ardealului 
pentru tot ceea ce a fost ea în istorie.

Avem aici şi au vorbit şi scriitori. Prezenţa lor o socotesc în pri
mul rînd ca pe un omagiu adus acestui Sibiu frumos şi rolului lui extra
ordinar jucat în cultura română, ca pe un omagiu adus acestui spaţiu 
de cultură românească. Sibiul avea la 1528 o tipografie. La 1544 ne-a 
dat prima carte tipărită în româneşte ; la 1544 ne-a dat prima carte cu 
xilogravuri. La 1853 ne-a dat «Telegraful Român», care continuă să 
apară pînă în ziua de azi şi despre care Eminescu spunea că e cea mai 
modernă gazetă românească. Şi cred că se ştie, scriitorii trebuie să ştie 
neapărat, că în «Telegraful Român» a debutat Macedonski. Sibiul ne-a 
dat prima enciclopedie, în trei volume, un muzeu etnografic; aici a 
fost «Lucefărul», aici «Ţara noastră», «Foaia poporului» şi apoi «Tri
buna», cu Slavici, pînă la «Transilvania» de astăzi.

Consider, deci, dragii mei, prezenţa Dumneavoastră în acest Sibiu 
ca un omagiu adus rolului Sibiului în cultura românească.

Aş vrea să mulţumesc redactorilor care sînt aici, pentru locul făcut 
cărţilor mele în coloanele unora din revistele lor de cultură. Socotesc 
că aceasta este o  restituire culturii româneşti, unui capitol important al 
ei, uneori insuficient evidenţiat. Mi-am simţit inima şi condeiul încura
jate de Dumneavoastră şi prezenţa Dumneavoastră aici îmi dă aceleaşi 
sentimente, pe care le spun cu promisiunea de a nu face economie de 
gînd şi de cuvînt şi de cerneală. Mi se pare că acestea sînt capitole la 
care nu se prea cere să se facă economie.

Mulţumesc. Părintelui Prorector Radu şi Domnului Profesor Ivan. 
Fiindcă şi noi avem aici un Institut teologic, aş vrea să propun o mică 
rivalitate, una sănătoasă, bineînţeles, care se cheamă întrecere. Să fa
cem la Institutele noastre studii serioase, adinei, publicaţii de înaltă 
ţinută ştiinţifică şi teologică, să avem studenţi eminenţi şi cuminţi, să 
dăm Bisericii preoţi buni, cu zel misionar şi nu funcţionari ai altaru
lui. Nimic nu mi se pare a suna mai strident, mai nepotrivit, decît vorba 
aceasta: funcţionari ai altarului. Să nu scăpăm învăţămîntul teologic 
să alunece în aşa ceva. E de fapt un punct de program pe care-1 propun 
Părintelui Rector de la noi din Sibiu, un punct de program care do
reşte ca în cele bune să ne întrecem şi, dacă se poate, să fim cei care 
cîştigăm.
B. O. R. — 6
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N-aş vrea să uit să spun un cuvînt de mulţumire Părintelui Teofil 
Dumitrescu, vicarul de la Buzău. I-am avertizat atunci cînd m-am dus la 
Buzău că nu ne vom odihni decît atunci cînd vom avea după ce. Vreau 
să vă mărturisesc aici că aşa a şi fost. Am găsit în to',i colaboratorii de 
acolo oameni ideali, cu care tot ce s-a realizat acolo s-a putut realiza, nu 
datorită mie, ci datorită lor. Prea Cucernicia Sa, în cuvintele pe care 
le-a spus, m-a cam lăudat: la fel şi unii dintre Dumneavoastră. Eu aş 
vrea să-mi acordaţi doar atîta credit, măcar atîta credit, îneît să mă credeţi 
că ştiu să reţin din cele ce mi-aţi spus atît cît cred eu că mi se cuvine. 
Şi dacă şi pe aceasta o împart Ia doi, să reţin ceea ce rămîne din ea. 
Am avut şi am în privinţa aceasta un dascăl de modestie cum nu se 
poate mai bun. Se află aici, de faţă.: Prea Fericitul Părinte Patriah 
Iustin. Să nu fi mers cineva la Prea Fericirea Sa să-i spună: «Prea 
Fericite, ştiţi, e o aniversare, împliniţi atîţia ani -, Prea Fericite, am vrea 
să vă facem o carte, un omagiu» •, — «Lăsaţi-mă în pace 1». Prea Fericite, 
poate să facem nişte fotografii!» — «Vedeţi-vă de treabă, de asta avem 
noi timp acuma ?». Este o lecţie pe care eu am învăţat-o şi e bine să 
o înveţe cît mai mulţi.

Părintele vicar de la Buzău a vorbit aici despre faptul că Buzăul 
dă un mitropolit Ardealului. Eu aş vrea să spun aici că şi Ardealul a 
dat Buzăului foarte mult. Ardealul a dat Buzăului pe primul director al 
Seminarului teologic înfiinţat la 1836, de Chesarie, pe Gavriil Munteanu, 
care a ajuns academician. Ardealul a dat Buzăului pe Filotei, care era 
de iîngă Braşov, acest Filotei care a tipărit Biblia de la Buzău — deci 
Biblia de la Buzău este tot operă ardelenească. In sfîrşit, Ardealul a dat 
Buzăului pe Dionisie Romano din, Săliştea — şi el a ajuns academician 
de onoare — cei care a fost primul profesor naţional al Buzăului, cel 
care a fost întemeietorul şcolilor naţionale româneşti în Buzău, cel din 
cărţile căruia s-a creat primul fond de cărţi din care s-a întemeiat ceea 
ce este azi Biblioteca Academiei Române.

Da, cele trei ţări româneşti de altădată, cele trei provincii româ
neşti n-au fost niciodată despărţite de graniţe. Schimburile dintre ele au 
fost permanente. Mihail Kogălniceanu spunea la un moment dat: «A 
fost de secole o mişcare continuă de români, între ambele coaste ale 
Carpaţilor. Niciodată această comunicaţiune frăţească n-a fost între
ruptă. Ideea română pururea a însufleţit pe cei care veneau la noi şi pe 
cei care mergeau la ei».

Spre Transilvania a venit Ştefan cel Mare, care a făcut Episcopia 
Vadului. Spre Transilvania a venit Coresi — nu mai e nevoie să spu
nem ce-a făcut — ; fiul lui, Şerban, a tipărit «Palia» de la care se îm
plinesc patru sute de ani. Spre Transilvania a venit Mihai Viteazul. 
Spre Transilvania a venit Eminescu-, spre Transilvania a venit Odo- 
bescu, care a asistat la întemeierea Astrei. Spre Transilvania a venit 
din Muntenia Nicolae Valahul; spre Transilvania a venit Filip Mol
doveanul, acela care tipăreşte prima carte românească, la Sibiu, «Cate
hismul», cel care-şi zicea atît de frumos scriba literarum valachorum 
(scriitor de româneşte). Spre Transilvania a venit Silvestru de la Go
vora, cel care l-a ajutat pe Simeon Ştefan să facă începutul traducerii
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Soului Testament; a murit devreme, l-au continuat alţii, dar el a fost 
cel care i-a iăcut începutul. Spre Transilvania a venit, la 1848, pe cîm- 
pia de la Blaj, însuşi cel care va fi domnitorul Ţării Româneşti, Cuza. 
Unde credeţi că s-au găsit cele mai multe Biblii de la Bucureşti, pe 
care teritoriu românesc ? In Transilvania! Unde Credeţi că s-au găsit 
cele mai multe exemplare ale «Cazaniei» lui Varlaam, de la Iaşi ? Tot 
In Transilvania! Badea Cârţan a rămas celebru în istoria culturii ro
mâneşti ca unul care a adus cărţi româneşti peste munţi, prin vămi pe 
tare numai el le ştia şi pe care nimeni nu le-a putut niciodată opri. 
Unde credeţi că s-a găsit una dintre cele mai importante cărţi ale is
toriei româneşti, Letopiseţul Cantacuzinesc ? In Transilvania şi se află 
la CluJ-Napoca. Unde credeţi că s-a găsit manuscrisul lui Nicolae Milescu 
la Traducerea Bibliei ? Tot în Transilvania şi se afiă la Cluj-Napoca.

Dar drumul a fost mereu în sens dublu, reciproc. Din Transilvania, 
aşa cum spunea Prea Fericitul astăzi, «nu ştim cît e legendă şi cît e is
torie, dar noi ne iubim legendele» — din Transilvania au venit descă
lecătorii. Din Transilvania a venit Lazăr, cel care a întemeiat învăţă- 
mîntul superior în româneşte, la Bucureşti, cel despre care cineva spu
nea că în cinci ani şi-a dobîndit nemurirea la Bucureşti — ce frumos! 
Din Transilvania a venit Aron Floiian, de la Rod, cel care fusese mai 
întîi şi primul redactor al «Telegrafului Român», cel care a înfiinţat 
primul ziar în româneşte la Bucureşti, «România» şi a fost profesor 
multă vreme. Din Transilvania au venit oameni de ştiinţă, Babeş, Ve- 
niamin Costachi, cînd şi-a întemeiat Seminarul de la Iaşi, unde credeţi 
că l-a trimis pe Gheorghe Asachi după profesori ? Tot în Transilvania; 
şi el a adus de aici patru profesori şi un director — exact aşa cum fă
cuse şi Chesarie cu Seminarul său de la Buzău. Din Transilvania a v e 
nit Treboniu Laurian, din Fofeldea, de aici au venit Densuşenii, Sextil 
Puşcariu, Bărnuţiu ; Papiu Ilarian de aici a venit profesor la Iaşi. Foarte 
frumos spune un ziarist despre aceste schimburi şi mai ales despre 
aceşti ardeleni veniţi peste munţi. Trebuie să vă citesc textul, chiar 
dacă vă obosesc, fiindcă e foarte frumos : «Profesorii ardeleni nu erau 
numai învăţătorii cunoştinţelor din programe ; toţi erau apostoli. Ori
unde era un dascăl ardelean, catedra se transforma în tribună. La cursu
rile de istorie românească, vocea dascălului dobîndea vibraţiuni de 
trîmbiţă care dărîmă zidurile cetăţilor. Dîrji în credinţa lor, neobosiţi 
în apostolat, oriunde s-a arătat ardeleanul s-a aprins o făclie româneas
că şi nici o făclie nu s-a stins».

Inocenţiu Micu, promotorul Şcolii ardelene, cel dintîi care a dat im
puls pentru cererea românilor de a fi naţiune recunoscută, de unde şi-a 
luat cuvîntul ? Din «Hronicul vechimii româno-moldo-vlachilor», un 
manuscris pe care l-a cumpărat Ia anul 1735 de la Viena.

De aceea, Domnul Nicolae Ceauşescu, Preşedintele iubit ai Republi
cii noastre, atunci cînd se referă la unire, la pregătirea unirii de-a lun
gul veacurilor, spune că ea n-a fost opera unui singur om, n-a fost opera 
unui singur grup, ci a fost opera întregului popor, de pretutindeni de pe 
întinsul pămîntului românesc.
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Prea Fericite Părinte Patriarh,
Aş vrea ca şi cu acest prilej să vă aduc mulţumirile mele deosebite 

pentru întronizarea la care ati binevoit să participaţi şi s-o faceţi, s-o 
săvîrşiti astăzi, ca şi pentru cuvîntul pe care mi 1-ati rostit şi pentru în
drumările pe care mi ie-ati dat. Biserica şi buna ei orientare de astăzi 
se datoreşte în cea mai mare parte înţelepciunii Prea Fericirii Voastre. 
Asta s-a sperat. Am citit cuvîntările care s-au rostit în momentul în 
care aii fost ales Mitropolit ăl Ardealului. Le-am citit şi pe celelalte, 
cînd ati fost ales în alte şi cele mai mari demnităţi. Asta s-a sperat de 
la Prea Fericirea Voastră. Să fiti cel care veţi şti să daţi în vremuri noi 
orientări noi şi bune Bisericii noastre Ortodoxe. Acest lucru s-a împlinit1 
Aţi dat pe plan intern, o bună orientare Bisericii noastre strămoşeşti; ati 
dat, pe plan extern, o bună orientare Bisericii noastre, angajînd-o în toa
te organizaţiile internaţionale bisericeşti. Trebuie s-a spunem aici că ati 
fost acela care ati ctitorit de fapt relaţiile şi intrarea noastră în toate 
organizaţiile internaţionale bisericeşti.

Ar trebui să mă întind prea mult — timpul e înaintat — ca să spun 
cîte au ieşit — cum spuneam despre amprentă adineauri — cîte au ieşit 
din mîna Prea Fericirii Voastre atîta vreme cît aţi păstorit Mitropolia 
Moldovei. Cred că nu este colţ în Moldova, nu este biserică în Mol
dova, nu este mînăstire sau monument istoric în Moldova pe care să nu 
fi rămas amprenta activităţii Prea Fericirii Voastre. Şi astăzi sînteii pe 
cale, aţi şi pus dealtfel piatra fundamentală unui nou Institut teologic 
în Bucureşti, unui Institut ecumenic, care va da Bisericii noastre pe lîn
gă qsigurarea că-şi va avea în continuare cadre bisericeşti, preoţi pen
tru nevoile Bisericii, i-aţi dat însă şi posibilitatea unei deschideri largi 
către toată lumea, către cooperarea cu toţi creştinii şi cu toate religiile 
din lume. Nu mai e nevoie s-o spun eu aici, fiindcă o ştie întreaga Bi
serică şi toţi primesc multele publicaţii care apar acum prin grija Prea 
Fericirii Voastre în Editura şi Tipografia Patriarhiei Ortodoxe Române.

V-aţi remarcat, Prea Fericite, ca o mare personalitate, în ţară nu 
mai vorbim, dar peste hotare, acolo unde nu te aştepţi, sînteţi cunoscut, 
pe toate meridianele globului. Aţi ştiut întotdeauna să fiţi faţă de 
străini un bun reprezentant al Bisericii noastre, un demn reprezentant 
al patriei noastre. Aţi fost un dascăl de îndrumare şi de cuget şi sim
ţire românească. Aţi găsit cele mai bune soluţii atît în problemele in
terne ale Bisericii noastre, cît şi în orientările noastre în problemele 
externe.

Vă asigur, Prea Fericite Părinte Patriarh, că Arhiepiscopia Sibiului 
va veghea Ia buna îndrumare a clerului, la păstrarea unităţii biseri
ceşti, despre care aşa de frumos, aşa de limpede, aşa de hotărît aţi 
vorbit astăzi în biserică. Vom cultiva — fără îndoială, pe linia cea mai 
autentică, respectînd legile atotcunoscute ale ecumenismului — vom 
cultiva cele mai bune relaţii cu fraţii noştri de alte confesiuni. Vom  
veghea, atît cît depinde de noi, la buna convieţuire cu naţionalităţiif 
conlocuitoare. Vom veghea ca îndrumările Sf. Sinod şi ale Prea Feri-
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cir ii Voastre să fie respectate aici, în Arhiepiscopia Sibiului şi Mitro
polia Ardealului.

Am avut de curînd la Bucureşti, precum se ştie, o adunare a tuturor 
cultelor pentru pace. Aţi dat, Prea Fericite, atunci, îndrumări clerului 
şi credincioşilor, Bisericii noastre, să se angajeze, în aceste vremuri 
tulburi, în lupta pentru pace, cu tot ceea ce pot face ei şi să răs
pundă apelului şi iniţiativei Domnului Preşedinte Nicolae Ceauşescu, 
m această privinţă, angajînd şi Biserica, cu toate forţele ei, pe baza 
învăţăturilor ei, în lupta aceasta pentru pace.

Daţi-mi voie să spun un cuvînt cald de mulţumire Domnului Şerbă- 
nescu, secretarul Comitetului judeţean Sibiu, Domnului secretar al Comi
tetului judeţean Braşov, Domnului Drăgan, de la Consiliul municipal 
Sibiu, pentru participarea la festivitatea de astăzi şi la această agapă 
frăţească. Vă asigur pe toţi de buna cooperare a Arhiepiscopiei Sibiului 
şi a Mitropoliei Ardealului pentru tot ceea ce este bun şi de folos patriei 
noastre. Vom îndemna preoţimea să contribuie cu elan şi sinceritate, cu 
dăruire, la prosperitatea, la independenţa, la suveranitatea, la pacea ţării, 
aşa cum ne îndeamnă iubitul nostru Preşedinte, Domnul Nicolae 
Ceauşescu. Vă rog să asiguraţi pe Domnii preşedinţi ai Comitetelor exe
cutive ale Consiliilor populare judeţene din cele trei judeţe pe teritoriul 
cărora este Arhiepiscopia Sibiului, că vom fi toţi buni slujitori ai Bisericii 
şi buni slujitori ai patriei.

Domnule Preşedinte al Departamentului Cultelor,
Vd mulţumesc din inimă pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o 

şi pentru încrederea pe care mi-aţi promis-o. Vă mulţumesc din inimă 
şi cu recunoştinţă pentru aprecierile pe care le-aţi făcut la adresa mea, 
şi la Departament, cu prilejul înmînării Decretului, şi în această seară, 
referindu-vă la modestele mele contribuţii în ceea ce priveşte istoria 
culturii române. Mi-a/i dat şi unele sugestii şi vreau să vă asigur că voi 
lua aminte ca dintre temele mele viitoare de cercetare, deşi în oarecare 
măsură ele au fost şi pînă acuma, să nu lipsească — şi vă asigur că nu 
vor lipsi — nici temele legate de Transilvania.

Vă asigur, Domnule Preşedinte, că eu, clerul şi credincioşii din Ar
hiepiscopia Sibiului şi Mitropolia Ardealului, vom acorda egală impor
tanţă misiunii noastre bisericeşti şi celei închinate patriei. Noi ştim toţi 
că nu existăm în abstract. Ne bucurăm şi ne folosim de tot ceea ce face 
societatea pentru noi. Cum am putea trăi izolaţi? Avem acum lumină 
aici pentru că cineva lucrează Ia o uzină pentru noi. Purtăm haine pen
tru că cineva le-a lucrat la o fabrică de stofe şi cinev  ̂ le-a cusut. Avem  
hrană pentru că cineva, în unităţi specializate, face hrană şi pentru că 
ţăranii lucrează pe ogoare. Cum am putea, deci, să ne izolăm, cum am 
putea să ne dezinteresăm de ceea ce se petrece în jurul nostru, de pa
tria în care trăim, de idealurile ei ?

Ne bucurăm de o libertate religioasă desăvîrşită şi pentru aceas
ta trebuie .să mulţumim cu recunoştinţă statului român, Domnului 
Preşedinte Nicolae Ceauşescu, Departamentului Cultelor care face le
gătura dintre Biserică şi Stat. hi călătoriile peste hotare, de multe ori
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se pun întrebări cu privire la libertatea religioasă. Eu răspund la to ii:
«Veniţi şi vedeţi 1 Ţara e deschisă, viza se dă la aeroport». Şi le mai 
spun cev a «D a că , să zicem, în maximum 20 de minute, o Jumătate de 
oră, o/ice credincios găseşte o biserică deschisă şi un preot care să-i 
facă serviciile, atunci nu mai poate fi vorba de îngrădirea libertăţii re
ligioase. Şi acest lucru la noi se întîmplă».

Lumea de astăzi ne cere să fim prezenţi şi în ea. Preşedintele ţării 
noastre ne dă idei, ne dă principii, principii pe care, vă pot spune aici, 
că şi noi, în misiunile noastre ecumenice, bisericeşti, Ie putem întot-! 
deauna folosi, pentru că ele îşi găsesc temei şi în învăţăturile noastre.

Transilvania oferă poate cele mai pregnante, cele mai vii exemple\ 
de tradiţie în acest sens. Biserica, neamul, interesele pentru una şi pen-‘ 
tru alta au fost totdeauna nedespărţite.

Şi în Sfînta noastră Scriptură găsim temeiuri pentru aceasta ; de 
aceea, ne rugăm la fiecare slujbă — preoţii toţi o ştiu — ne rugăm pen
tru conducătorii statului nostru; e o rugăciune de taină, în afară de ec-, 
teniile mari, e o rugăciune de taină pe care o rosteşte preotul în altat, 
şi în care spune : «Ne rugăm şi pentru conducătorii noştri, pentru ca 
în liniştea lor şi noi, creştinii, şi noi pace să avem».

Campionul păcii la noi este Domnul Preşedinte Nicolae Ceauşescy, 
acela care a făcut din pace un principiu la nivel de stat. Nici un con
ducător din lume, pînă în momentul de faţă, n-a declarat pacea ca o 
necesitate de stat, proclamată de la nivelul celei mai înalte magistra
turi. De aceea, eu aş propune, încheindu-mi cuvîntul, să ridicăm un 
pahar întru cinstea şi sănătatea Domnului Preşedinte Nicolae Ceauşescu.

Şirul cuvlntărilor a fost încheiat de Prea Fericitul Părinte Patriarh IUSTIN, care 
a rostit următoarele :

Cinstiţi comeseni,
Nu ştiu cum să încep pentru a încheia această agapă. FUndei 

propriu-zis, aş vrea să mai salvez ceea ce s-ar mai putea salva, cev< 
din timpul Dumneavoastră, fiindcă au fost mulţi vorbitori, iar toasturih 
nu au fost scurte. Dar trebuie să fiţi îngăduitori. Lucrurile acestea st 
petrec rareori. Este adevărat că în cercurile noastre bisericeşti est 
obişnuită vorbăria aceasta lungă. Dar, repet, evenimente ca acestea s 
întîmplă rareori. De aceea, trebuie să fiţi cu toţii îngăduitori faţă d 
cei care au depăşit, în toasturile lor, limitele impuse de administraţi 
acestui hotel.

Prin faţa ochilor noştri ne-au fost prezentate de mai multe o: 
chipuri de ierarhi mai de demult sau chiar din vremurile noastre.  ̂
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie i-a amintit şi pe cei mai de di 
mult şi pe cei mai noi. Ceea ce totuşi mi se pare că este un lucru dei 
sebit de dificil este acela de a şti să te fereşti de tentaţia de a îmbtăc 
chipul altuia. Nu ştiu la cine s-a gîndit sau la cine se poate hotărî pîr 
la sfîrşit Înalt Prea Sfinţitul Antonie pentru a-i îmbrăca chipul. La II 
Iorest şi Sava Brancovicî ? — O, au suferit prea mult 1 La mitropolit 
Bălan, care a avfut, sigur, şi amărăciuni în viaţa lui pînă cînd a vdz;
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România Mare înfăptuită şi pînă cînd a văzut realizată reîntregirea 
bisericească ? EI însă a avut şi vremuri de mari bucurii. Sînt alţi ierarhi 
care au trecut neobservaţi prin viaţa Bisericii. De aceea, mă gîndesc că 
e foarte greu să se poată hotărî Înalt Prea Sfinţitul Antonie al cărui 
chip să-l îmbrace. Ceea ce eu l-aş sfătui şi o fac cu dreptul pe care-1 
am de a sfătui este acesta: să nu îmbrace chipul nici unuia dintre îna
intaşii săi, nici pe al lui Bălan, nici pe al lui Şaguna, nici pe al lui Ioan 
de la Prislop. Să nu încerce, pentru că nu va putea s-o facă şi nici n-ar 
fi bine dacă ar face-o. Şaguna a fost mare pentru vremea lui, Ioan de 
la Prislop pentru vremea lui. Astăzi sînt alte vremuri. Ceea ce eu aş 
vrea e ca Mitropolitul Antonie să se facă un ierarh vrednic de vremu
rile pe care le trăim. Abia atunci va reuşi să devină un ierarh şi să se 
poată înscrie în istoria neamului nostru. N-am trăit niciodată vremu
rile pe care le trăim astăzi, n-am avut niciodată idealurile pe care le 
avem astăzi, n-am fost niciodată angajaţi într-o acţiune în care sîntem 
angajaţi astăzi. De aceea, de tentaţia aceasta l-aş sfătui să se ferească.

Se înţelege că una din acţiunile la care nu trebuie să renunţe cîtă 
vreme este aici, în Ardeal, este colaborarea cu celelalte culte religioase. 
V rînd-nev rînd trăim aici cu alte naţionalităţi, trăim aici cu alte culte 
religioase. Ei bine, toate aceste culte religioase care vieţuiesc cu noi de 
veacuri au în faţa lor acelaşi ideal patriotic pe care-I avem şi noi. Iar 
noi, dacă vrem să fim utili patriei, nu putem s-o facem decît angajîndu-ne 
împreună cu toţi cei care aparţin altor naţionalităţi sau altor culte, pen
tru ca puterea noastră să devină cît mai tare.

Eu îl admir pe Înalt Prea Sfinţitul Antonie, care intră în această 
acţiune cu curajul tineresc ; şi, bineînţeles, fără curaj nu se realizează 
nimic în viaţă. Sigur că s-a gîndit neîncetat la Mîntuitorul atunci cînd 
a zis: «Îndrăzniţi l (aveţi curaj) Eu am învins lumea»; sau la Arhimede 
care zicea altfel, dar tot de acest curaj era vorba. «Nu se poate face 
nimic în viaţă decît dacă se păşeşte cu curaj înainte». Aceasta însem
nează, însă, că trebuie să se dezbare de tot ceea ce ar putea să-l opreas
că. Izbuteşte, oare, un ierarh să se dezlipească de măgulelile care vin 
şi circulă în jurul lui ? Poate; dar, în orice caz, trebuie să facă eforturi 
în această direcţie.

Fără îndoială, scaunul de mitropolit al Ardealului este un scaun de 
prestigiu. Prestigiul însă, Înalt Prea Sfinţite, se cîştigă cu muncă şi mo
destie. Fără îndoială că posedaţi aceste virtuţi. Sînteţi tînăr, sînteţi 
energic şi aveţi puteri de muncă. După cîte aud de la Buzău, s-au îm
prăştiat aceste puteri, adică au rodit, în diferite medii şi lucrul acesta 
ne bucură şi aceasta este o garanţie pentru viitorul activităţii Înalt Prea 
Sfinţiei Voastre. Se înţelege că şi despre virtutea modestiei aveţi des
tule cunoştinţe, aveţi destule exemple, aveţi destulă experienţă.

Eu mulţumesc celor care au participat la această festivitate, astăzi, 
care este nu numai a Mitropoliei Ardealului, ci şi a Patriarhiei Orto
doxe Române. Înscăunarea unui mitropolit de către membrii Sfîntului 
Sinod este un act de caracter mai general.
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Mulţumesc celor care au luat cuvîntul. Mulţumesc în special oas
peţilor din alara cercurilor noastre de activitate bisericească, care au 
venit să participe la această festivitate. Şi pentru că orice-aş spune 
este cunoscut sau ardelenilor, sau celor care vin din acele părţi, eu aş 
vrea să închei, mulţumindu-i Domnului Ion Roşianu, preşedintele De
partamentului Cultelor, pentru participarea sa la această masă şi pen
tru surpriza pe care ne-a făcut-o rostind astăzi o prea frumoasă cu- 
vîntare, care se ia la întrecere cu cealaltă cuvîntare pe care a rostit-o 
ieri la Departamentul Cultelor. Fiindcă, propriu-zis, festivitatea insta
lării înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Antonie a început ieri, astfel că 
astăzi sîntem numai în continuare. Mulţumim pentru aprecierile făcute 
în contextul prezentării unor aspecte ale activităţii noastre religioase, 
îndeosebi în legătură cu ecumenismul nostru, pe care îl practicăm atît 
în interiorul ţării, precum şi în afară.

Ecumenismul propriu-zis nu este o contopire de credinţe şi de 
doctrine. Ecumenismul însemnează în primul rînd păstrarea identităţii 
fiecărui cult, iar lucrarea ecumenică nu este decît colaborarea tuturor 
cultelor la soluţionarea problemelor care interesează întreaga omenire. 
Ei bine, în această privinţă noi avem o experienţă bogată şi înalt Prea 
Sfinţitul Antonie va şti să imprime noi directive acestei activităţi în 
exterior, fiindcă dînsul rămîne în continuare să lucreze în cadrul re
laţiilor externe ale Cancelariei Sf. Sinod şi sîntem siguri că va aduce 
contribuţii cît mai multe în viitor.

îngăduiţi-mi să mulţumesc autorităţilor locale care au luat parte 
la această festivitate. înalt Prea Sfinţitul Antonie a ştiut, venind aici, 
să se facă înconjurat de prietenii din altă parte şi lucrul acesta este 
foarte îmbucurător. Ceea ce pare puţin curios este faptul că autori
tatea locală, sibienii în general, care nu l-au cunoscut sau abia au 
auzit de dînsul, l-au primit cu braţele larg deschise. Dacă pentru prie-. 
teni este o notă de mare apreciere faptul că l-au însoţit pe înalt Prea 
Sfinţitul Antonie aici, pentru autoritatea locală gestul acesta are cu 
totul un alt aspect. Autoritatea locală s-a gîndit nu la activitatea pe 
care a avut-o în trecut înalt Prea Sfinţitul Antonie, ci la activitatea pe 
care va trebui s-o aibă de acum înainte. Pentru ceea ce a făcut, prie
tenii i-au cîntat cuvenitele osanale. Pentru ceea ce trebuie să facă, va 
trebui ca autoritatea locală sau obştea celor de aici să găsească motive 
pentru a-i aduce osanale în viitor.

De aceea, noi, avem convingerea că Înalt Prea Sfinţitul Antonie 
Tse va arăta vrednic urmaş al înaintaşilor, înscriindu-şi numele său în 
istoria mitropoliţilor modeşti ai Ardealului, dar mari în activitatea şi 
lucrarea lor. (Aplauze).

Cred că aceste aplauze au fost şi semnul încheierii cuvintelor 
mele.

Eu vă mulţumesc şi vă fac tuturor calde urări de sănătate şi de 
bucurie.
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Dumnezeu să ne ajute ca ziua de astăzi să iie începutul unei noi 
ere în viaţa religioasă a Mitropoliei Ardealului. Noi îl înconjurăm cu 
toată dragostea pe I.P.S. Antonie şi desigur că îi vom da tot sprijinul 
pentru ca lucrarea aceasta bisericească să iie la înălţimea aşteptărilor 
zilelor noastre.

Ingăduiţi-mi ca în numele Dumneavoastră al tuturor să ne îndrep
tăm gîndul către Preşedintele nostru, Dl. Nicolae Ceauşescu, şi către 
înalta conducere de stat, în general, care veghează la bunul mers al 
treburilor din ţara noastră.

La mulţi ani şi Dumnezeu să ne ajute!

Festivitatea instalării noului Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului 
s-a desfăşurat într-o cajdă atmosferă duhovnicească şi într-un deschis spirit ecumenic.

Cu acest prilej, I. P. S. Dr. Antonie Plămădeală a primit numeroase scrisori, te
legrame şi mesaje de felicitare din partea unor personalităţi din ţară şi de peste ho
tare, care ilustrează grăitor stima, preţuirea şi respectul de oare se bucură I. P. S. 
Sa atît In ogorul Bisericii noastre strămoşeşti cit şi pe plan ecumenic.

Alăturîndu-ne tuturor celor oare în ziua de 7 februarie a. c. au participat la 
marea sărbătoare duhovnicească din viaţa Mitropoliei Ardealului —  această vestită 
vatră de cultură românească şi trăire ortodoxă, bogată în ample şi adinei înţelesuri 
pentru toţi fiii Bisericii Ortodoxe Românie —, precum şi din viaţa I. P. S. Dr. Antonie 
Plămădeală, aducem şi noi un sincer prinos de recunoştinţă celor oare au oontribuit 
din plin la această împlinire bisericească, iar I. P. S. Sale urări de sănătate deplină 
alese bucurii duhovniceşti cu trainice realizări şi o păstorire îndelungată, spre binele 
Bisericii şi pentru prosperarea întregii noastre obşti româneşti.

Intru mulţi şi fericiţi ani, înalt Prea Sfinţite Mitropolit Antonie !

< Pr. GHEORGHE BOGDAN

COMITETUL INTERNAŢIONAL PREGĂTITOR 
AL CONFERINŢEI MONDIALE :

«SLUJITORII RELIGIILOR IN APĂRAREA DARULUI 
SACRU AL VIEŢII DE LA O CATASTROFA NUCLEARA»

Sovincentr, Moscova, 26— 28 ianuarie 1982
Intre 26—28 ianuarie 1982 s-a întrunit la Moscova, în locaJul Centrului Interna

ţional de Conferinţe (SOVINCENTR) Comitetul internaţional pregătitor al Confe
rinţei M ondiale: «Slujitorii religiilor In apărarea darului sacru al vieţii de la o ca
tastrofă nucleară», Conferinţă, care va avea loc între 10— 14 mai 1982 la Moscova. Au 
participat 42 de delegaţi din numeroase ţări ale lumii, 24 de observatori şi oaspeţi, şi 
7 reprezentanţi ai presei, după cum urmează : Preotul L.S. Eiias Abebe, ortodox din 
Etiopia, Dl. Daljit Sen Adcl, budist din India, Dr. Said Afghani, musulman din Afga
nistan, Hadji Azim Alyakbarov, musulman din U.R.S.S., Prof. dr. Sergio Arce-Martinez, 
luteran din Cuba, Dr. Alexy Buevsky, ortodox din U.R.S.S., Pastorul Alexy Bychkov, 
baptist din U.R.S.S., Filaret, Mitropolitul Minskului şi Bielorusiei, ortodox din U.R.S.S., 
Jacob Fishman, mozaic din U.R.S.S., Pastorul Reinold Fritz, luteran din R.D.G., Pastorul 
Isaias Funzamo, presbiterian din Mozambic, Harkuglin Gaadan, budist din Mongolia, 
Jamal-Dorji Gomboyev, budist din U.R.S.S., Canonicul Raymond Goor, romano-catoiic 
din Belgia, Mitropolitul Paulos Mar Gregorios, ortodox din India, Dr. Ahmad Keftaru, 
musulman din Siria, Dl. W ojciech Ketrzinski, romano-catolic din Polonia, Dr. Lajos
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Koncz, catolic din Ungaria, Arhim. Dionysios Kykkotis, ortodox din Cipru, Dr. Janis 
Matulis, luteran din U.R.S.S., Pastorul dr. Crispin Mazobere, metodist din Zimbabwe, 
Dr. Jan Michalko, luteran din Cehoslovacia, Dr. Lubomir Mirejovsky, GCP, Cehoslo
vacia, Episcopul Leo Nanyakhara, romano-catolic din Sri Lanka, Nikolozi, Mitropolit 
de Kutaisi şi Gaenat, ortodox din U.R.S.S., I.P.S. Pangratie, Mitropolit de Stara Za- 
gora, ortodox din Bulgaria, Pastorul dr. Maxim Rafransoa, din Kenya, Episcopul Albe-rt 
Ramento din Filipine, Prof. dr. Bruce Ridgon, din S.U.A., Dr. Laszlo Salgo, mozaic din 
Ungaria, Phong Samaluk, budist din Laos,\ Dr. Tapio Saraneva, luteran din Finlanda, 
Episcopul Narek Shakarjan, armean din U.R.S.S., Dr. Yusupkhan Shakirov, musulman 
din U.R.S.S., Dl. P. N. Sukul, din India, Episcopul Karoly Toth, reformat din Ungaria, 
Dl. Gloster Stuart Udy, din Australia, Prof. Juan Jose R., romano-catolic din Spania,
I.P.S. Mitropolit luvenalie, din U.R.S.S., Episcopul Valerian Zondaks, romano-catolic 
din U.R.S.S., Dr. Hans Joachim Zobel, romano-catolic din R.D.G.

Dintre observatori şi oaspeţi au fost prezenţi: Dl. Sanouth Buasisyath, budist din 
Laos, Dl. Sam Dalhgren, luteran din Elveţia, Pastorul Dwain C. Epps, din Elveţia, Dr. 
Hans-Christian Knut, luteran din R.F.G., Dl. Martin A. Sovik, luteran din S.U.A., Dl. 
Gunnar Staelsett, din Norvegia, Dl. Tserendendev, budist din Mongolia.

Din partea Bisericii Ortodoxe Române a participat Episcopul Bu
zăului, Antonie Plămădeală.

In prima zi (26 ianuarie), Mitropolitul Filaret de Minsk a prezentat un raport 
in care a arătat scopul întrunirii Comitetului internaţional pregătitor, a făcut o ana
liză a situaţiei politice internaţionale şi s-a oprit mai ales asupra unor semne bune In 
desfăşurarea unor tratative şi In modul cum omenirea, In diferite locuri şi sub dife
rite forme, se pronunţă pentru pace, dezarmare şi rezolvarea conflictelor prin tra
tative şi nu prin bombe nucleare. A menţionat existenţa în egală măsură şi a unor 
semne rele, amestecuri In treburile interne ale altor state, abuzuri, întrebuinţarea for
ţei, ceea ce justifică o dată In plus Conferinţa religiilor din mai, care se pregăteşte 
acum.

Raportul Mitropolitului Filaret a fost urmat de discuţii timp de două zile, fie
care vorbitdr arătînd cum înţelege să fie organizată Conferinţa din mai, ce participare 
se doreşte.

In legătură cu aceasta a luat cuvîntul şi delegatul Bisericii Ortodoxe Române. 
Episcopul Antonie Plămădeală al Buzăului, oare a spus :

«Aş vrea Înainte de toate să spun un cuvtnt de apreciere pentru conţinutul ra
portului I.P.S. Mitropolit Filaret al Minskului, preşedintele Departamentului Relaţiilor 
Externe al Bisericii Ortodoxe Ruse. Desigur, nu putem fi decît de acord cu tezele ex
puse de I.P.S. Sa, cu privire la pericolele ce plndesc lumea de azi, şi cu privire la 
necesitatea lărgirii frontului păcii şi, mai ales, cu privire la datoria religiilor de a se 
înscrie în primele rînduri ale acestei cauze nobile. Aş ruga să mi se îngăduie să fac 
unele consideraţii In legătură cu viitoarea Conferinţă, pe care le consider absolut 
utile, pentru ca ceea ce  organizăm să se bucure de atenţia oelor mai largi cercuri din 
îume şi să clştige adeziuni dacă se poate unanime. Să nu fim o Conferinţă oarecare, 
printre altele, şi nici doar o Conferinţă zonală, considerată de interes local.

Înainte de orice altceva, eu cred că trebuie să-i asigurăm cea mai largă parti
cipare posibilă, atît sub raportul geografic cit şi religios. O participare pe cît posibil 
reprezentativă şi în bune proporţii de pe tot globul.

In al doilea rlnd trebuie să cădem de acord asupra unui principiu, pe care să-l 
respectăm cu sfinţenie: să plasăm Conferinţa dincolo de orice ideologie, dincolo de 
orice discuţii- despre hegemonii, dincolo de antagonismele, dintre capitalism şi so
cialism. Dincolo de toate acestea, Conferinţa, participanţii de oriunde ar fi, să-şi 
declare hotărlrea de a apăra pacea. Pacea înainte de orice altceva.

Să-i facem pe toţi să simtă şi să declare că în aceste momente de primejdie, 
singura ideologie care trebuie să fie a tuturor, singura hegemonie pentru care trebuie 
să luptăm toţi, să fie PACEA. Pacea fără condiţii. Simplu : pacea. Aceasta înainte de 
toate, pentru că nu există altă alternativă a păcii, decît moartea. Moartea tuturor.

Toţi avem în cărţile noastre religioase, specifice fiecărei religii, în tradiţiile 
noastre, in credinţele noastre, mai mult decît suficiente baze şi argumente pentru a 
ne declara fără rezerve opţiunea pentru pace. Mai mult decît atît: noi trebuie să
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fim campioni ai luptei pentru pace. Să dăm exemplu, să ne facem auzite glasurile. Să 
facem proba că religiile mal înseamnă încă ceva In lume. ApăTÎnd pacea ne vom face 
credibil mesajul şi oue vom justifica drept slujitori ai vieţii, ai binelui, ai oamenilor şi 
ai lui Dumnezeu. Cineva dintre antevorbitori a spus că trebuie să evităm a fi acuzaţi 
de sincretism, să afirmăm clar că ne păstrăm fiecare identitatea religioasă, chiar 
dacă stăm şi hotărîm împreună, într-o cauză comună. Bineînţeles că ne păstrăm iden
titatea şi cred că nu-i va trece nimănui prin cap să ne acuze de sincretism, decît dacă 
vrea să răstălmăcească totul. Totuşi, eu aş îndrăzni să spun că chiar dacă ar exista 
pericolul de a fi acuzaţi de sincretism, dacă e să riscăm această acuzaţie ca apărători 
ai păcii, s-o riscăm! Dar vă asigur că nici o minte sănătoasă nu va lansa asemenea 
acuzaţie.

Conferinţa din mai trebuie să spună iară şi iară, fărS teamă de a obosi sau 
plictisi pe cineva — mai bine o astfel de plictiseală decît bom be! —  că dacă va 
exista pace. în pace totul va fi posib il:

— Să se discute în mod inteligent şi paşnic asupra conflictelor ideologice;
— Să se rezolve cu răbdare şi prin conversaţii problemele geografice şi orice 

alte probleme;
—  Să se pună la cale, prin tratative oneste, o nouă ordine economică mondială 

care să garanteze premize solide pentru pace în viitor, să rezolve problemele majore 
care chinuie omenirea : foamea, setea, seceta, analfabetismul, bolile, mai nou surpri
zele ecologice etc.

Atîta timp cit trăim există posibilităţi ca să se rezolve toate conflictele şi toate 
problemele, mal ales dacă dezarmarea va elibera sume imense şi forţe umane care 
vor fi puse în slujba binelui, a vieţii, a egalităţii, a demnităţii omului. Numai moartea 
pune capăt la orice. Şi războiul asta aduce: moarte. In vremea noastră: moarte 
generală.

Preşedintele ţării mele, Domnul Nicolae Ceauşescu, a spus cu foarte multă înţe
lepciune Intr-un Apel pe care l-a adresat întregii omeniri de curînd : «Acum, pînă 
n-au început încă să fie lansate rachete, pînă nu au început să cadă bombele nu
cleare, pînă nu este prea tîrziu, deci, cînd sîntem In viaţă, să oprim înarmarea ato
mică, să determinăm trecerea la dezarmare generală şi, în primul rînd, la dezarmarea 
nucleară».

Aş mai adăuga ceva : Ca reprezentanţi ai religiilor, noi trebuie să spun om cre
dincioşilor noştri, că războiul este păcat, potrivit cu fiecare dintre credinţele noastre. 
Aşa învaţă Scriptura, Coranul, Vedele, textele budiste. Să spunem că războiul este
o crimă împotriva vieţii, a vieţii care e darul sfînt al lui Dumnezeu, cum spune şi 
denumirea care s-a dat Conferinţei. Nimeni nu are dreptul să ucidă ceea ce nu-i 
aparţine, ceea ce nu poate' face, ceea ce numai Dumnezeu poate da. El este, cum 
spunem noi In Simbolul Credinţei, «Domnul de viaţă făcătorul». Noi nu avem dreptul 
să dispunem nici de propria noastră viaţă. In tradiţia ortodoxă, sinucigaşii nu pri
mesc nici o asistenţă religioasă din partea Bisericii, ca unii care au păcătuit grav 
împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu este «viaţă», precum se defineşte lisus Hristos 
însuşi.

S-a arătat aici că unii oameni politici şi generali au propus recent o înţelegere 
ca nimeni să nu fie cel dinţii care să folosească bombele nucleare, şi să fie socotiţi 
criminali cei care vor face-o. Fără îndoială sîntem de acord şi salutăm o astfel de 
înţelegere, dar noi trebuie să mergem şi mai departe. E nevoie de o înţelegere şi 
de garantarea ei, cd nu se va face deloc război. Dacă va începe un război, orice 
altfel de înţelegeri cad de la sine, pentru că părţile vor folosi toate forţele de care 
dispun spre a-şi învinge duşmanul. Şi nu va mai rămîne nimic : nici cine pe cine să 
acuze, nici cine să recepţioneze şi să aplice sancţiunile.

E adevărat, aşa cum a spus raportorul, că există unele semne bune care indică 
orientarea spre pace. Mai ales a maselor largi populare, a oamenilor de pretutindeni. 
Aş vrea să vă informez că o mare mişcare pentru pace, avînd în frunte pe însuşi 
preşedintele Nicolae Ceauşescu, s-a produs şi este în curs şi in România. La 25— 26 
noiembrie 1981 a avut loc la Bucureşti o Adunare a tuturor Cultelor din România 
pentru dezarmare şi pace, cu o largă participare de oasipeţi din străinătate, din Eu
ropa şi America, din partea Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi a Conferinţei Bise
ricilor Europene. Aş vrea să folosesc acest prilej pentru a aprecia prezenţa la Adu
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narea de la Bucureşti a Prof. Nicolai Zabolotski, ca delegat al Bisericii Ruse. El a 
prezentat un referat cu un foarte serios şi documentat oonţinut, care s-a bucurat de 
mare atenţie. Aducem mulţumiri Bisericii Ruse pentru această contribuţie. Presa, ra
dioul şi televiziunea din România consacră mult spaţiu problemei păcii. Şi clerul şi 
credincioşii noştri iau parte la această campanie nobilă. Vă pot informa că eu însumi 
am vorbit în oraşul meu, Buzău, unei imense mulţimi, pe stadionul oraşului. Am vorbit 
şi la Bucureşti la plenara Frontului Unităţii şi Democraţiei Socialiste, şi la Adunarea 
Cultelor. Amintesc aceste lucruri numai spre a întări ceea ce s-a mai spus de către 
antevorbitori, că există o mare mişcare pentru pace în lumea de azi. Există. Eu aduc
o puternică mărturie din România. După cum se ştie Parlamentul Român s-a adresat 
Parlamentelor lumii, Adunarea Cultelor s-a adresat Bisericilor, organizaţiilor inter
naţionale politice şi bisericeşti, preşedintele Ceauşescu s-a adresat, în mod special, 
pe această temă, preşedinţilor Brejnev şi Reagan.

Conferinţa noastră din mai trebuie să adauge o mărturie in plus, masivă, despre 
voinţa religiilor de a apăra pacea şi de a-şi face auzită vocea de către cei în mîinile 
cărora se află soarta lumii. Trebuie ca soarta -lumii să reintre în mîinile tuturor oa
menilor.

Mi-a făcut plăcere să aud că şapte generali au scris o carte •Generalii pentru 
pace», undeva în Occident. Sper că într-o zi se va ajunge ca şcolile militare să în
veţe cum se menţine pacea prin pace, nu prin arme şi nu cum se face războiul. Şi ar 
fi bine ca numărul acestor generali să nu fie numai de şapte, şi încă la pensie, ci de 
şaptezeci de ori cîte şqpte, cum se spune în Sfînta Scriptură, cifra însemnînd, po
trivit exegezei ortodoxe, ca ei să fie în număr infinit.

Aş mai adăuga un singur lucru : Apreciez propunerea de a se mări numărul re
prezentanţilor Presei la Conferinţa din mai 1982. O astfel de Conferinţă merită publi
citate. Cit mai multă. Prin toate mijloacele de mass-media. Dacă în lumea noastră 
modernă acesta este drumul către public, spre a-1 sensibiliza pentru marile idei, pentru 
marea idee a păcii, a apărării darului sacru al vieţii, să-l folosim şi noi. Şi să-l fo 
losim din plin».

Cuvîntarea s-a bucurat de o atenţie deosebită şi tezele delegatului Bisericii 
Ortodoxe Române au fost apoi reluate de cei mai mulţi dintre vorbitori. în special, 
recomandarea de a se crea pentru toţi participanţii o platformă eliberată de diver
genţele politice actuale, de ideologii şi de interese de bloc, pentru a da posibilitate 
cltor mai mulţi participanţi, din toate religiile şi zonele politice ale lumii să se pro
nunţe înainte de orice pentru pace, a fost considerată ca o idee foarte utilă.

In cursul discuţiilor care au urmat cu privire la unele probleme concrete legate 
de organizarea Conferinţei din mai 1982, s-a fixat «Programul de lucru» al acesteia, 
pe timp de cinci zile, 10— 14 mai inclusiv. Prima zi va fi dedicată unei cuvîntări in
troductive a Mitropolitului Filaret de Minsk, preşedintele Comitetului de pregătire, 
şi alteia a S.S. Patriarhului Pimen al Moscovei şi al întregii Rusii, cu titlul: «Apă
rarea darului sacru al viefii de la o catastrofă nucleară — datorie a forţelor religioase».

S-a propus să se elibereze trei documente finale :
1. un Apel către oamenii religioşi şi credincioşi de toate confesiunile;
2. un Apel către guverne şi
3. un Apel către cea de a doua sesiune specială a Adunării generale a O.N.U.

asupra dezarmării. De asemenea se va redacta şi un comunicat pentru presă. Jn ziua 
întîia (10 mai), se vor desemna comisiile care vor fi însărcinate cu redactarea acestor 
documente ce se vor aproba în ultima zi.

In ziua a doua, creştini, mozaici, hinduişti şi musulmani, vor prezenta referate 
de cîte l6 minute, tratînd tema: «Aspecte teologice şi spirituale ale activităţii pentru 
pace ale religiilor lumii şi îndatoririle oamenilor religioşi de a opri o catastrofă 
nucleară». După discuţii se va trata o primă subtemă, intitulată : •Consecinţele ca
tastrofale ale cursei înarmărilor şl ale unui război nuclear». Un raportor va vorbi 
20 de minute şi doi ooraportoti cîte 10 minute. Vor urma discuţii.

A  doua subtemă va trata despre: «Doctrine noi în legătură cu războiul nuclear», 
de asemenea constînd dintr-un raport şi două coraporturi. A treia subtemă va trata 
despre: «îndatoririle urgente ale dezarmării nucleare». A patra subtemă va trata
despre «Continuarea fără răgaz a luptei pentru pace — scopul esenţial al zilelor
noastre».
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Subtemele se vor discuta In patru grupe de lucru care vor alcătui la rtndul lor 
dări de seamă asupra discuţiilor ce vor avea loc. Pe baza acestora se vor alcătui 
documentele linale care vor fi prezentate întregii Adunări spre aprobare.

Comitetul pregătitor a aprobat un Regulament de desfăşurare a Conferinţei, care 
«ixează drepturile delegaţilor, ale absolvenţilor, modul cum se vor adopta rezoluţiile, 
cum vor funcţiona şedinţele plenare şi grupele de lucru şi cum se vor utiliza mijloa
cele de mass-media. în legătură cu acest din urmă punct, Biserica Ortodoxă Rusă a 
Informat participanţii că a inaugurat de curînd o Casd a Presei, aparţinînd Bisericii şi 
condusă de Arhiepiscopul Filaret de Volokolamsk. S-a şi oferit acolo o 'masă spre a 
putea fi vizitată Casa respectivă, un edificiu mare, cu parter şi două etaje, cu birouri, 
săli de proiecţie, aparatură modernă pentru tipărit, filmat, fotografiat, reprodus etc.

S-a fixat oa numărul delegaţilor din diferite religii ale lumii să totalizeze cifra 
de 350, în plus mai fiind invitaţi, ziarişti, observatdri etc. A stfel: budişti vor fi 50; 
creştini 170; hinduşi 10; mozaici 10; musulmani 100; şintoişti şi alţii 10.

Lucrările s-au încheiat prlntr-o masă oferită de S.S. Patriarhul Pimen, în clădirea 
SOVINCENTR, o clădire nouă, modernă, destinată a fi centru de conferinţe şi simpo
zioane internaţionale. A  luat parte şi V. A. Kuroedov, preşedintele Consiliului pentru 
probleme religioase de pe lîngă Consiliul de Miniştri al U.R.S.S.

P. F. Patriarh Iustin a fost ales între preşedinţii de onoare ai Conferinţei din 
mai. Din partea Bisericii Ortodoxe Române vor fi invitaţi patru delegaţi care vor fi 
desemnaţi de P. F. Patriarh Iustin. Episcopul Antonie al Buzăului a pfim.it invitaţie 
nominală, deoarece este membru In Comitetul pregătitor. Lucrările acestui Comitet 
s-au încheiat în ziua de 28 ianuarie cînd s-a dat şi un Comunicat de presă.

f  ANTONIE 
Episcopul Buzăului

ACTIVITATEA ECUMENICA EXTERNA A BISERICII ORTODOXE 
ROMÂNE IN ANUL 1981

Cronica relaţiilor noastre externe bisericeşti în anul 1981 consem
nează o serie întreagă de evenimente cu semnificaţii deosebit de im
portante pe plan ecumenic intercreştin. Ne vom opri, în cele ce ur
mează, asupra unora din ele, considerînd necesar şi util nu atît enume
rarea acestor evenimente, cît mai ales analizarea conţinutului şi a re
zultatelor lor.

Trebuie să menţionăm că nu vom putea insista asupra vizitelor fă
cute în acest an de Prea Fericitul Patriarh Iustin, în fruntea unor dele
gaţi de ierarhi şi clerici ai Bisericii Ortodoxe Române, în R. S. F- Iu
goslavia, Suedia şi Elveţia, deoarece acestea, avînd o însemnătate deo
sebită, formează obiectul unui articol aparte. Ne vom mărgini numai 
să subliniem că aceste vizite au contribuit, în primul rînd — ca în cazul 
celor de la Patriarhia Serbiei, sau de la Centrul ortodox al Patriarhiei 
Ecumenice de la Geneva — la întărirea legăturilor tradiţionale dintre 
Bisericile Ortodoxe surori şi la afirmarea Ortodoxiei pe plan .intercreş
tin. De asemenea, întîlnirile tu clerul şi credincioşii comunităţilor or
todoxe române din cele trei ţări vizitate au prilejuit momente de alea
să bucurie şi de manifestare a ataşamentului acestora fată de Biserica- 
mamă şi fată de Ţara lor de obîrşie.
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în egală măsură, ele au adus contribuţii de seamă la întărirea rê  
laţiilor de prietenie şi colaborare dintre Biserica noastră şi Bisericile 
sau organizaţiile creştine cu care s-a intrat în contact — respectiv : Bi
serica Luterană din Suedia, Consiliul Ecumenic al Bisericilor,. Confe
rinţa Bisericilor Europene şi Federaţia Luterană Mondială. Schimburile 
de opinii şi problemele abordate în aceste îmiprejurări au evidenţiat 
responsabilitatea Bisericilor în lucrarea de promovare a unităţii creş
tine, de slujire a omenirii contemporane şi de apărare a păcii în lume.

Vizitele făcute peste hotare în acest an de către Prea Fericitul Pa
triarh Iustin au adus un însemnat spor de (prestigiu Bisericii noastre, în 
contextul vieţii creştine internaţionale. Totodată, primirile la cel mai 
înalt nivel de stat al întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Române şi dis
cuţiile purtate cu înalţii reprezentanţi din conducerea ţărilor respective 
au dovedit preţuirea de care se bucură ţaia noastră pe plan internaţio
nal şi au co'ntribuit la intensificarea legăturilor de prietenie, apropiere 
şi colaborare dintre poporul român şi popoarele din ţările care au fost 
vizitate.

în ceea ce priveşte relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu Biseri
cile Ortodoxe surori, menţionăm ca evenimente mai importante : vi
zita unei delegaţii sinodale a Bisericii noastre la Patriarhia Ecumenică, 
în vederea unor consultări privind problemele actuale ale Ortodoxiei, 
participări ale unor ierarhi şi clerici la întronizarea noului patriarh al 
Ierusalimului, Sanctitatea Sa Diodor, la festivităţile aniversării a 1600 
de ani de la întrunirea celui de al 11-lea Sinod Ecumenic şi la alte întru
niri interortodoxe, vizita în ţara noastră a Prea Fericitului Patriarh Ig- 
natie al IV-lea al Antiohiei ş.a. ,

în toate aceste împrejurări s-a putut constata că Biserica Ortodoxă 
Română a acordat şi în acest an o  deosebită atenţie cultivării bunelor 
relaţii cu Bisericile Ortodoxe surori, purtînd grijă de păstrarea şi pro
movarea dreptei învăţături de credinţă, a tradiţiilor şi a canoanelor ei 
şi aducînd contribuţii de seamă la afirmarea Ortodoxiei pe plan inter- 
creştin. Totodată, contactele bisericeşti interortodoxe din acest an au 
avut în vedere şi alte importante obiective bisericeşti, ca : unitatea 
creştină, intensificarea preocupărilor pentru viitorul Sfînt şi Mare Si
nod Panortodox, ajutorarea materială a unor Biserici Ortodoxe, spriji
nirea pe linie bisericească a strădaniiloT lumii contemporane spre apro
piere, conlucrare şi pace pe pămînt ş.a.

Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte Biserici creştine 
s-au desfăşurat şi în acest an în cadrul unor vizite, schimburi de profe
sori şi studenţi, informări reciproce asupra unor probleme de interes 
comun şi, jnai ales, în cadrul dialogurilor teologice în care Biserica 
noastră se află angajată, fie- alături de celelalte Biserici Ortodoxe, fie 
bilateral.

Situaţia, rezultatele de pînă acum şi perspectivele acestor dialo
guri se prezintă astfel:
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Dialogul teologic ortodoxo — romano-catolic, inaugurat în anul 1980, 
prin întrunirea pentru prima dată a unei Comisii mixte teologice, a fost 
continuat anul acesta prin lucrările a trei subcomisii, care au aprofun
dat tema : «Taina Bisericii şi Euharistiei în lumina tainei Sfintei Tre
imi». Concluziile celor trei subcomisii au fost supuse unui Comitet de 
coordonare, organism din care face iparte şi ll P- S. Mitropolit Nicolae 
al Banatului, şi care s-a întrunit la Veneţia. După ce a analizat refera
tele subcomisiilor, Comitetul de coordonare a întocmit un document- 
sinteză, care va fi supus următoarei întruniri plenare a Comisiei mixte 
de dialog, în anul 1982. S-a stabilit totodată ca viitoare temă de studiu 
şi discuţii: «Tainele de iniţiere (Botezul, Mirungerea şi Euharistia) şi 
unitatea Bisericii».

Dialogul teologic ortodoxo — vechi-chtolic a devenit tot mai precis, 
fiflîndu-se în perspectiva realizării unor acorduri teologice din dome
niul eclesiologiei. Comisia teologică mixtă de dialog — în cadrul căreia 
delegaţia Bisericii noastre este condusă de P. S. Eipiscop Adrian Boto- 
«ăneanul, vicarul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Cen
trală şi Occidentală — s-a întrunit în acest an la Zagorsk-Moscova, dez- 
bătînd temele : «Autoritatea Bisericii», «Infailibilitatea Bisericii», «Si
noadele Bisericii» ; «Necesitatea succesiunii apostolice». Membrii comi
siei au realizat o formulare definitivă a textelor care urmează să 
fie prezentate Bisericilor membre, spre aprobare. Pentru viitoarele în
truniri, dialogul şi-a propus să abordeze şi alte teme doctrinare, pre
cum : «Opera mîntuitoare a lui lisus Hristos» ; «Lucrarea Sfîntului 
Duh în Biserică şi însuşirea mîntuirii»,- «învăţătura despre Sfintele 
Taine».

Dialogul teologic ortodoxo — anglican, la care Biserica noastră par
ticipă activ, încă de multă vreme, a continuat să se desfăşoare, în ciuda 
unor dificultăţi intervenite în legătură cu problema hirotonirii femei
lor şi a adaosului «Filioque». Comisia mixtă de dialog a aprobat rezul
tatele la care au ajuns subcomisiile de lucru şi formulările acestora pri
vind : «Misterul Bisericii» f «Participarea la harul Sfintei Treimi» ; 
«Tradiţia privită ca pToblemă teologică şi pastorală». In prezent, mem
brii comisiei, mixte pregătesc documentele cu privire la apostolicitatea 
Bisericii, sfinţenia creştină şi cultul creştin, care urmează a fi puse în 
discuţie în anul viitoT.

Dialogul teologic ortodoxo — luteran, pregătit separat de către cele 
două grupuri de Biserici, pe parcursul mai multor ani (teologii orto
docşi, în consfătuirile de la Sigtuna—1978, Amelungshorn— 1979 şi Skal- 
holt— 1980, iar cei luterani în întrunirile de la Chambâsy— 1978 şi 
Creta— 1980), a fost inaugurat în acest an printr-o întrunire comună, la 
Helsinki. Lucrul acesta a constituit un adevărat eveniment, marcînd în
ceputul primului dialog teologic oficial între cele două Biserici, din secolul 
al XVI-lea şi pînă în prezent. Lucrările s-au concentrat asupra temelor : 
«Evaluarea dialogului dintre Patriarhia Ecumenică şi teologii din Tii-
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bingen în sec. XVI şi rezultatele dialogurilor bilaterale dintre Bisericile 
Autocefale Ortodoxe şi Luteranism» ,- «Importanţa Sinodului II Ecu
menic şi a Simbolului niceo-constantinopolitan în viaţa Bisericilor» ; 
«Participarea la misterul Bisericii». Momentul principal al acestei întîl
niri de dialog — la care Biserica noastră a fost reprezentată de o dele
gaţie condusă de P- S. Episcop Vasile Coman al Oradiei — l-a constituit 
dezbaterea conţinutului Sinodului niceo-constantinopolitan, afirma
rea unanimă a delegaţilor luterani că acest simbol reprezintă chinte
senţa învăţăturii Bisericii celei una şi hotărî-rea lor de a-1 introduce în 
cult şi de a-1 folosi ca învăţătură de bază a Bisericii.

Dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica 
Evanghelică din R. F. Germania, inaugurat cu cîţiva ani în urmă, se 
pregăteşte să intre într-o nouă fază. După discutarea, la Gosslar (1979) 
şi Iaşi (1980) a temelor: «Sfînta Scriptură, Tradiţia şi Mărturisirea» şi 
«Sfintele Taine ale Bisericii în Confesiunea Augustană şi în Mărturisi
rile de credinţă ortodoxe din sec. XVI şi XVII», cele două comisii de 
dialog — ortodoxă română şi evanghelică germană — au pregătit anul 
acesta o nouă temă de discuţii: «Taina Pocăinţei (Spovedania) în cre
dinţa şi viaţa Bisericilor noastre şi însemnătatea ei pentru înnoirea şi 
sfinţirea creştinului în Biserică».- Tema urmează să fie dezbătută în ca
drul unei întîlniri comune, în anul viitor, în cîte trei referate din partea 
fiecărei comisii.

Putem afirma, ca apreciere generală, că deschiderea ecumenică — 
pe de o parte — şi intransigenţa doctrinară — pe de alta — au conti
nuat să fie coordonatele principale pe care Biserica noastră şi-a desfă
şurat lucrarea sa în dialogurile teologice cu celelalte confesiuni 
creştine.

Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu organi'ia\iiie creştine mon
diale s-au desfăşurat şi în cursul acestui an, cu bune rezultate.

Astfel, Biserica noastră a continuat să acorde o importanţă deo
sebită relaţiilor ei cu Consiliul Ecumenic al Bisericilor, pe care îl con
sideră drept unul din mijloacele cele mai eficiente de contact între 
Biserici şi de afirmare a prezenţei lor pe plan mondial, oferind posibi
litatea unui dialog permanent în slujba unităţii creştine, precum şi a 
întrajutorării bisericeşti şi a cooperării în problemele de slujire a ome
nirii contemporane. Reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române la dife
ritele întruniri ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor — şi îndeosebi 
I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului şi P. S. Episcop Antonie al Bu
zăului, care sînt membri în cele mai înalte foruri de conducere ale aces
tui organism — au afirmat cu competenţă şi claritate poziţiile Bisericii 
noastre în dialogul doctrinar ecumenic, iar, pe de altă parte, au susţi
nut necesitatea unei participări tot mai largi a Ortodoxiei la activită
ţile Mişcării Ecumenice şi au contribuit la formularea unor rezoluţii 
constructive privind diferitele probleme ale/ lumii actuale, ca : apro
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pierea, colaborarea şi pacea intre oameni şi popoare, drepturile omu
lui, dezarmarea, condamnarea armelor nucleare ş.a.

De o deosebită apreciere şi aprobare unanimă s-a bucurat mesajul 
pe care Prea Fericitul Patriarh Iustin l-a adresat participanţilor la se
siunea Comitetului Executiv şi a Comitetului Central al Consiliului 
Ecumenic, care a avut loc la Dresda—RD.G., în luna august, mesaj în 
care Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a atras atenţia asupra 
pericolului deosebit de grav pe care îl reprezintă în vremea noastră 
cursa înarmărilor, şi în special a celor nucleare şi a adresat un stăruitor 
apel la raţiune, la pace, la viaţă.

De asemenea, trebuie amintit că Biserica Ortodoxă Română a găz
duit în anul 1981 lucrările Comisiei «Misiune şi Evanghelizare» a Con
siliului Ecumenic al Bisericilor, fapt care a constituit încă o dovadă a 
interesului Bisericii noastre faţă de preocupările acestei organizaţii in- 
tercreştine, precum şi a sprijinului acordat pentru buna desfăşurare a 
acestor activităţi.

Relaţiile cu Conferinţa Bisericilor Europene au fost ilustrate prin 
participarea la diferitele întruniri ale acestei organizaţii mondiale creş
tine a unor delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române, care au adus con
tribuţii de seamă atît la rezolvarea unor probleme teologice — ca : 
spiritualitatea, comuniunea, unitatea creştină — cît şi a celor privind 
responsabilitatea creştină /pentru promovarea securităţii, încrederii şi 
păcii în Europa. Cu deosebire I. P. S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi 
Sucevei şi P. S. Episcop Antonie al Buzăului, care sînt reprezentanţii 
Bisericii noastre în Comitetul Consultativ al Conferinţei Bisericilor Eu
ropene, au stăruit asupra necesităţii implicării tot mai profunde a aces
tei organizaţii creştine în rezolvarea problemelor cu care este confrun
tată omenirea contemporană.

In acest context, Biserica Ortodoxă Română s-a oferit să găzdu- • 
iască în anul 1982 două importante întruniri ale Conferinţei Bisericilor 
Europene, şi anume : Consultaţia «Educaţia pentru pace» şi Colocviul 
Programului pentru Drepturile Omului. Acest lucru arată atenţia şi gri
ja deosebită pe care Biserica noastră le acordă activităţii sale în cadrul 
Conferinţei Bisericilor Europene.

De asemenea, un alt eveniment de seamă l-a constituit acordarea 
titlului de «Doctor honoris causa», de către Institutul teologic din Bu
cureşti, pastorului Glen Garfield Williams, secretarul general al Con
ferinţei Bisericilor Europene. Această preţuire reflectă adîncirea rela
ţiilor Bisericii noastre cu Conferinţa Bisericilor Europene şi perspecti
vele unei activităţi tot mai rodnice în viitor.

In ceea ce priveşte activitatea Bisericii Ortodoxe Române în ca
drul Conferinţei Creştine pentru Pace, aceasta s-a desfăşurat pe linia 
slujirii consecvente a năzuinţelor omenirii contemporane spre apro
piere, colaborare şi pace trainică. Delegaţii Bisericii noastre la întruni-
B. O. R. — 7
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rile Conferinţei Creştine pentru Pace — şi îndeosebi I. P- S. Mitropolit 
Nestor al Olteniei şi Pr. Ilie Georgescu, care sînt membri în forurile de 
conducere ale acestei organizaţii — au insistat permanent pentru in
tensificarea şi unirea eforturilor Bisericilor creştine în lupta pentru apă
rarea şi consolidarea păcii în lume, condamnarea războiului, a ame
ninţării cu forţa şi a cursei înarmărilor, necesitatea imperioasă a dezar- 
măfii generale şi în primul rînd a celei nucleare.

O dovadă a responsabilităţii Bisericii noastre pentru rezolvarea 
problemelor arzătoare ale lumii de astăzi a constituit-o şi găzduirea la 
Bucureşti, în luna septembrie, a sesiunii anuale de lucru a Secretaria
tului Internaţional al C.C.P., important for de conducere al acestei or
ganizaţii.

în toate împrejurările, reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române au 
insistat ca toate acţiunile întreprinse de Conferinţa Creştină pentru 
Pace, precum şi documentele adoptate, să reflecte contribuţia specifică 
a acestui organism intercreştin la realizarea marilor aspiraţii de pace 
ale omenirii contemporane, adică acea contribuţie adusă de pe poziţii 
proprii bisericeşti şi cu argumentare specific creştină.

Biserica Ortodoxă Română a fost prezentă de asemenea, şi în acest 
an, la activitatea unor organizaţii creştine internaţionale de tineret, ca 
Federaţia Mondială a Studenţilor Creştini şi Consiliul Ecumenic pen
tru Tineret din Europa, dovedind astfel grija şi interesul ei pentru vii
torul tinerei generaţii-creştine de azi, precum şi preocuparea de a mij
loci acesteia posibilitatea unor manifestări proprii, în spiritul tradiţio
nal al învăţăturii creştine şi al năzuinţelor omenirii contemporane spre 
pace şi continuă propăşire. Reprezentanţii Bisericii noastre la aceste 
întruniri de tineret s-au remarcat prin seriozitatea pregătirii lor teolo
gice şi ecumenice, iar activitatea lor s-a caracterizat prin stăruinţa 
de a aborda problemele în spiritul învăţăturii ortodoxe şi de a promova 
.cît mai larg mesajul de apropiere, colaborare şi pace trainică între oa
meni şi popoare.

Participările delegaţilor Bisericii Ortodoxe Române la diferite în
truniri intercreştine peste hotare, în afara celor din cadrul organizaţii
lor creştine mondiale, au fost şi în acest an numeroase şi variate. Ele 
au înmănuncheat preocupări multiple, fie în cadrul unor întruniri cu 
caracter general ecumenic, fie în cercurile unor reuniuni de speciali
tate. Delegaţii ortodocşi români au adus contribuţii .temeinice la solu
ţionarea temelor puse în discuţie, iar rezultatele muncii lor au adus un 
spor de prestigiu Bisericii şi teologiei ortodoxe române.

în ceea ce priveşte schimburile de profesori, ele s-au aflat, ca şi în 
anii precedenţi, în atenţia conducerii noastre bisericeşti, continuînd 
să-şi dovedească utilitatea şi aducînd contribuţii de seamă la o mai 
bună cunoaştere şi apropiere interteologică. Profesorii, doctoranzii şi 
studenţii Institutelor noastre teologice au luat astfel contact direct cu 
preocupările şi rezultatele cercetărilor unor teologi de diferite confe
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siuni de peste hotare ?' aceştia, la rîndul lor, venind în România, au pu
tut constata că învăţămîntul teologic ortodox de aici se prezintă la un 
înalt nivel academic, aflîndu-se sub îndrumarea directă a Bisericii şi 
împlinind rolul de a asigura pregătirea temeinică a viitorilor clerici.

De asemenea, profesorii ortodocşi români care au susţinut confe
rinţe la diferite instituţii de Invăţămînt teologic de peste hotare s-au 
bucurat de aprecieri călduroase, care s-au răsfrînt şi asupra Bisericii 
Ortodoxe Române pe care ei au reprezentat-o. O menţiune aparte se 
cuvine a fi făcută, în acest sens, cu privire la Pr. Prof- Dumitru Stăni- 
loae, căruia i s-a decernat în acest an titlul de «Doctor honoris causa» 
de către Institutul teologic ortodox «St. Serge» din Paris, precum şi cru
cea «Sf. Augustin de Canterbury», de către Biserica Angliei, în semn 
de preţuire a bogatei sale activităţi teologice desfăşurate de-a lungul 
anilor.

In ceea ce priveşte vizitele făcute Bisericii Ortodoxe Române în 
anul 1981 de către delegaţii sau personalităţi bisericeşti de peste ho
tare, din rîndul acestora se pot aminti nume de prestigiu ale unor oas
peţi, ca : P. F. Patriarh Ignatie al IV-lea al Antiohiei; I. P. S. Arhie
piscop Damianos de Sinai, Pharan şi Raithu ; Exc. Lor Episcopii Tibor 
Bartha şi Karoly Toth, preşedintele şi, respectiv, vicepreşedintele Si
nodului General al Bisericii Reformate din Ungaria ; Exc. Sa Episco
pul John Satterthwaite de Gibraltar; Past. Dr. Glen Garfield Williams, 
secretarul general al Conferinţei Creştine pentru Pace ş.a. De aseme
nea trebuie menţionată participarea unui impresionant număr de oas
peţi de peste hotare — ierarhi, conducători de organizaţii creştine, re
prezentanţi ecumenici, profesori de teologie, reprezentanţi ai unor Bi
serici — la Adunarea Cultelor din R. S. România pentru dezarmare 
şi pace, care a avut loc la Bucureşti, în zilele d6 25 şi 26 noiembrie. 
Aceştia au participat activ la lucrări, exprimîndu-şi — alături de re
prezentanţii cultelor din România — adeziunea la Apelul pentru pace 
lansat de Frontul Democraţiei şi Unităţii Socialiste, precum şi hotărî- 
rea lor de a sprijini noua iniţiativă pentru pace a Preşedintelui ţării 
noastre.

Iniţiativa întîistătătorului Bisericii noastre de a invita oaspeţi de 
peste hotare la Adunarea Cultelor din România pentru dezarmare şi 
pace a avut un larg ecou pe planul vieţii bisericeşti internaţionale şi 
s-a bucurat de rezultate din cele mai remarcabile. Voinţa fermă de pa
ce a Bisericii Ortodoxe Române şi a celorlalte Culte din ţara noastră 
a devenit astfel un exemplu şi tui îndemn pentru atitudinea tuturor 
creştinilor şi a oamenilor de diferite credinţe religioase din întreaga 
lume faţă de apărarea celui mai mare bun al omenirii: viaţa.

In toate împrejurările s-a remarcat atenţia deosebită a Prea Feri
citului Patriarh Iustin pentru reuşita vizitelor, precum şi grija sa per
manentă pentru promovarea contactelor ecumenice externe, pentru



100 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNA

mai buna cunoaştere peste hotare a vieţii religioase din România şi a 
spiritualităţii poporului român.

Din cele expuse se poate constata că activitatea externă a Biseri
cii Ortodoxe Române în anul 1981 s-a dezvoltat armonios şi a înregis
trat progrese considerabile atît pe plaji teologic ecumenic, cît şi în ce 
priveşte contactele cu celelalte Biserici şi organizaţii intercreştine.

Reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române au participat la nume
roase întruniri ecumenice peste hotare, arătînd poziţia Bisericii noas
tre faţă de problemele puse în dezbatere şi — în acelaşi timp — făcînd 
cunoscute realităţile vieţii religioase din ţara noastră. Aportul adus de 
delegaţii ortodocşi români la buna desfăşurare a lucrărilor la care au 
participat, competenţa, seriozitatea şi nivelul înalt al pregătirii lor teo
logice s-au bucurat pretutindeni de aprecieri pozitive şi binemeritată 
preţuire. ,

îndrumată cu deosebită purtare de grijă şi sprijinită îndeaproape 
cu toată atenţia de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, activi
tatea noastră ecumenică externă din acest an a adus un substanţial 
spor de prestigiu Bisericii şi Patriei noastre. în acelaşi timp ea a con
tribuit, cu consecvenţă şi fermitate, la slujirea marilor aspiraţii ale ome
nirii contemporane, îndreptate spre o tot mai strînsă apropiere, cola
borare şi pace între oameni şi popoare.

Un asemenea bilanţ, pozitiv şi îmbucurător, reprezintă în acelaşi 
timp şi un imbold spre noi înfăptuiri menite să ateste că Biserica Orto
doxă Română este o Biserică activă, care desfăşoară o lucrare stărui
toare şi dinamică în slujba credincioşilor ei, a ţării în care fiinţează şi 
a omenirii întregi.

Pr. consilier DUMITRU SOARE



R E G U L A M E N T

PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCŢIONAREA 
CIMITIRELOR PAROHIALE ŞI MlNASTLREŞTl 

DIN CUPRINSUL EPARHIILOR 
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE •

C A P I T O L U L  I

DISPOZIŢIUNI GENERALE

Art. 1. — Parohiile şi mînăstirile din cuprinsul eparhiilor Bisericii 
Ortodoxe Române pot avea şi întreţine cimitire proprii, potrivit preve
derilor art. 9 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor 
religioase şi ale articolelor 181— 185 din «Statutul pentru organizarea şi 
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române». Aceste cimitire au caracter 
de bunuri sacre şi sînt proprietatea parohiilor sau mlnăsţirilor ca unităţi 
locale de cult cu personalitate juridică.

Art. 2. — în virtutea aceloraşi dispoziţiuni, parohiile şi mînăstirile 
din cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române pot primi, organiza 
«i administra — în condiţiile prezentului regulament — şi cimitire atri
buite de organele administrative locale.

Art. 3. — înfiinţarea, funcţionarea, extinderea şi desfiinţarea cimi
tirelor parohiale sau mînăstireşti se face potrivit dispoziţiilor legale în 
rigoare, de conducerea eparhiei respective, cu avizul organelor admi
nistrative şi sanitare locale, precum şi cu acordul Departamentului 
Cultelor.

Art. 4. — Consiliul parohial şi consiliul economic la mînăstiri sînt 
organele statutare competente în ceea ce priveşte organizarea şi admi
nistrarea cimitirelor, în condiţiile prezentului regulament.

* Aprobat de Sfintul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române In şedinţa din 23 
septembrie, 1977 (temei nr. 10.272/1977), de Adunarea Naţiomală Bisericească In şe
dinţa din 11 decembrie 1977 şi de Departamentul Cultelor, prin adresa nr. 16.285/ 
<>63 din 30 decembrie 1981.
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Art. 5. —  Cimitirul parohial este destinat îrnnormîntării enoriaşilor 
decedaţi din acea parohie. în cazuri speciale, cu aprobarea consiliului 
parohial, se permite înmormîntarea oricăror alte persoane decedate.

In cimitirele mînăstirilor pot fi înmormîntaţi — pe lîngă vieţuitorii 
decedaţi ai acestora —  şi alte persoane decedate din ierarhia biseri
cească, precum şi alţi credincioşi decedaţi care au avut legături spiri
tuale cu mînăstirea, obţinîndu-se în acest sens aprobarea consiliului 
economic al mînăstirii.

c a p i t o l u l  n 
PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI ADMINISTRARE

Art. 6. — Cimitirele sînt administrate de parohie prin consiliul pa
rohial ori de mînăstire, prin consiliul economic al mînăstirii.

Aceste organe se îngrijesc de împrejmuirea terenului, de buna gos
podărire şi conservare a bunurilor cimitirului, precum şi de aplicarea 
întocmai a prevederilor prezentului regulament. De asemenea, se vor 
preocupa de construirea, in incinta cimitirelor, a unor capele sau ca
mere mortuare, cu autorizaţia organelor de stat locale.

Art. 7. — Pentru buna întreţinere şi administrare a cimitirelor, or
ganele parohiale şi mînăstireşti pot încadra personalul necesar : admi
nistrator, gropari etc.

Atribuţiile acestora se vor stabili în scris de către consiliul paro
hial sau consiliul economic al mînăstirii, cu ocazia încheierii contrac
telor de muncă.

Art. 8. —  Cimitirele nou înfiinţate vor fi împărţite în parcele (fi
guri), rînduri şi locuri de înmormîntare, care vor fi numerotate prin cifre 
şi litere.

In scopul arătat în alineatul precedent, parohiile şi mînăstirile vor 
întocmi, pentru cimitirele (nou înfiinţate) pe care le administrează, cîte 
un plan de sistematizare în care vor fi indicate parcelele (figurile), rîn- 
durile, locurile de înmormîntare — numerotate prin cifre şi litere — 
precum şi căile de acces, aleile dintre parcele, amplasarea capelei sau 
camerei mortuare, clopotniţei etc.

Aceste planuri vor fi înaintate spre aprobare Centrului eparhial în 
termen de 6 luni de la data înfiinţării cimitirului respectiv.

Art. 9. —  Locurile de înmormîntare sînt de două categorii:
a) locuri în folosinţă veşnică şi
b) locuri în folosinţă temporară, pe 7 ani.
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Locurile în folosinţă veşnică pot fi de 1—3 morminte, fiecare mor
mînt avînd dimensiunile de 1,20 X 2,50 m.

Locurile în folosinţă temporară sînt de un singur mormînt, cu di
mensiunile de 1 X  2,50 m şi vor face parte din parcele rezervate numai 
acestora.

între locurile de morminte se va păstra o distanţă de cel puţin 0,50 
m. necesară pentru circulaţie şi îngrijirea mormintelor.

Art. 10. — Parohiile şi mînăstirile vor ţine un registru special de 
evidenţă a locurilor de înmormîntare, menţionînd: parcela, rîndui şi
locul de înmormîntare, numele şi prenumele concesionarului, numărul 
şi data actului de concesiune, evenimente ulterioare (schimbarea conce
sionarului, înmormîntări, deshumări, construcţii etc.), precum şi orice 
alte date necesare unei bune evidenţe.

Art. 11. —  Prin organizarea şi amenajarea cimitirului se va ur
mări obţinerea şi păstrarea unui aspect cu specific românesc, care se 
va realiza prin forma şi amplasarea monumentelor funerare şi a celor
lalte lucrări, precum şi prin plantarea de arbuşti şi copaci ornamentali.

Art. 12. — Persoanele cărora li s-au atribuit locuri de înmormîntare 
sînt datoare să respecte alinierea şi planul de sistematizare a cimitirului, 
să amenajeze mormintele, să le împodobească cu flori si verdeaţă şi să 
achite textele datorate. De asemenea, vor întreţine. în perfectă stare 
construcţiile funerare şi amenajările făcute pe locul de înmormîntare.

Lăsarea în părăsire a locurilor de înmormîntare, atrage anularea ac
tului de concesiune, potrivit prevederilor art. 35—38 şi respectiv 40 din 
prezentul regulament.

C A P I T O L U L  III

ATRIBUIREA LOCURILOR DE ÎNMORMÎNTARE

Art. 13. — Locurile de înmormîntare din cimitirele parohiale sau 
mînăstireşti se atribuie prin eliberarea unui act de concesiune. Actul de 
concesiune dă titularului numai dreptul la folosinţa locului atribuit, 
care nu poate fi înstrăinat decît în condiţiile prezentului regulament.

Se interzice vînzarea locurilor concesionate.
Este nulă orice convenţie privind transmiterea, cu încălcarea pre

zentului regulament, a locurilor concesionate.
Art. 14. —  Locurile de înmormîntare în folosinţă temporară se atri

buie de consiliul parohial sau consiliul economic al mînăstirii la rînd,



104 BISERICA ORTODOXA ROMĂNA

în ordinea cererilor şi numai la decesul persoanelor care vor fi înhu
mate în ele.

Locurile în folosinţă temporară nu pot fi înstrăinate în nici un fel.
Dreptul de folosinţă a acestor locuri poate fi prelungit pe un nou 

termen, în cazuri excepţionale, dacă cimitirul dispune de locuri de în- 
mormîntare suficiente.

Art. 15. — Atribuirea locurilor de înmormîntare în folosinţă veşnică 
se aprobă de consiliul parohial sau consiliul economic al mînăstirii, la 
cererea solicitanţilor, în limita locurilor disponibile în cimitire.

Dreptul de concesiune asupra locurilor atribuite în folosinţă veşnică 
se poate transmite prin donaţie şi succesiune legală sau testamentară. 
Acolo unde locurile de înmormîntare nu formează obiect de procedură 
succesorală, se va respecta tradiţia locală.

Donaţia locurilor de înmormîntare se poate face numai între soţi 
sau către rudele pînă la gradul IV.

Locurile de înmormîntare transmise prin donaţie sau succesiune sînt 
indivizibile.

Art. 16. — Actul de concesiune a locurilor de înmormîntare se eli
berează pe numele titularului sau — în cazul dobîndirii prin donaţie sau 
succesiune — pe numele dobînditorilor, la cererea lor sau a reprezen
tantului autorizat al acestora.

Art. 17. — Concesionarea locurilor de înmormîntare se face fie cu 
plată, fie gratuit. ^

Art. 18. — Tarifele pentru atribuirea locurilor de înmormîntare se 
vor stabili de consiliul parohial sau de consiliul economic al mînăstirii 
şi se vor aproba de eparhie.

Taxele pentru operaţiile de înhumare, deshumare, de întreţinere a 
cimitirului şi pentru oHce alte prestări de servicii în cimitir, se vor sta
bili de eparhia respectivă.

La cimitirele parohiale şi mînăstireşti, tarifele şi taxele nu vor pu
tea depăşi tarifele şi taxele corespunzătoare ce se percep la cimitirele 
locale de stat de aceeaşi categorie.

Art. 19. — Persoanelor lipsite de posibilităţi materiale li se pot 
atribui gratuit locuri de înmormîntare în folosinţă temporară de 7 ani.

Art. 20. — La dobîndirea locurilor de înmormîntare prin succesiune, 
soţul supravieţuitor şi rudele pînă la gradul IV inclusiv, sînt scutite de 
plata oricăror tarife şi taxe către parohie sau mînăstire. Ceilalţi dobîn-*
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ditori vor achita parohiilor sau mînăstirilor tarifele corespunzătoare 
unei noi concesionări a locurilor de înmormîntare ce au moştenit sau 
au primit prin donaţie.

C A P I T O L U L  IV

DISPOZIŢII PRIVIND ORDINEA'ÎN- CIMITIR

Art. 21. — Persoanele care vizitează cimitirele sînt obligate să păs
treze liniştea, ordinea şi curăţenia.

Profanarea de morminte, distrugerea, însuşirea şi înstrăinarea ori
căror obiecte sau materiale (flori, vase, cruci etc.), se pedepsesc con
form dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 22. — Administratorii cimitirelor vor lua toate măsurile nece
sare păstrării respectului cuvenit celor decedaţi.

C A P I T O L U L  v

. DESPRE ÎNMORMÎNTĂRI ŞI DESHUMĂRI

Art. 23. — Orice înmormîntare se face numai pe baza adeverinţei 
de înhumare eliberată de primăria locală.

Art. 24. — Slujba înmormîntării se poate face în casa decedatului, 
in biserica parohială sau la capela din cimitir.

Depunerea decedaţilor se poate face în capelă sau biserică, cu e x 
cepţia cazurilor interzise de legile sanitare.

Art. 25. — înmormîntările se pot face în gropi simple, în gropi zi
dite, cripte şi cavouri. Gropile simple se execută la cel puţin 2 in 
adîncime.

Art. 26. — Mormintele pot fi deschise numai după ce au trecui cel 
puţin 7 ani de la data ultimei înhumări.

Deschiderea mormintelor înainte de împlinirea termenului de 7 ani 
se va putea face numai cu autorizaţia organelor competente, potrivit 
prevederilor legii şi numai în perioada de la 1 noiembrie la 31 martie.'

Deshumările ordonate de procuratură sau de instanţa judecătoreas
că vor avea loc la data fixată de aceste organe, caz în care nu mai este 
necesară îndeplinirea condiţiilor de timp prevăzute în alineatele pre- 
c' Jente.

Art. 27. — Toate deshumările şi reînhumările se vor efectua sub su
pravegherea unui delegat al parohiei sau mînăstirii.
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La deshumările ce se fac din iniţiativa parohiei ori mînăstirii, sau 
a organelor de stat competente, este necesar ca familia decedatului (soţ 
supravieţuitor, descendenţi, sau cînd aceştia nu există, ascendenţi, în 
ordinea stabilită de legiuitor), să fie încunoştinţată în prealabil pentru 
a trimite un reprezentant al său. încunoştinţarea familiei se face, cu cel 
puţin 30 de zile înainte, prin scrisoare recomandată adresată unuia din 
membrii acesteia, la ultimul său domiciliu cunoscut,- prin publicarea în
tr-un ziar cotidian şi prin afişare cu cel puţin 90 de zile înainte la sediul 
cimitirului şi la cancelaria parohiei, sau mînăstirii. Pentru deshumările 
ce se fac din ordinul procuraturii sau instanţei judecătoreşti, încunoş
tinţarea familiei se face doar prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 
3 zile înainte de data fixată pentru deshumere.

Toate deshumările şi reînhumările vor fi consemnate de către dele
gatul parohiei sau mînăstirii în registrul de evidenţă al cimitirului, unde, 
pe lîngă acesta, va semna reprezentantul organului de stat care a efec
tuat deshumarea. Dacă familia decedatului a fost încunoştinţată regula
mentar, dar nu s-a prezentat la deshumare nici un reprezentant al aces
teia, delegatul parohiei sau mînăstirii va menţiona în registru şi lipsa 
acestui reprezentant.

Art. 28. — Potrivit tradiţiei ortodoxe, osemintele deshumate vor fi 
reînhumate în acelaşi loc de înmormîntare din care au provenit.

In cazul osemintelor deshumate pentru înmormîntarea unui alt de
cedat în acel loc, reînhumarea lor se va face deodată cu noua înmor
mîntare.

Dacă cimitirul are amenajate osuare sau cavouri comune, osemin
tele deshumate dintr-un loc de înmormîntare a cărui folosinţă a încetat, 
vor fi depuse în acestea.

C A P I T O L U L  VI
DISPOZIŢII CU PRIVIRE LA CONSTRUCŢII, ALTE LUCRĂRI SAU PLANTAŢII

Art. 29. — în cimitirele parohiale sau mînăstireşti, orice construcţie 
funerară (cavouri, cripte etc.), se va putea executa numai după obţine
rea aprobării eliberată în acest scop de consiliul parohial sau consiliul 
economic al mînăstirii, precum şi a autorizaţiei organului competent de 
stat, cu excepţia aşezării pe morminte a crucilor simple şi a oricăroi 
semne funerare din lemn, pentru care este suficient a se încunoştinţa 
dinainte administraţia cimitirului.

Pe locurile de înmormîntare in folosinţă temporară este permisă nu
mai amplasarea crucilor şi altor însemne funerare din lemn, precum şl 
executarea de borduri simple.
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Construcţiile funerare trebuie să respecte întocmai condiţiile pre
văzute în documentaţia tehnică, autorizaţia de construcţie şi aprobarea 
de executare a lucrării.

Art. 30. — La executarea lucrărilor de construcţie în cimitire, se 
vor proteja mormintele şi construcţiile învecinate, spaţiile verzi şi căile 
de acces.

La locul construcţiei se va aduce material pregătit şi numai în can
tităţile necesare executării lucrării în acea zi.

Transportarea materialelor de construcţie în cimitir se va face cu 
grijă, spre a nu deteriora mormintele sau aleile.

Orice stricăciune va fi suportată de beneficiarul lucrării.
A rt 31. — Construcţiile care prezintă valoare istorică sau arhitec

tonică nu pot fi demolate, transformate, reparate etc., decît cu aprobarea 
eparhiei şi cu avizul prealabil al organului de stat competent.

Art. 32. — Persoana al cărei drept de folosinţă a locului de înmor- 
mîntare a încetat, are dreptul să-şi ridice de pe locul respectiv, după ce 
a înştiinţat parohia sau mînăstirea, toate construcţiile şi bunurile ce-i 
aparţin.

Dacă în termen de 90 de zile de la încetarea dreptului de folosinţă, 
construcţiile şi bunurile existente pe acel loc de înmormîntare nu au 
fost ridicate de către fostul titular sau moştenitorii săi, acestea devin 
bunuri părăsite şi trec ca atare în proprietatea parohiei sau mînăstirii.

Art. 33. — Consiliul parohial şi consiliul economic la mînăstiri au 
dreptul ca — pe cheltuiala celor în culpă — să demoleze orice construc
ţie'funerară sau să desfiinţeze orice plantaţie, dacă acestea au fost exe
cutate cu încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament.

c a p i t o l u l  vn

În c e t a r e a  d r e p t u l u i  d e  f o l o s i n ţ ă
A LOCURILOR DE ÎNMORMÎNTARE

Art. 34. — Concesiunea locurilor de înmormîntare în folosinţă tem
porară încetează :

a) la împlinirea perioadei de 7 ani ce se socotesc :
— de la data emiterii actului de atribuire ,•
— de la data decesului ultimului dintre soţii ce vor fi înhumaţi 

în acel loc — dacă aşa s-a stabilit în înţelegerea scrisă făcută 
în prealabil cu parohia sau mînăstirea ;
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b) la expirarea termenului de prelungire a folosinţei, ce a fost acor
dat în condiţiile art. 14, al. 3.

Concesiunea locurilor de înmormîntare în folosinţă pe perioadă 
veşnică încetează la anularea actului de concesiune potrivit art. 35—38 
şi 40 din prezentul regulament.

Art. 35. — Menţinerea în stare de neîngrijire a construcţiilor fune
rare, împrejmuirilor şi mormintelor, dovedeşte lăsarea în părăsire a 
locurilor de înmormîntare şi poate atrage anularea actului de con
cesiune.

La aceleaşi efecte juridice conduc şi următoarele situaţii:
a) titularul a renunţat în scris la dreptul său de concesiune
b) parohia sau mînăstirea a acceptat donaţia făcută lor de către ti

tularul dreptului de concesiune ;
c) titularul a decedat fără a avea moştenitori ;
d) titularii sau dobînditorii prin moştenire ori donaţie a dreptului 

de concesiune nu au voit să achite tarifele şi taxele la care erau 
obligaţi potrivit art. 18 şi 20.

Art. 36. — Starea de părăsire sau degradare se stabileşte de către 
consiliul parohial sau consiliul economic la mînăstiri, care verifică 
anual starea locurilor de înmormîntare şi încheie un proces-verbal de 
constatare ce se înscrie în registrul de evidenţă al cimitirului.

Pe baza acestor constatări se va întocmi anual tabelul concesiona
rilor care au lăsat în părăsire locurile de înmormîntare si care vor cu
prinde : numele, prenumele şi domiciliul concesionarului, parcela, rîndui 
şt numărul locului şi anul din care a început perioada de lăsare în pără
sire. în tabel se va indica şi data la care s-a făcut cunoscut concesiona
rilor de a-şi respecta obligaţiile ce le revin potrivit prezentului regula
ment, atrăgîndu-li-se atenţia că nerespectareş obligaţiilor regulamentare 
poate atrage anularea actului de concesiune.

Tabelul va fi afişat timp de 30 de zile la sediul cimitirului şi Cance
lariei parohiei sau mînăstirii, făcîndu-se menţiune despre aceasta în re
gistrul de evidenţă al cimitirului.

Art. 37. — La începutul fiecărui an se va întocmi, separat, lista locu
rilor de înmormîntare a căror concesiune urmează să se anuleze, deoa
rece concesionarii le-au lăsat în părăsire o perioadă mai mare de 7 ani 
consecutiv. Lista va conţine parcela, rîndui şi numărul locului de înmor
mîntare, numărul şi data actului de concesiune ce urmează a fi anulat, 
precum şi numele şi prenumele concesionarului. în final, concesionarii
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vor fi invitaţi să se prezinte de îndată la administraţia cimitirului pentru 
clarificarea situaţiei locurilor de înmormîntare ce posedă.

Această listă se va afişa timp de 90 de zile la sediul cimitirului şi 
la Cancelaria parohiei sau mînăstirii, întocmindu-se procese-verbale 
care vor fi înscrise în registrul de evidenţă al cimitirului.

După afişare, parohia sau mînăstirea are obligaţia să înştiinţeze pe 
concesionari prin scrisoare recomandată, la ultimul domiciliu cunoscut, 
despre situaţia locurilor lor, şi să publice într-un ziar cotidian lista locu
rilor de înmormîntare a căror concesiune urmează să se anuleze.

Art. 38. — în cazul cînd titularul concesiunii nu se prezintă la ad
ministraţia cimitirului în termen de 90 de zile de la data afişării şi încu- 
noştinţării prin scrisoare recomandată şi prin publicare în ziar, sau — 
în acelaşi termen — nu va clarifica situaţia locului său de înmormîntare, 
actul de concesiune va fi anulat de către consiliul parohial sau consiliul 
economic al mînăstirii, după verificarea dovezilor de îndeplinire a for
malităţilor prevăzute mai sus.

c a p i t o l u l  vni  

REGLEMENTAREA UNOR SITUAŢII SPECIALE
Art. 39. — în cimitirele parohiale ortodoxe pot fi înmormîntaţi, cu 

aprobarea consiliului parohial, şi decedaţi neortodocşi, dacă cultul de 
care au aparţinut nu are cimitir propriu şi dacă nu există cimitir comu
nal. înhumarea acestora se va face în parcele separate, stabilite de con
siliul parohial.

Cu prilejul înmormîntării decedaţilor neortodocşi, este interzisă, în 
incinta cimitirului, orice manifestare de prozelitism, precum şi oficierea 
de slujbe religioase neortodoxe.

Tarifele şi taxele datorate de beneficiarii neortodocşi, vor fi ace
leaşi cu cele ce se achită de către ortodocşi.

Art. 40. — Datorită caracterului de bunuri sacre ale cimitirelor pa
rohiale şi mînăstireşti, precum şi destinaţiei lor arătată în art. 5, dacă 
unul dintre concesionarii unui loc a trecut de la cultul creştin ortodox 
la un alt cult, nu mai poate fi înmormîntat între decedaţii ortodocşi şi 
pierde dreptul său de concesiune asupra acelui loc de înmormîntare, iar 
la decesul său se va proceda potrivit art. 39.

Dacă concesionarul unic sau totalitatea concesionarilor unui loc de 
înmormîntare renunţă la confesiunea ortodoxă prin trecerea la alt cult, 
dreptul de concesiune încetează. In acest caz, la cimitirele parohiale ei
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pot primi în schimb — dacă există posibilităţi — un alt loc de înmormîn
tare din parcelele rezervate înmormîntării detedaţilor neortodocşi.

Art. 41. — Parohiile şi mînăstirile sînt obligate să îngrijească mor
mintele personalităţilor reprezentative şi ale ostaşilor căzuţi pentru pa
trie — existente în cimitirul parohiei sau mînăstirii.

Art. 42. — Parohiile sau mînăstirile sînt obligate să îngrijească şi 
să nu înstrăineze mormintele decedaţilor care nu au urmaşi, atunci cînd 
acestea au lucrări importante de artă, sau sînt executate cu materiale 
de valoare mare.

Art. 43. — Acolo unde există biserici sau capele cu caracter de mo
nument istoric sau de arhitectură, amplasarea faţă de acestea a mormin
telor noi va respecta distanţa minimă prevăzută ca zonă de protecţie 
a acestor monumente prin dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 44. — în administrarea cimitirelor din mediul rural se va ţine 
seama şi de tradiţiile şi specificul locului.

La aceste cimitire terenurile libere, neocupate încă de morminte, 
vor fi cultivate cu plante potrivite cu sobrietatea locului şi a căror în
grijire nu necesită lucrări sau îngrăşăminte ce ar aduce atingere res
pectului datorat morţilor.

Veniturile ce se vor obţine din aceste culturi vor fi destinate între
ţinerii cimitirelor şi pentru nevoile parohiei.

C A P I T O L U L  IX

DISPOZIŢIUNI FINALE

Alt. 45. — Consiliul parohial şi consiliul economic la mînăstiri, au 
obligaţia de a încerca rezolvarea prin bună înţelegere a litigiilor ivite 
în legătură cu concesiunea şi folosirea locurilor de înmormîntare. în caz 
de nereuşită, părţile vor fi îndrumate să se adreseze consiliului eparhial.

Art. 46. — Prezentul regulament, votat de Adunarea Naţională Bi
sericească în şedinţa din 11 decembrie 1977, intră în vigoare pe data 
aprobării lui de către Departamentul Cultelor.

Pe aceeaşi dată se abrogă toate regulamentele cimitirelor parohiilor 
şi mînăstirilor ortodoxe, precum şi orice alte dispoziţii contrarii.
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—  Vineri, 1 Ianuarie 1982. In această primă zi anului nou 1932, Prea Fericitul 
Patriarh Iustin s-a întîlnit cu clerul Capitalei şi cu colaboratori din cadrul Administra
tei Patriarhale şi ai Arhiepiscopiei Bucureştilor. Cu acest prilej Corala preoţilor din 
Capitală a prezentat un concert de colinde de Crăciun şi Anul nou, iar un repre- 
lentant al preoţimii a ţinut o cuvintare. In încheiere, a răspuns Prea Fericitul Patriarh 
Iustin, care a adresat slujitorilor Altarelor mult succes in activitatea lor pentru noul 
in în care s-a intrat. Au luat parte PP. SS. Episcopi-vicari Vasile Tîrgovişteanul şi 
Roman Ialomiţeaaul.

— Duminică, 10 ianuarie 1982, sub preşedinţia Prea Fericitului Patriarh Iustin, 
In sala sinodală a Palatului patriarhal din Bucureşti, s-au desfăşurat lucrările Cole
giului Electoral convocat pentru alegerea noului mitropolit al Ardealului. In scaunul 
vacant de Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului a fost ales P.S. Episcop 
Antonie al Buzăului.

—  Luni, 11 ianuarie 1982, a avut loc şedinţa Sfîntului Sinod al Bisericii Orto
doxe Române, sub preşedinţia Prea Fericitului Patriarh Iustin.

— Miercuri, 20 ianuarie 1982, Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Eminenţa 
Sa Rabinul Dr. Arthur Schneider, din New York, preşedintele Fundaţiei «Apelul pentru 
conştiinţă» şi vicepreşedinte al Congresului Mondial Evreiesc, însoţit de Gordon Gu- 
terman, membru în Consiliul Fundaţiei. ■

— Joi, 21 ianuarie 1982, Prea Fericitul Patriarh Iustin, însoţit de P.S. Episcop- 
vicar patriarhal Vasile Tîrgovişteanul şi de P.C. Pr. prof. Alexandru Ciurea, a luat 
parte la un dejun oferit de Ambasada Suediei din Bucureşti.

— Marţi, 2 februarie 1982, Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Rev. Robert 
Brown, noul preot al Bisericii anglicane din Bucureşti. A fost de faţă P.S. Episcop- 
vicar patriarhal Vasile Tîrgovişteanul.

— Vineri, 5 februarie 1982, Prea Fericitul Patriarh Iustin, împreună cu alţi ie
rarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, a luat parte la festivitatea care a avut loc le De
partamentul Cultelor din Bucureşti, cu prilejul înmlnării Decretului Consiliului de 
Stat al R.S. România, I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului.

— Duminică, 7 februarie 1982,‘ Prea Fericitul Patriarh Iustin, împreună cu alţi 
membri ai Sfîntului Sdnod, a participat la festivitatea care a avut loc la Sibiu, cu 
prilejul întronizăxii I.P.S. Antonie Plămădeală, ca Mitropolit al Ardealului.



DIN V IA T A  COM UNITĂŢILOR ORTODOXE  
ROM ANE DE PESTE H OTARE

SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI ÎN CADRUL UNOR COMUNITĂŢI 
ORTODOXE ROMÂNE DE PESTE HOTARE

Ca şi In anii trecuţi, şi !n acest an praznicul Naşterii Domnului a prilejuit pen
tru românii ortodocşi, membri ai parohiilor ortodoxe române de peste hotare, momente 
de aleasă bucurie sufletească.

Adunaţi in jurul Sfintelor Altare, aceştia au retrăit atmosfera Înălţătoarelor slujbe 
ale sărbătorilor Crăciunului, cu tradiţionalele colinde, în jurul pomului, spre bucu
ria celor mici şi mari, care s-au împărtăşit din generoasele daruri ale «bunului Moş 
Crăciun».

La parohia ortodoxă română din Solia —  R. P. Bulgaria, miercuri, 23 decembrie 
1981, a fost prezentat, prin grija preotului paroh Alexandru-Armand Munteanu. con
certul de colinde, In biserica «Sfînta Treime», după care a avut loc împărţirea colin- 
deţelor.

De praznicul Naşterii Domnului, s-a citit în cadrul Sfintei Liturghii Pastorala Prea 
Fericitului Patriarh Iustin. A fost apoi oficiat un polihroniu pentru Intîistătătoril celor 
două Biserici Ortodoxe surori, ca şi pentru conducătorii celor două ţări prietene.

După terminarea programului religios a avut loc o agapă, la care au luat parte 
membrii comunităţii ortodoxe române prezenţi la Sfînta Liturghie. Cu acest prilej, 
preotul paroh a subliniat, în cuvîntul său, bucuria pe care o prilejuieşte sărbătoarea 
Naşterii Domnului pentru creştini, precum şi bogăţia obiceiurilor noastre străbune, 
legate de acest mare praznic.

La parohia ortodoxă română din Miinchen — R. F. Germania, românii ortodocşi 
au trăit momente înălţătoare. Sfînta Liturghie din ziua de Crăciun fiind săvîrşită de 
către Prea Sfinţitul Adrian Botoşăneanul, conducătorul Arhiepiscopiei Ortodoxe Ro
mâne pentru Europa Centrală şi Occidentală.

La sfîrşitul Sfintei Liturghii, Prea Sfinţitul Adrian a Împărţit celor prezenţi ca
lendarele trimise de Sfînta Patriarhie Ortodoxă Română. La agapa care a urmat ao
fost clntate colinde româneşti.

Credincioşii ortodocşi români din Niîrenberg —  R. P. Germania, de curînd consti
tuiţi într-o filială dependentă de parohia românească din Miinchen, aa trăit bucuria 
participării la Sfînta Liturghie arhierească săvÎTşită de Prea Sfinţitul Adrian Boto
şăneanul a doua zi de Crăciun, în capela bisericii evanghelice «Sfîntul Petru» din 
Nurenberg. /

Adresîndu-se celor prezenţi, Prea Sfinţia Sa a insistat în predica zilei asupra 
semnificaţiei marelui praznic al Naşterii Domnului pentru viaţa creştinilor.

La parohia ortodoxă română din Hamburg —  R. F. Germania, slujbele religioase 
legate de praznicul Naşterii Domnului au avut loc în acest an, în capela «Sfintul Ia
cob» din centrul oraşului, deoarece caipela parohiei ortodoxe române se află Ia
renovare. Participarea unui mare număr de credincioşi ortodocşi români la programul 
de colinde care a urmat după Sfînta Liturghie, ca şl la tradiţionala agapă româ
nească, dovedeşte ataşamentul acestora la credinţa strămoşească şi la tradiţiile stră
bune româneşti.

La parohia ortodoxă de Ia Paris, credincioşii români ortodocşi, veniţi In numii 
mare, au participat, a treia zi de Crăciun, la Liturghia arhierească săvîrşită de P. S
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Adrian Botoşăneanul, conducătorul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa 
Centrală şi Occidentală, ajutat de preotul paroh Aurel Grigoraş, care a citit Pestorala 
adresată clerului şi credincioşilor din cuprinsul Arhiepiscopiei de către Prea Sfinţia 
Sa. A urmat apoi o agapă frăţească, pregătită de comitetul de doamne, In timpul căreia 
au fost cintate colinde, iar Prea Sfinţitul Adrian a transmis credincioşilor ortodocşi 
români membri ai parohiei «Pogorîrea Sfîntului Duh», salutul celorlalţi români pe care 
i-a vizitat în ultimele sale deplasări pastorale.

La parohia ortodoxă română cSlînta Maria» din Sydney — Australia, corul parohiei 
a participat, la 13 decembrie 1981, la concertul de colinde panortodox, cu cîteva fru
moase colinde româneşti, prezentate în catedrala Aih;episcopiei ortodoxe greceşti din 
localitate.

!n ajunul Naşterii Domnului a fost organizat tradiţionalul pom de Crăciun, cu 
înipărfrea darurilor pentru copii, prin grija preotului paroh C-abriel Popescu. In prima 
zi de Crărlun a fost săvirşită Sfîntă Liturghie, iar la 26 decembrie a avutv loc o reu
niune, desfăşurată într-o frumoasă atmosferă româneescă.

La Lausanne, în E lveţia, concertul de colinde a fost prezentat atît duminica 20 
decembrie, cît şi în ziua de Crăciun. După oficierea Sfintei Liturghii de către Pr. Da- 
mian Teodor, a avut loc o agapă cu specific românesc. La sărbătoarea Naşterii Dom
nului au participat, de asemenea, şi credincioşi din Împrejurimi (Neuchâtel, Yverdon, 
Fribourg). Pe viitor, sfintele slujbe vor fi oficiate în fiecare duminică, în capela «Bet- 
husy», pusă la dispoziţia comunităţii ortodoxe române de către parohia re.'ormată 
din localitate.

La paroh ia  ortodoxă română *Siîntul Gheorghe» cu sediul în Londra, la biserira 
*St. Dunstan in the West*, concertul de colinde a fost prezentai de corala parohiei, la 
data de 18 decembrie 1931. Cu acest prilej, preotul paroh Silviu Pufulete a evidenţiat, 
In cuvîntul său, semnificaţia colindelor şi bucuria pe care o prilejuieşte marele praznic 
al Naşterii Domnului. După concert s-au împărţit daruri copiilor adunaţi în jurul tra
diţionalului pom. Cu prilejul Sfintei Liturghii din prima zi de Crăciun, corala parohiei 
a repetat concertul de colinde, după care a urmat tradiţionala agapă pregătită cu spe
cific românesc.

Pentru credincioşii ortodocşi români, trăitori pe alte meleaguri, sfintele sărbă
tori ale Naşterii Domnului au fost un prilej de aleasă t'ăire duhovnicească şi de ma
nifestare a simţămintelor lor faţă de credinţa, obiceiurile ş: tradiţiile noastre ortodoxe 
româneşti.



ORGANIZAREA PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE 
«SFINŢII TREI IERARHI», DIN LAUSANNE — ELVEŢIA

Încă din anul 1979, în oraşul Lausanne din Elveţia, la dorinţa ortodocşilor români 
din acea localitate şi împrejurimi (Fribourg, Neuchaiel), a luat fiinţă o filială a pa
rohiei din Geneva sub jurisdicţia canonică a Bisericii Ortodoxe Române.

In ziua de duminică 31 ianuarie 1982, credincioşii parohiei din Lausanne s-au 
reunit sub preşedinţia P.C. Pr. Emil Roman, parohul bisericii ortodoxe române «Învie
rea Domnului» din Geneva, în capela «Bethusy», în care prin bunăvoinţa conducerii 
Consiliului Sinodal al Bisericii Evanghelice din Cantonul de Vaud, se oficiază slujbele 
religioase şi pentru ortodocşii români din Lausanne.

Cu acest prilej, Adunarea parohială a aprobat Statutul parohiei şi a ales Con
siliul parohial, stabilind totodată şi hramul bisericii — «Sfinţii. Trei Ierarhi».

La dorinţa Adunării parohiale, Prea Fericitul Patriarh Iustin, a numit ca paroh 
şi conducător, pe P.C. Pr. Teodor Damian de la parohia «Adormirea Maicii Domnului
— Grigorie Ghica» din Dorohoi, în prezent aflat la studii, la Facultatea de teologie 
protestantă din Lausanne.

Noua parohie, constituită în conformitate cu legile elveţiene şi cu canoanele 
Bisericii Ortodoxe, va face parte din Arhiepiscopia Ortodoxă Română pentru Europa 
Centrală şi Occidentală, cu sediul la Paris, al cărei conducător este Prea Sfinţitul 
Episcop Adrian Hriţcu.

Duminică 14 februarie 1982, credincioşii noii parohii au avut bucuria să pri
mească vizita I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului. înalt Prea Sfinţia Sa a fost în- 
tîmpinat după rînduială de Pr. Teodor Damian şi de Dl. ^erdinand Polii, membru al 
Consiliului parohial şi preşedinte al Asociaţiei de prietenie Helveto-Române din 
Lausanne.

Cu acest prilej, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie a rostit un cuvînt celor 
prezenţi, (ntărindu-i pe drumul unităţii bisericeşti şi a transmis binecuvîntările Prea 
Fericitului Părinte Iustin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. .

Parohia din Lausanne se adaugă celorlalte 17 parohii ortodoxe române din 
Europa Centrală şi Occidentală, aflate sub jurisdicţia canonică a Bisericii Ortodoxe 
Române.

Biserica mamă face urări de bună sporire duhovnicească noii parohii şi fiilor 
el dorindu-i, şi pe această cale, să păstreze tezaurul ortodox de credinţă şi de limbă 
românească, de datini şi de obiceiuri străbune, pe meleagurile elveţiene.

Arhld. V . AXINIA



DIN VIAŢA BISERICILOR ORTODOXE SURORI

PATRIARHIA ECUMENICĂ

V iz ita  u n e i d e le g a ţii  a B ise r ic ii v e c h i -c a to l ic e  p o lo n e z e  
la  C on sta n tin op o l

La invitaţia Sanctităţii Sale,: Patriarhul Ecumenic Dimitrios I, la 29 ianuarie 1982
I sosit la Constantinopol o delegaţie a Bisericii vechi-catoHoe din Polonia, condusă 
‘ e P. S. Episcop Taddeus Majewski şi alcătuită din P. S. Episcop Maximilian Rode şi 
T. prof. Victor Wysczanski.

La 30 Ianuarie — sărbătoarea Sf. Trei Ierarhi — delegaţia Bisericii vechi-catolice
i Polonia a asistat la Sfînta Liturghie săvlrşită de Patriarhul Ecumenic Dimitrios I 

e biserica «Sf. George» din Fanar, după care a fost primită In audienţă de Patriarhul 
Ecumenic. S-au discutat probleme legate de relaţiile dintre cele două Biserici. 
(«Episkepsis» nr. 267 din 15.12.1982).

V iz ita  A r h ie p is c o p a lu l d e  C an terb u ry  la  C h a m b esy

Intre 21—28 februarie 1982, Graţia Sa Arhiepiscopul Robert Runcie de Canter
bury, Primatul Comuniunii Anglicane, a făcut o vizită la Genova, vlzitlnd organiza
ţiile creştine internaţionale : Consiliul Ecumenic ai Bisericilor (24 februarie) şi Con
ferinţa Bisericilor Europene (26 februarie), apoi Biserica Reformată Elveţiană (22 fe
bruarie), şi, In final, Centrul ortodox aii Patriarhiei Ecumenice de la Chambesy (27 fe
bruarie).

Primatul Comuniunii Anglicane era însoţit de Episcopul John Howe şi de preoţii 
Richaird Chartres ţi Christopher Hill.

I. P. S. Mitropolit Damiaschinos de Tramwupolis, directorul Centrului ortodox al 
Patriarhiei Ecumenice de la Chambesy, a primit pe înaltul oaspete anglican In bise
rica «Sf. Pavel», unde a fost cîntat un Te Demn şl s-a rostit un discurs In oare a 
amintit vizita de acum clţiva ani a fostului Arhiepiscop de Canterbury la Chambesy, 
precum şi .rolul Centrului ca un «loc de rugăciune şi de întărire a comuniunii, ridicat de 
Patriarhia Ecumenică pentru a sluji adevărata identitate ortodoxă, adică adorarea lui 
Dumnezeu şi comuniunea dintre oameni». Centrul găzduieşte patru comunităţi orto
doxe ; greacă, greacă-ortodoxă de limbă arabă, română şi francofonă, comunităţi care 
se roagă zilnic, In limbile proprii, pentru unirea tuturor. Tot aici este sediul Secreta
riatului pentru pregătirea Sfîntului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, angajat 
In coordonarea muncii interortodoxe şi în eforturile pentcu unitatea creştină.

«Slujirea noastră modestă se extinde şi-n alte domenii j predarea teologiei prin 
organizarea de seminarii teologice internaţionale, editarea diferitelor publicaţii, în 
special cele care se referă la pregătirea Sfintului şi Marelui Sinod ortodox, ca şi efor
tul pentru constituirea unei biblioteci specializată In opere de teologie şi spirituali
tate ortodoxă ca şi In dialogurile pe care Biserica Ortodoxă le-a început cu alte 
Biserici or eşti ne. Acestea cu scopul de a sluji toate Bisericile Ortodoxe şl neortodoxe».

In continuare, I. P. S. Mitropolit Damaschlnos s-a oprit asu/pra relaţiilor dintre Bi
serica Ortodoxă şi Anglicană, spunind, Intre altele :
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«Vizitînd acest Ceniru patriarhal, Dvs. nu vizitaţi un loc complet necunoscut 
sericii Dvs. ci, aş zice, casa noastră comună. Reprezentanţii celor d?uă Biserici s- 
reiinlt aici de mai multe ori — In 1970, In 1972 şi In 1981 — pentru a p'egăti sau pent 
a continua, In perspectivă pamanglicană şi pnnortodoxă, dialogul teologic oficial înt 
cele două Biserici ale noastre. în timpul lucrărilor ultimei reuniuni a Comisiei mix 
(20—27 iulie 1931} am avut fericita ocazie de a saluta personal reprezentanţii cel 
două Biserici ale noastre. Atunci am făcut u'area ca dialogul teologic Intre anglica 
şi ortodocşi, purtat cu atltea perspective de speranţă, va dur-e ’a o recunoaştere ec’ 
ziologică mutuală şi perfectă în comuniunea credinţei şi a dragostei, comuniune ca 
constituie baza prin excelenţă a comuniunii euharistice atît de dorită...».

Graţia Sa Arhiepiscopul Robert Runcie de Canterbu'v, în discursul său şi-^ e 
primat bucuria pentru vizita la Centrul ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Cha: 
besy, spunînd, între altele :

«Ara fost iniţiat în cunoaşterea Ortodoxiei arum mulţi ani, cînd eram student 
Paris, de pr. Borls Bobrinskoi, care răspundea de parohia ortodoxă a «Sf. Treimi». M 
tîrziu, legături amicale m-au apropţat de Biserica şi de poporul român. Am mers de-* 
ori In această ţară (România n.n.) şi, chiar Înainte de a li numit Arhiepiscop de Ca 
terbury, am participat in rugăciune la Săptămlna sllntă şi la sărbătoarea Pc.ştelor 1 
tr-o minăstire românească. Totuşi, experienţa mea cea mai profundă pe plan ecum 
nic este legată de fun'ţia de co-preşedinte al Comisiei însărcinată cu dialogul dint 
Comuniunea anglicană şi sfînta Biserică Ortodoxă. Astfel ... în anul 1979 am vizit 
consecutiv Patriarh;a E'umenică şi sfintele Biserici Ortodoxe din Rusia, România, Ii 
garia, Cipru, Ierusalim şi Alexandria...

...Aştept cu nerăbdar.e momentul unui contact mai strîns între noi şi discuţiile ca 
să permită o mai- bună cunoaştere a credinţei noastre şi a tainelor sale ca şi a u 
probleme ce ap-ar din faptul că fiecare dintre noi tră’ eşte în sinul propriei sale com 
niuni de Biserici şi a tradiţiei sale specifice...» («Episkepsis» nr. 268 din 1 martie 1982

| PATRIARHIA ANTÎOHIEI |

T eolog i ortodocşi şi vechi-orlentali pregătesc Adunarea generală 
a C.E.B. de la Vancouver — Canada

Peste douăzeci de teologi aparţinînd Bisericilor Ortodoxe şi Vechi-Orisnta" 
s-au Sntîjnit la Damasc-Siria, între 5—9 februarie 1982, la sediul Patriarhiei Antiohi 
sub preşedinţia Prea Fericitului Patriarh Ignatie IV al Antiohiei şi al întregului Orie 
pentru a pregăti tema teologică a celei de a Vl-a Adunări generale a Consiliul 
Ecumenic al Bisericilor, care va avea loc la Vancouver — Canada între 26 iulie— 1 
august 1983 : «Iisus Hristos, viaţa lumii».

Cum mărturisim credinţa noastră In Iisus Hristos ca izvor unic al vieţii adev 
rate şi depline într-o lume şi Intr-o creştinătate marcate de suferinţă şi de lipsu 
de boli şi de moarte î Cum iacem auzită omului de astăzi, creştinilor despărţi 
ortodocşilor înşişi certitudinea unică a lui Hristos viu şi dătător de viaţă, pleclnd 
la bogăţiile tradiţiilor şi experienţa sfinţeniei Ortodoxiei, şi aceasta într-un lim 
simplu, redus la esenţial, transparent la prezenţa lui Hristos, în puterea Sfîntui 
Duh ? Acestea sint, în substanţă, problemele asupra cărora au reflectat teologii ort 
docşi şi vechi-orientali reuniţi la Damasc. La terminarea reuniunii, au redactat 
document, care va fi trimis Bisericilor pentru examinare şi difuzare.

Prea Fericitul Patriarh Ignatie IV al Antiohiei şi al Întregului Orient a ţinut 
fie prezent personal la această importantă reuniune pregătitoare pentru Vancouv 
ale cărei lucrări le-a şi prezidat.

Printre teologii ortodocşi prezenţi notăm pe I.P.S. Mitropolit Emilianos de Si 
bria (Patriarhia Ecumenică), reprezentantul Patriarhiei Ecumenice pe lingă Conslli 
Ecumenic al Bisericilor şi pe I.P.S. Mitropolit Partenie al Cartaginei (Patriarhia Al 
xandrlei) j pe episcopii Atanasie şi Paul (Patriarhia Antiohiei) şi Lavrentie (Patriar’
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bă) şl pe preoţii Teodor Stylianopoulos (S.U.A.), Boris Bobrinskoi (Paris), repre- 
itlnd Patriarhia Ecumenică, Michel Najm da la Institutul teologic ortodox din Bala- 
nd-Liban ; Vladimir Sorokin de la Institutul teologic din Leningrad, Pr. Prof. Ioan 
a (C.E.B.), Prof. Jean Romanidis (Tesalonic) şi Arhim. Ambrozie (Biserica Ortodoxă
i Finlanda).

Teologii vechi-orientall erau reprezentaţi, între alţii, de : I.P.S. Mitropolit Paulus 
egorios (Biserica Indiei), de Episcopul Keshishian (Biserica Armeană) şi preotul 
orges Bebawi (Biserica Coptă). («S.O.P.» din martie, 1982).

| BISERICA ORTODOXĂ GEORGIANĂ |

Vizita Patriarhului Catclicos Elie II la Chambesy
Prea Fericitul Patriarh Catolicos Elie II al Bisericii Ortodoxe Georgiene a făcut 

vizită în Elveţia, între 13—20 februarie 1982, pentru a participa la sesiunea Comi- 
tului executiv al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, fiind unul din cei şase co-pre- 
dinţi ai acestei organizaţii creştine internaţionale. Era însoţit de P.S. Episcop Ata- 
isie de Bodvr şi Dl. Boris Gagua.

Duminică, 14 februarie a.c., Prea Fericitul Patriarh Catolicos Elie II a oficiat 
înta Liturghie în biserica Centrului ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Cham- 
isy—Elveţia, împreună cu membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Georgiene şi I.P.S. 
itropolit Damaschinos de Tranoupolis, directorul Centrului ortodox de la Chamb6sy.

I.P.S. Mitropolit Damaschinos a salutat pe distinsul oaspete georgian, în numele 
inctităţii Sale Patriarhul Ecumenic Dimitrios I.

Răspunzînd, Frea Fericitul Patriarh Catolicos Elie II a spus, printre altele : «Le- 
iturile de prietenie şi colaborare dintre Patriarhia Ecumenică şi B:serk« Ortodoxă 
Georgiei, două vechi scaune apostolice, nu datează de ieri, nici de astăzi; ele au, 

_ spatele lor, o tradiţie multiseculară. Poporul georgian şi Biserica noastră au primit 
nult de la Bizanţ, după cum Bizanţul a venit astfel în contact cu înalta cultură şi artă 
ile Georgiei. Aceste legături s-au întărit cu ocazia vizitei noastre la Patriarhia Ecu- 
Benică.

«Astăzi, Biserica noastră se găseşte într-o situaţie deosebită. Faţă de Dumnezeu
ii faţă de naţiunea noastră avem conştiinţa unei responsabilităţi deosebite. Ce putem 
sferi noi, Biserica, poporului nostru ? Cum putem răspunde problemelor care-i sînt la 
Inimă ? Căci, într-adevăi, numai făcînd aceasta poporul va rămîne credincios Bisericii 
■oastre şi numai astfel cei care au fost mai rezervaţi faţă de ea vor deveni mai activi, 
slujind atît Biserica, cît şi patria noastră...» («Episkepsis» nr. 267 din 15 februarie 1982).

J BISERICA ORTODOXĂ GREACĂ j

Decesul profesorului teolog Panayotis Bratsiotis
La 31'ianuar'e 1982 a încetat din viaţă la Atena, în vîrstă de 93 ani, cunoscutul 

profesor de teologie de la Universitatea din Atpria, Panayotis Bratsiotis.
Specialist în Vechiul Testament şl membru al Academiei din Atena, proiesorul 

Panayotis Bratsiotis a imprimat Bisericii Ortodoxe din Grecia o deschidere atît faţă 
de alte Biserici şi confesiuni creştine, cît şi faţă de lumea contemporană.

Intre anii 1954— 1960, profesorul Panayotis Bratsiotis a fost membru în Comitelui 
central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi a reprezentat Biserica greacă la Con
ferinţele panortodoxe Rodos I din 1961 şi Rodos III din 1964,

Dintre lucrările sale, menţionăm : Introducere la Vechiu’. Testament (în greacă); 
Mărturisirea de credinţă a unui ortodox (in germană); Biserica Ortodoxă din punct 
de vedere helenic (în germană) şi în colaborare cu alţi teologi greci. («S.O.P.», mar-
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Săptămîna pentru unitate şi Ziua păcii la Geneva
Săptămlna de rugăciune pentru unitate (16—25 ianuarie 1982) a creştinilor a fost 

marcată anul acesta de o celebrare ecumenică, Ja 24 ianuarie 1982 la Geneva, în ca
tedrala «Sfîntul Petru» adunînd reprezentanţii tuturor Bisericilor şi comunităţilor creş
tine ale oraşului.

Rugăciunile au fost rostite In franceză, engleză, germană, greacă, slavonă, româ
nă şi armeană.

Din partea ortodoxă au participat Arhimandriţii Jean Renneteau şi Vassillios 
Karayanls şi Pr. Emil Roman, parohul comunităţii ortodoxe române din Geneva.

Cea de a XV-a zi mondială pentru pace a fost sărbătorită la Geneva printr-o 
ceremonie ecumenică In biserica «Sfîntul Nicolae» la 27 ianuarie 1982. Prezidată de 
Em. Sa Cardinalul Roger Etchegaray, arhiepiscop al Marsillei, reuniunea a numărat 
printre participanţii de vază pe Past. dr. Philip Potter, secretaT general al Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor, pe I.P.S. Mitropolit Emilianos de Sylibria, reprezentantul Pa
triarhiei Ecumenice pe lingă Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi pe Protoiereul Vltalie 
Borovoi, reprezentantul Patriarhiei Moscovei pe lingă Consiliul Ecumenic al Biseri
cilor («Episkepsls» nr. 266 din 1 februarie 1982).

O nouă revistă de teologie ortodoxă în America
O nouă revistă de teologie ortodoxă a început să apară la New-York. Este vorba 

de «The Patristic and Byzantine Review», care are ca editor pe profesorul grec Con
stantin Tsirpanlis, preşedintele Institutului American de Studii Patristice şi Bizantine 
(Idem).

Lect. dr. CEZAR VASILIU
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PORTRETUL MORAL AL CREŞTINULUI ORTODOX

Prof. CONSTANTIN PAVEL

De la început trebuie subliniat că viaţa creştinului nu poate fi Înţe
leasă realist decît ca o viaţă prin Hristos, cu Hristos şi în Hristos, care 

.se realizează treptat prin acţiunea Sfîntului Duh, începînd cu spălarea 
lui de păcate şi renaşterea lui în apele Botezului, în care împreună cu 
Hristos a murit păcatul şi a înviat la o viaţă nouă. Creştinul îşi cîştigă 
capacitatea de a săvîrşi binele prin harului Sfîntului Duh, pe care-1 pri
meşte la Sfînta Taină a Mirungerii. Comuniunea deplină cu Hristos o 
realizează prin Sfînta împărtăşanie. în continuare, prin Sfînta Taină a 
Spovedaniei, creştinul se curăţă de păcatele săvîrşite în cursul vieţii şi 
capătă noi puteri de rezistenţă împotriva lor şi de săvîrşire a binelui. 
Prin Sfînta Taină a Nunţii, creştinul primeşte ajutorul harului divin pen
tru întărirea unirii conjugale şi realizarea scopurilor căsătoriei: între
girea şi întrajutorarea soţilor, naşterea şi creşterea copiilor. Prin Sfîn
ta Taină a Maslului, creştinul bolnav primeşte ajutorul lui Dumnezeu 
pentru vindecare, uşurare, mîngîiere, întărire în suportarea bolii şi ier
tare de păcate. Cei aleşi şi pregătiţi pentru preoţie, prin Sfînta Taină a 
Hirotoniei, primesc puterea de a săvîrşi Sfintele Taine, de a învăţa pe 
credincioşi şi de a-i conduce pe calea mîntuirii.

O viaţă morală ortodoxă nu există şi nici nu poate fi concepută 
fără Sfintele Taine, administrate de Biserică.

Elementele esenţiale în structura vieţii morale 
a creştinului ortodox

Personalitatea creştină se ridică pe trei coloane de granit: cre
dinţa, nădejdea şi dragostea 1:  Virtutea credinţei îi dă orientarea, nă
dejdea aripile şi sprijinul, iar dragostea iputerea de a înfăptui binele.

1. Asupra definiţiei virtuţilor teologice, v e z i: Mitr. dr. Nicolae Mladin, prof. diac. 
dr. Orest Bucevschi, Prof. dr. Const. Pavel, Prof. dr. Ioan Zăgrean, Teologia morală 
ortodoxă — voi. II, Morala specială, p. 23, 32, 41.
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Aceste trei virtuţi, numite teologice, au ca obiect pe Dumnezeu şi 
ca izvor harul dumnezeiesc, ou care colaborează voinţa omului.

Luminat de harul divin dăruit lui la Botez, creştinul primeşte şi ţine 
ca adevăruri de neclintit toate cele descoperite de Dumnezeu pentru 
mîntuirea noastră, care se află în Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie şi 
sînt păstrate şi propovăduite de Sfînta noastră Biserică. El îşi dă deplina 
sa adeziune la toate aceste învăţături creştine pentru că are toată în
crederea în Dumnezeu care, fiind înţelepciunea supremă nu se poate 
înşela şi fiind bunătatea absolută nu-1 poate amăgi şi de asemenea, pen
tru că acordă tot creditul autorităţii Bisericii, care a păstrat neştirbite 
şi neadăugate aceste învăţături şi a cărei misiune este mîntuirea noastră.

Credinţa este poarta de intrare in viaţa creştină. Fără credinţă nu 
exista mîntuire (Evr. 11,6) «Cel ce va crede şi se va boteza se va mîntui, 
iar cel ce nu va crede se-va osîndi» (Marcu 16, 16).

Fără convingerea neclintită că cele propovăduite de Biserică sînt 
adevîirate şi reale, voinţa noastră nu se înduplecă să facă binele. Cînd 
credinţa este puternică, mută şi munţii din loc şi face pe om să treacă 
peste munţi da obstacole şi abisuri de primejdii. Fără credinţă nu numai 
că nu putem face binele dar nici nu dobîndim harul divin, neputînd fi 
creştini nici măcar cu numele. Credinţa trebuie să fie universală adică 
să îmbrăţişeze toate adevărurile mîntuitoare, să fie puternică, luminată, 
mărturisitoare şi lucrătoare prin iuBire (Gal. 2, 6 ; 1 Cor. 13, 2). «Cre
dinţa fără fapte este moartă» (Iac. 2, 17, 26).

Călăuzit de credinţă şi sprijinit de harul dumnezeiesc, creştinul se 
străduieşte din răsputeri să împlinească în toate voinţa lui Dumnezeu, 
aşteptînd cu încredere că va fi răsplătit pentru aceasta cu fericirea în 
viaţa viitoare şi că, potrivit făgăduinţelor lui Dumnezeu, nu va fi lipsit 
de ajutorul Sîu pentru mîntuire.

Nădejdt ■a este necesară şi de aceea este primită ca dar la botez. Ea 
îndreaptă spre Dumnezeu întreaga fiinţă a omului ca spre scopul final şi 
cel mai înalt; ea sprijină încrederea necont-snită în ajutorul lui Dumne
zeu şi dă putere dre luptă (Ps. 4, 5).

Fără nădejde, viaţa ar deveni un iad.
Sfîntul apostol Pavel se declară apostol al lui Iisus Hristos «întru 

nădejdea vieţii veşnice» (Tit. 1, 1—2) «Convinşi fiind că dacă pătimim 
împreună cu Hristos, împreună cu El ne vom şi mări» (Rom. 8, 17). Mîn- 
tuilorul subliniază importanţa nădejdii spunând : «Cel ce rabdă pînă la 
sfîrşit acela se va mîntui» (Matei 10, 22).

D^znăde^ea pune stăpînirea numai în sufletul celui care, avînd 
conştiinţa păcătoşeniei proprii, consideră imposibilă iertarea (exemplu 
luda), duce o viaţă morală sau este copleşit d.e nenorocirile vieţii. Dar 
Dumnezeu este iubitor şi mult îndurător faţă de păcatele noastre ca să 
ne ierie şi să ne ajute în necazurile vieţii.

încrederea prea mare în puterile proprii şi bizuirea numai pe aces
tea fără a apela la ajutorul lui Dumnezeu ignoră slăbiciunea omului şi 
nevoia lui de sprijinul lui Dumnezeu. La baza acestor păcate contra nă
dejdii se află în fond lipsa unei credinţe luminate şi puternice.

Toată morala creştină este concentrată de Mîntuiţorul în iubirea 
faţă de Dumnezeu care să fie mai presus de orice şi în iubirea faţă de



ÎNDRUMAR] PASTORALE

iproajpele ca pe noi înşine. Iată cuvintele prin care spune aceasta : «Să 
iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta şi cu tot sufletul 
ău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este întîia şi cea mai mare poruncă, 
[ar a doua asemenea acesteia : «Să iubeşti pe aproapele tău ca însuţi 
>e tine» {Matei 22, 37—39).

Cunoscînd prin credinţă şi nădejde că Dumnezeu este Creatorul, 
’ ronietorul şi Mîntuitorul nostru, Părintele şi Binefăcătorul nostru, ţin
ând spre Dumnezeu întrucît e creat după chipul Său şi mişcat de harul 
îău, creştinul simte născindu-se în sufletul său, pe lîngă un sentiment 

de admiraţie şi recunoştinţă, dorinţa fierbinte de a se uni cu El. Sufletul 
rreştinului însetează după Dumnezeu precum cerbul după izvoare, este 
îeliniştit pînă cînd se va odihni în Dumnezeu, cum spune Fericitul Au- 

gustin2. De aceea, el se sileşte din răsputeri să-I împlinească poruncile 
Drin care se realizează această asemănare şi comuniune cu Dumnezeu şi 
D r i n  Dumnezeu cu semenii şi întreaga creatură. Aceasta-i iubirea faţă de 
>umnezeu.

Motivul iubirii este Dumnezeu, care este însăşi iubirea. Fără iubire, 
iesăvîrşirea nu-i posibilă. Cel ce iubeşte pe Dumnezeu viază în Dumne-, 
:eu şi Dumnezeu viază în el.

Iubirea faţă de Dumnezeu se arată prin împlinirea poruncilor Lui 
Ioan 14, 21, 23).

Iubirea trebuie să fie mai .presus de orice, lucrătoare prin fapte, ve
rificată prin împlinirea poruncilor Mîntuitorului (Ioan 15, 14; 1 Ioan 
3, 18).

Iubirea este esenţa şi inima creştinismului. Dumnezeu însuşi este 
iubire, realizată între persoanele Sfintei Treimi. Sfînta Treime este struc
tura desăvîrşită a iubirii. Omul, fiind creat după chipul lui Dumnezeu, 
tinde spre iubire. Asemănarea cu Dumnezeu constă din realizarea iu
birii. Fiul lui Dumnezeu Şi-a arătat iubirea nemărginită faţă de oameni 
prin întruparea Sa ca om, prin patimile şi învierea Sa pentru mîntuirea 
lor. Mîntuirea înseamnă pe de o parte vindecarea de boala (păcatului, 
iar pe de altă parte, întărirea capacităţii de a face binele, adică de a 
iubi.

Ţinta noastră este viaţa fericită, care constă dintr-o viaţă de co
muniune în iubire cu Dumnezeu şi semenii şi care nu .poate fi realizată 
decît prin virtuţi, ca acte de iubire.

Iubirea se concretizează prin fapte de îndurare, pe care Sfînta Bise
rică le-a concentrat într-un număr de şapte faţă de trup şi alte şapte 
faţă de suflet. Prin aceasta, se are în vedere omul întreg şi nevoile lui 
esenţiale. Astfel, hrănirea celui flămînd, adăparea celui însetat, îmbră- 
carea celui gol, cercetarea celor în necazuri şi nevoi şi ajutorarea lor, 
cercetarea şi ajutorarea bolnavilor, găzduirea gratuită a călătorilor, în
groparea săracilor şi a celor singuratici (Matei 25, 41—46) sînt cele mai 
însemnate forme ale milosteniei trupeşti. întoarcerea celor rătăciţi la 
calea adevărului şi a celor păcătoşi la calea virtuţii, învăţarea celor ne
ştiutori şi nepricepuţi, sfătuirea celor ce au nevoie de sfat, rugă

2. Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te (Con- 
fessiones, P. I, 1, 1).
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ciunea pentru aproapele, mîngîierea celor întristaţi, nerăzbunarea pen
tru răul suferit de la alţii şi răsplătirea răului cu binele şi iertarea celor 
ce ne-au greşit sint, de asemenea, principalele forme de milostenie su
fletească.

în aplicarea ei, iubirea aproapelui include forme multiple şi variate, 
în funcţie de nevoile materiale, spirituale şi morale reale ale aproapelui, 
de posibilităţile noastre şi de împrejurări. Virtuţile teologice se inter- 
condiţlonează reciproc. Viaţa creştină se aseamănă cu pomul care are 
ca rădăcină credinţa, ca tulpină nădejdea şi oa roade iubirea.

In viaţa viitoare, credinţa va deveni de prisos, căci atunci Dumne
zeu şi realităţile divine vor fi privite faţă în faţă ; nici nădejdea nu va 
mai avea sens, deoarece toate făgăduinţele lui Dumnezeu vor fi împli
nite. Veşnică va rămîne numai iubirea, căci ea este esenţa comuniunii 
cu Dumnezeu, care este iubire <1 Cor. 13, 4—8, 13).

Din virtuţile teologice, care stau la temelia vieţii creştine, izvorăsc 
celelalte virtuţi.

Astfel, virtuţile morale cardinale : înţelepciunea, dreptatea, cum
pătarea şi curajul, care constituie cununa virtuţilor naturale, adică a 
celor ce pot fi Însuşite prin puterile noastre, fireşti, au fost cunoscute 
şi de filosofii antici. Creştinismul le-a primit, dar transformîndu-le şi 
dinamizîndu-le prin legătura lor cu virtuţile teologice.

Astfel, virtutea înţelepciunii este luminată de credinţă şi se adapă 
din înţelepciunea lui Dumnezeu, care este «Calea, Adevărul şi Viaţa» 
(Ioan 14, 6).

Dreptatea creştină beneficiază şi ea din plin de lumina credinţei şi 
mai ales de puterea iubirii ca şi a viziunii creştine asupra tuturor pro
blemelor vieţii. Punînd la temelie .frăţia, egalitatea şi iubireâ reciprocă, 
virtutea creştină a dreptăţii împlineşte datoriile faţă de Dumnezeu, faţă 
de aproapele şi faţă de noi înşine.

Cumpătarea are în -creştinism temeiuri şi motive noi şi mai puter
nice decît în păgînism. Sînt cele pe care le dau credinţa, nădejdea şi 
dragostea, precum şi înţelepciunea, dreptatea şi curajul. Căci, în viaţa 
creştinului, virtuţile nu sînt separate, ci formează o unitate organică. 
Cumpătarea creştină urmăreşte nu numai binele propriu al celui ce-o 
aplică ci şi binele semenilor. Lucru pe care filosofii antici nu-1 aveau 
in vedere.

Curajul, virtutea care ne ajută să învingem piedicile ce stau în ca
lea înfăptuirii binelui şi a evitării răului, este o formă comună tuturor 
virtuţilor, care cer toate o încordare a voinţei. Şi această virtute benefi
ciază în creştinism de sprijinul celorlalte virtuţi. De aceea, toate for
mele de curaj — militar, religios, civil — vor cunoaşte în creştinism 
un nivel superior în realizare.

In afară de cele zece porunci ale Decalogului şi cele nouă porunci 
bisericeşti, creştinul urmează alte nouă căi ce duc la fericire şi care-şi 
au şi ele izvorul în cele trei virtuţi teologice. Astfel, creştinul este «să
rac cu duhul», adică smerit, îşi plînge păcatele şi se pocăieşte, este blînd, 
însetează după dreptate, este milostiv, curat cu inima, făcător de pace 
şi pregătit să sufere pentru credinţă şi viaţă creştinească.
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Creştinul care vrea să ajungă mai repede şi mai sigur la desăvîrşire 
împlineşte cele trei sfaturi evanghelice : .castitatea, sărăcia de bună voie 
şi ascultarea necondiţionată, îmbrăţişînd viaţa monahală. In felul acesta, 
el se eliberează de multe griji, necazuri şi ispite .pentru mîntuire.

De notat că aceste trei sfaturi morale pot fi îndeplinite tn diferite 
feluri şi măsuri şi de către cei ce trăiesc în afara aşezămintelor mona
hale.

Ceea ce credem necesar să precizăm este că, prin virtuţile creştine 
nu se nimicesc şi nu se sleiesc puterile naturale ale omului, cum susţinea 
Nietzsche, ci, dimpotrivă, se potenţează la maximum, se optimizează, 
disciplinîndu-se potrivit ierarhiei creştine a valorilor. Scriitorul creş
tin Laotanţiu combate pe stoici, care cereau suprimarea simţurilor. 
Aceasta ar însemna — după el — să schimbi natura vieţuitoarelor. El 
propune educarea şi nu bruscarea simţurilor.

Intr-adevăr, virtutea este desăvtrşirea firii şi asemănarea cu Dum
nezeu ,• este forma creşterii noastre în bine sau în existenţă pentru o tot 
mai deplină asemănare cu El.

Modul uman al vieţii dumnezeieşti este realizat în mod desăvîrşit 
în ILsus Hristos. De aceea Hristos este modelul nostru concret în strădu
inţa după virtute. Prin virtute ne facem asemenea cu Hristos. Hristos 
vrea să ducă pe fiecare la nivelul de realizare umană maximală 3.

Virtuţile creştine se altoiesc pe tulpina forţelor naturale. Este vor
ba mai întîi de o «refulare», apoi de o «sublimare» — ca să folosim ter
menii şcoalei psihanalitice a lui Sigmund Freud — a energiilor umane, 
canalizîndu-le şi orientîndu-le în direcţia şi duhul moralei creştine.

înnoirea vieţii creştine are un caracter teandric, mai precis hristo- 
centric şi pnevmatologic-ecleziologic. La temelia vieţii creştine este 
Hristos-Mîntuitorul, marele pedagog. El nu numai că ne luminează calea 
spre desăvîrşire, dar ne şi îmbie şi sprijină să suim treptele acestui ur
cuş. Mărturie avem cuvintele Sale : «Eu sînt Calea, Adevărul şi Viaţa». 
«Nimeni nu vine la Tatăl Meu decît prin Mine» (Ioan 14, 6) «Fără Mine nu 
puteţi face nimic» (Ioan 15, 5). Fiinţa tuturor virtuţilor este însuşi Dom
nul nostru Iisus Hristos,4 care este — cum spune Marcu Ascetul —: 
«Ascuns In poruncile Sale şi cei ce-L caută pe El, Îl găsesc pe măsura 
împlinirii lor». Hristos este nu numai modelul dar şi calea care duce la 
virtute şi chiar însăşi virtutea.

Prin Sfintele Taine şi cu deosebire prin Sfînta Euharistie, adminis
trată de Biserică, căci, aşa cum precizează Părintele profesor D. Stăm-' 
loae 5 «Nu există altă scară spre Dumnezeu decît prin interiorul Biseri
cii», Hristos pătrunde, sălăşluieşte şi activează în sufletul creştinului. 
Printr-o trainică lucrare, voinţa lui Hristos se împreunează cu voinţa 
creştinului, aşa încât — cum spune Sfîntul apostol Pavel: «Nu mai tră
iesc eu ci Hristos trăieşte în mine» (Gal. 2, 20) «Pe toate le pot întru 
Hristos care mă întăreşte» (Filip. 4, 13).

3. Pr. D. Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, voi. I, Bucureşti, 1978, p. 49.
4. Legea duhovnicească, cap. 190; Filocalia rom., I, p. 247.
5. Vezi Desâvlrşirea noastră In Hristos (I), în «Mitropolia Olteniei», XXXII (1981), 

nr. 1̂ —3, p. 107.
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Idealul moral al creştinului este asemănarea cu Dumnezeu — în- 
dumeezeirea prin har, prin participare. Intrucît Hristos este interpreta
rea umană a vieţii divine, urmează că asemănarea cu Dumnezeu se poa
te realiz-a numai imitînd pe Hristos şi trăind în comuniune cu El. întru
parea moralei într-o personalitate privilegiată, care devine un model 
de imitat, este unul din marile merite ale moralei creştine, recunoscut 
şi de filosofii profani, printre care Henri Bergson6, care aduce un frumos 
elogiu creştinismului cu deosebire pentru că pune centrul trăirii morale 
şi religioase în iubire.

Dar trebuie precizat că Hristos nu este pentru creştin numai' un 
model de imitat, ci şi un colaborator permanent şi efectiv al vieţii lui. 
Prin Duhul Sfînt primit odată cu Sfintele Taine, Hristos se află prezent 
şi activ în sufletul creştinului.

De aceea, portretul moral al creştinului va fi cu atît mai reuşit cu 
cît va semăna mai mult cu modelul vieţii umane a lui Hristos.

Aspecte din portretul moral al creştinului la Sfîntul 
Grigorie de Nissa şi în Scrisoarea către Diognet

Sfîntul Grigorie de Nissa, în cartea sa Despre desăvîrşirea şi cum 
trebuie să lie creştinul, ne prezintă desăvîrşirea creştină ca imitare a 
virtuţilor lui Hristos. Redăm pe scurt această concepţie după comenţa- 
rul P. C. prof. Ioan G. Coman 7.

După Sfîntul Grigorie de Nissa, desăvîrşirea nu poate fi decît inte
grală. Creştinul nu-trebuie să se asemene fiinţelor imaginare din mito
logie, care au o compoziţie monstruoasă. Nu poate fi creştin cel care nu 
are în capul său credinţa în Logos, chiar de-ar fi desăvîrşit în celelalte
— ceea ce, în realitate, nu-i posibil fără această credinţă. Prezenţa Lo
gosului nu-i suficientă. Trebuie să-şi armonizeze cu asemenea cap şi 
toate celelalte mădulare, să-şi identifice viaţa cu a lui Hristos, imitîn- 
du-i atributele. Sfîntul Grigorie de Nissa îşi dă seama că nu toate atrl 
butele lui Hristos sînt imitabile, unele fiind supranaturale. De aceea el 
precizează că pe unele le imităm, iar pe cele inaccesibile le adorăm 8.

Modelarea aceasta se face de către noi înşine prin virtuţi. Metoda 
este imitaţia activă. Culorile de fond ale acestui portret moral al creş
tinului sînt, după Sfîntul Grigorie, umilinţa şi răbdarea. La acestea, el 
adaugă atributele imitabile ale lui Hristos şi anume : puterea, înţelep
ciunea, pacea, lumina, sfinţenia, jertfa, slava, mîncarea şi băutura du
hovnicească, nădejdea.

Posibilitatea desăvîrşirii este dată în aceea că Hristos este cona- 
tural şi consubstanţial cu trupul acestei Biserici, adică cu creştinii. «Noi 
sîntem membrele care creştem în trupul lui Hristos» — spune Sfîntul 
Grigorie. Desăvîrşirea creştină este un proces de neîncetată asimilare

6. Vezi Les 4eux sources de la Morale et de Ia Rellgion, 1932, Paris, p. 29.
7. Pr. prof. I. G. Coman, Probleme de filosofie şi literatură patristică. Casa Şcoa- 

lelor, 1944.
8. Vezi Despre desăvlrş/re, M.P.G., 46, 273 A. Aceeaşi părere o susţine şi Feri

citul Augustin cind deosebeşte aceste atribute vorbind de unele care non imitanda 
sed admiranda sunt.
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a lui Iisus Hristos prin Sfînta împărtăşanie şi modelarea vieţii, care duce 
la înlocuirea treptată a naturii noastre cu natura divină9.

Concepţia' Sfîntului Grigorie de Nisfca este aceea a teologiei orto
doxe, după care întruparea lui Dumnezeu-Fiul în chip de om s-a făcut 
de asemenea şi spre a servi drept model pentru viaţa omului.

Cîteva din trăsăturile esenţiale ale unui portret moral al creşti
nului din primele timpuri ale creştinismului le găsim şi în Scrisoarea că
tre Diognet. In aceasta, creştinii se deosebesc de ceilalţi oameni numai 
prin «ţinuta admirabilă şi extraordinară a vieţii» cum «atestă mărturiile 
unanime». «Ei locuiesc patrii proprii dar ca străini. Participă la toate 
îndatoririle ca cetăţeni şi îndură toate neajunsurile ca străini. Orice ţi
nut s'.răin es'.e patria lor şi orice patrie le este străină. Se căsătoresc 
ca toţi ceilalţi, au copii, dar nu aruncă pe noii născuţi. Au masă obşteas
că dar nu vulgară. Ei sînt în trup, dar nu trăiesc după trup. Ei duc viaţa 
pe pămînt, dar sînt cetăţeni ai cerului. Se supun legilor constituite, dar 
prin felul existenţei lor, depăşesc legile.

Ei iubesc pe toţi şi de toţi sînt persecutaţi. Sînt necunoscuţi şi sînt 
condamnaţi. Sînt ucişi şi trăiesc. Sînt cerşetori şi îmbogăţesc pe mulţi. 
Sînt lipsiri do toate şi prisosesc în toate. Sînt dezonoraţi şi sînt glorifi
caţi pentru dczonorarea lor. Sînt acoperiţi de cuvinte grele şi dreptatea 
lor este atestată. Sînt insultaţi şi ei binecuvîntă. Sînt batjocoriţi şi ei 
dau cinstire. Ei fac bine şi sînt pedepsiţi ca răufăcători. Pedepsiţi, ei se 
bucură ca de o reînviere (...) Cei ce-i urăsc nu pot spune pricina duş
măniei» 10. Mai departe, autorul acestei renumite scrisori spune : «Pe 
scurt, ceea ce. este sufletul în trup, aceea sînt creştinii în lume (...) sufle
tul locuieşte în trup, dar nu este din trup. Creştinii locuiesc în lume, 
dar nu sînt din lume (...) Lumea urăşte pe creştini fără ca ea să fi suferit 
vrea nedreptate din partea acestora, ci numai pentru că creştinii se 
opun plăcerilor.

Sufletul iubeşte trupul şi membrele acestuia, deşi trupul îl urăşte : 
crcştinii iubesc pe cei care-i urăsc.

Sufletul e închis în trup, dar el susţine trupul: creştinii sînt reţi
nuţi în lume ca într-o închisoare, dar ei susţin lumea. Sufletul nemuri
tor locuieşte într-un cort muritor: creştinii sălăşluiesc în cele strică- 
cioase, dar aşteaptă nestricăciunea cerească» u.

Culorile în care este zugrăvit chipul moral al creştinului în Scrisoa
rea către Diognet sînt atît de frumoase încît par exagerate. Dar pentru 
vremea în care a fost scrisă şi sfinţenia de care erau capabili creştinii 
pe atunci, aceste caracterizări exprimă o realitate.

Portretul moral al creştiiKilul în dimensiunea Iul psiho-fizlcă
In scopul de a zugrăvi cît mai fidel şi mai deplin portretul moral al 

creştinului ortodox, vom încerca să îmbrăţişăm sinoptic unitatea orga
nică a întregii fiinţe umane, adică atît sufletul cît şi trupul, care con
stituie împreună fiinţa umană.
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Creştinul este omul care poartă numele lui Hristos, care prin Botez 
şi alte Taine şi-a reînnoit fiinţa şi se străduieşte să şi-o modeleze după 
exemplul lui Hristos şi cu ajutorul Său prin Duhul Sfînt.

Indumnezeirea omului după har şi transfigurarea firii sînt obiecti
vele principale ale creştinismului. Iar în Hristos sînt date toate condi
ţiile şi mijloacele îrudumnezeirii noastre 12.

Creştinismul nu cere schimbarea condiţiilor inerente vieţii umane 
pe pămînt, ca vîrstă, starea socială, profesiunea, limba, naţionalitatea 
etc. In această privinţă, Sfîntul apostol Pavel spune limpede : «Dezbră- 
caţi-vă de omul cel veahi şi de poftele lui şi vă îmbrăcaţi în cel nou, 
care se înnoieşte prin cunoştinţa de Dumnezeu după chipul Celui ce l-a 
făcut. Intru această stare nu este nici iudeu, nici elin, nici tăiere împre
jur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, 
ci toate şi în toţi este Hristos» (Col. 3, 9— 12). Acelaşi Apostol porun
ceşte : «Fiecare să lămînă în starea în care era cînd a fost chemat» 
(I Cor. 7, 20).

Pentru un observator atent, creştinul apare cu o fizionomie aparte. 
Mai întîi, fiecare om are o notă proprie, o  realitate originală, ireducti
bilă, inconfundabilă. Aceasta provine din faptul că este chip al lui Dum
nezeu, înrudit cu Dumnezeu şi reprezentînd în acelaşi timp o noutate. 
In fiecare din noi Dumnezeu a imprimat o pecete proprie.

Fiecare om este, deci, un novum, un unicat nu numai în ce priveşte 
sufletul său ci chiar şi trupul. Astfel, s-a constatat că nu există identi
tate perfectă a chipului, a feţei nici măcar la gemeni. In fiecare om Dum
nezeu a pus şi cerva deosebit, dăruindu-i prin aceasta o valoare proprie, 
ireductibilă şi inalienabilă. Această importantă afirmaţie se sprijină pe 
opiniile Sfinţilor Irineu, Grigorie de Nissa şi Grigorie Palama, după care 
şi trupul participă la chipul lui Dumnezeu, deoarece omul întreg este 
alcătuit din suflet şi trup 13.

In concepţia creştină, trupul omenesc, «cel mai complex sistem de 
raţionalitate plasticizată» 14, este mijlocul prin care spiritul uman lu
crează la transfigurarea sau spiritualizarea întregului cosmos, a întregii 
naturi15.

Nu se poate vorbi de om decît în această alcătuire dublă, trupul 
fiind o componentă a fiinţei umane16. Preţuirea creştină a trupului are 
drept temei principal întruparea Mîntuitorului.

Toată lucrarea Bisericii are ca scop sfinţirea prin Duhul Sfînt a su
fletului şi a trupului. Aceasta începe la Sfîntul Botez, prin care ne naş- 
tem răsădiţi în Hristos, «altoiţi în El» (Rom. 6, 1), continuă cu Mirunge- 
rea cînd se întăreşte pecetea Duhului as’ ipra tuturor simţurilor şi înche
ieturilor pentru ca tot trupul să devină duhovnicesc. Unirea deplină se 
realizează prin Sfînta Euharistie. Trupul este deci un templu al Duhului 
Sfînt (I Cor. 6, 19) şi este destinat învierii şi nemuririi.

12. Pr. D. Stăniloae, op. cit., p. 80.
13. Sf. Grigorie Palama, Prosopopaee, M.P.G., 150, 1801.
14. Pr. D. Stăniloae, op. cit., p. 375.
ÎS. Ibidem, p. 369.
16. Vezi Pr. prof. Const. Galeriu, Cinstirea sfintelor moaşte. In «Mitropolia Bana

tului», (XXX), 1980, nr. 10—12, p. 635—651.
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Toate actele cultului divin angajează întreaga noastră fiinţă, deci 
trupul. Slujirea semenilor se face prin trup. Cu mîinile îmbrăţişăm pe 
roapele şi lucrăm pentru ajutorarea lui (Fapte 9, 39; 1 Cor. 4, 12).

Mîntuirea noastră s-a săvîrşit în trup (1 Tim. 3, 16). De aceea, Sfîn-
1 Apostol Pavel îndeamnă pe creştini «Să înfăţişaţi trupurile voastre 

a o pîrgă vie, sfîntă, bineplăcută lui Dumnezeu, ca Închinarea voastră 
duhovnicească» (Rom. 12, 1) «Preamăriţi pe Dumnezeu in trupul şi în 
duhul vostru, care sînt ale lui Dumnezeu» (1 Cor. 6, 20).

Pe temeiul celor de mai sus, portretul moral al creştinului va cu
prinde, măiestrit îmbinate, într-o imitate organică, atît yiaţa şi activi
tatea sufletului cît şi a trupului.

Trupul este menit să exprime într-un mod concret şi material viaţa 
şi activitatea sufletului. Prin Sfintele Taine, trupul creştinului se re
naşte la viaţa cea în Hristos, cîştigînd astfel capacitatea necesară spre 
a realiza în fiinţa lui şi în lumea semenilor şi în cosmos, principiile mîn- 
tuitoare ale creştinismului.

De aceea, în ansamblu, comportamentul creştinului este tipic creştin.
In general, creştinul este liniştit. Nici o îngrijorare pămîntească 

nu-1 tulbură peste măsură, şi nici o primejdie nu-1 îngrozeşte, pentru că- 
şi dă seama că bunurile acestei vieţi ca şi însăşi viaţa sînt vremelnice 
şi stau în stăpînirea lui Dumnezeu. Pentru el, nu există motiv serios care 
să dezlănţuie furia decît împotriva păcatului.

Privirile creştinului sînt aţintite spre Dumnezeu, de la care aşteaptă 
ajutorul şi spre care năzuieşte. Totuşi, viaţa creştinului nu se reduce 
la contemplare. La înălţarea Domnului la cer, Apostolii care rămăseseră 
cu ochii aţintiţi spre cer, au fost îndrumaţi de înger să înceteze cu 
această atitudine şi, desigur, să treacă la o viaţă activă (Fapte 1, 11)-

într-adevăr, creştinul este dator să- desfăşoare o acţiune asupra lu
mii prezente, pe care, printr-o activitate creatoare de valori, s-o trans
figureze, s-o modeleze, s-o spiritualizeze ca s-o facă mai prielnică pen
tru suflet, cît mai asemănătoare cu lumea paradisiacă. Contemplaţia nu 
stînjeneşte ci ajută activitatea. Sfîntul Apostol Pavel a fost răpit de trei 
ori la cer şi totuşi cîtă energie a desfăşurat în vasta sa activitate mi
sionară !

Priveliştea creştinului nu-i vicleană ci sinceră nu-i lacomă ci ge
neroasă. Ochii nu-i sînt tulburi, exprimînd un suflet agitat şi haotic, 
nici injectaţi de mînie ci limpezi şi senini ca şi sufletul pe care-1 oglin
desc. Aceşti ochi stăruie numai asupra lucrărilor demne de a fi privite 
şi se abat îndată de la orice i-ar putea fi prilej de ispită şi alunecare. 
Preferă să nu privească oamenii şi lucrurile care l-ar putea încurca, 
prinde şi preocupa, hărţuindu-1 încoace şi încolo, făcîndu-1 să-şi cheltu
iască vremea şi energia cu altceva, pierzîndu-se pe sine în lucrurile din 
afară sau abătîndu-1 din calea rosturilor proprii.

Ochii creştinului sînt totuşi destul de vigilenţi în observarea şi iden
tificarea primejdiilor care-i pîndesc şi ameninţă virtutea. Se desfată 
mai mult în mijlocul naturii, care-1 odihneşte şi instruieşte, în care se 
străvede puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu.

Creştinul refuză de a vedea în natură doar o producătoare de hrană 
sau un simplu peisaj de admirat sau de pictat. Ci, pentru el, natura —
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dar al lui Dumnezeu — este un mare dascăl. Pretutindeni transpare 
Dumr.ezou, care se lămureşte în chip tainic. întregul univers îl îndeam
nă să-şi îndeplinească menirea lui de om şi-i indică atitudinea faţă de 
viaţă. De la natură învaţă să fie harnic, chibzuit şi econom. Ceea ce face 
orbeşte floarea şi astrul, el trebuie să facă cu înţelepciune, potrivit ran
gului său, cu aceeaşi crcdinţă rîvnitoare şi onestă. Natura îi arată să nu 
se grăbească ci să stăruie. îl îndeamnă să se ridice mereu.

Natura este «un mijloc prin care omul creş-te spiritual şi îşi fruc
tifică intenţiile bune faţă de sine şi faţă de semeni, cînd este menţinută 
şi folosită conform cu ea însăşi» 17. «Noi creştem prin lucruri întrucît 
prin ele cunoaştem tot mai mult intenţiile iubitoare ale lui Dumnezeu 
fa‘,ă de noi» l8.

Creştinul are despre lume o viziune aparte. Mai întîi, aşa cum spu
ne Sfîntul Maxim Mărturisitorul — : «Toate lucrurile îşi au raţiunea 
lor în Logosul dumnezeiesc sau în Raţiunea Supremă» lfl. Orice lucru, ori- 
cît de mărunt şi neînsemnat, ti apare creştinului ca un simbol purtînd 
semnificaţia originii lui divine şi a valorii lui spirituale. Totul îi vor
beşte de Dumnezeu.

Totul în natură îi apare în veşmînt nou şi strălucitor. în toate şi la 
fiecare pas se fac vădite în chip tainic slava şi puterea lui Dumnezeu. 
Această viziune asupra naturii explică dragostea unui Francisc de Assisi 
faţă de animale şi de flori. La rîndul lor, fiarele sălbatice nici nu se atin
geau de sfinţi, sfinţenia impunjndu-le instinctiv pînă şi acestor fiinţe in
ferioare.

Adesea, ochii creştinului' sînt umeziţi de lacrimile pocăinţei, care 
spală sufletul de păcate după cum secreţia glandelor lacrimale dezin
fectează ochii trupeşti.

Privirea creştinului depăşeşte totdeauna obiectul asupra căruia se 
îndreaptă obiectivul ei este mai îndepărtat, transcende obiectul con
cret. Frin telescopul credinţei, ochiul trupesc îşi prelungeşte viziunea 
dincolo de realităţile sensibile, într-o lume transcendentă şi priveşte to
tul sub specie aeternitatis. Jn toate vede pe Dumnezeu, care transpare 
în toate creaturile Sale — Creştinul îşi disciplinează privirea. N-o lasă 
să se complacă în vizionarea lucrurilor deşarte sau vătămătoare. Nu se 
lasă încîntat de aparenţele seducătoare ale obiectelor. Cu ajutorul unei 
lumini suprasensibile, face o selecţie in toate.

La cei ajunşi la o înaltă treaptă a sfinţeniei, ochii îşi interzic să mai 
privească altceva decît pe Dumnezeu într-o lumină supranaturală.

Urechile creştinului sînt aplecate să asculte sfintele slujbe, cuvinte 
ziditoare, muzică neprihănită şi binefăcătoare. Creştinul le astupă la 
chemările şi ademenirile la păcat.

Muzica trebuie selecţionată, căci şi ea poate fi vinovată cînd dă 
nostalgia plăcerii neîngăduite, cînd sugerează păcatul, cînd îndeamnă la 
reverii periculoase sau la trmdăvie sau cînd, prinzîndu-ne în vraja ei. 
ne poartă pe unde nu trebuie, smulgîndu-ne de la datoriile noastre şi 
făcîndu-ne să evadăm în ţinuturi străine sau vrăjmaşe misiunii noastre.

17. Pr. D. Stăniloae, op. cit., p. 325. 18. Ibidem, p. 356.
19. Ambigua, 4, C. 27 j M.P.G. 91, 1365.
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Muzica bună este recomandată ca distracţie, odihnă, reconfort şi în mă
sura în care trezeşte şi întreţine virtutea. Mai mult decît oricare altă 
artă, muzica este capabilă să provoace nostalgia paradisului pierdut şi 
să evoce frumuseţea raiului rîvnit, a cărui fericire nu poate fi conce
pută fără muzică, executată de corul îngerilor. Rugăciunea cîntată pare 
mai sinceră şi mai intensă, pentru că — aşa cum spune Bemard de Cler- 
vaux : qui cantat amat, qui amat bis orat.

Rugăciunea este respiraţia creştinului, prin care el ţine legătura cu 
Dumnezeeu, lăudîndu-L, mulţumindu-I şi solicitîndu-I ajutor.

Creştinul se fereşte să asculte ceea ce slăbeşte virtutea sau consti
tuie o hulă împotriva lui Dumnezeu şi o lezare a aproapelui. Dar se si
leşte să prindă zvonul greu perceptibil al chemărilor de sus şi se apleacă 
să asculte durerile şi dramele fraţilor în primejdie şi care strigă după 
ajutor.

Gura creştinului este păzită cu străşnicie de o strajă neadormită. 
Nu-i scapă nici o insultă, nici o injurie la adresa vreunui semen, cu atît 
mai puţin la adresa lui Dumnezeu. Dîndu-şi seama că .prin grai se poate 
lesne aluneca spre p^cat şi că «vorba risipeşte pe cînd tăcerea adună», 
creştinul nu-i prea vorbăreţ. Este, în schimb, totdeauna gata de a lăuda 
pe Dumnezeu prin cîntare, rugăciune, predică şi conversaţie sau să lu
mineze, să mîngîie şi să îndrumeze ipe semeni spre cele bune. «Din ace
eaşi gură ies binecuvîntarea şi blestemul» «Nu trebuie, fraţii mei să fie 
aşa», constată Sfîntul apostol Iacob (3, 10).

Creştinul lucrează cu sîrguinţă şi neîncetat pentru a procura mij
loacele necesare existenţei materiale şi spirituale pentru sine, pentru 
familia sa şi pentru semenii în nevoie şi spre a crea noi valori supe
rioare care să îmbunătăţească şi să înfrumuseţeze înfăţişarea acestei 
lumi, deteriorată şi urîţită şi ea prin păcatul omului, în sensul ca orice 
făptură să redevină un indicator şi o invitaţie spre Cer, o chemare, un 
mediu (prielnic şi sprijin pentru desăvîrşirea şi fericirea noastră a 
tuturor.

Creştinul nu-i agresiv ,- nu-şi îngăduie să lovească decît în caz de 
legitimă apărare, iar printr-o caritate eroică — nici atunci, sau pe copii 
spre cuminţire şi îndreptare. Ci creştinul este deprins să mîngîie pe cei 
ce suferă, să panseze răni, să şteargă lacrimi şi să se adune pentru ru
găciune, pentru facerea semnuiui Sfintei Cruci, pentru binecuvîntare.

Picioarele creştinului nu-1 poartă în locuri de pierzare, ci în loca
şul Domnului şi pe calea cea dreaptă a virtuţii. Ocolesc aglomeraţiile 
şi preferă potecile singuratice. Sînt grabnice în a alerga în ajutorul 
bolnavilor, lipsiţilor şi păcătoşilor. Creştinul îşi prosternează adesea 
genunchii înaintea lui Dumnezeu.

Din importantul rol atît de însemnat pe care-1 axe trupul în con
cepţia creştină, rezultă datoria pe care fiecare creştin, o are pentru 
a-1 menţine sănătos şi capabil de a-şi îndeplini rolul care-i este atri
buit în cît mai bune condiţii, ll hrăneşte dar nu-1 îmbuibă peste mă
sură pentru a nu-1 îngreuna şi îmbolnăvi; nu-1 îmbată cu băuturi ame
ţitoare, care-i aţâţă poftele şi-i slăbesc puterea conducătoare. îi aco
peră goliciunea spre a-1 feri de intemperii şi de ispite. Ii face un adă
post în acelaşi scop, dar se fereşte de lux şi de risipă. Il fereşte de des-
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frînare, care-i istoveşte puterile şi-i produce dezgust de viaţă, pe lîngă 
multe alte rele pentru sine şi pentru societate. în chipul acesta, îl face 
vrednic de a fi templu al Duhului Sfînt.

Prin post, privegheri, metanii îl face .capabil să-şi stăpînească pof
tele. îl fortifică prin muncă fizică; îl îngrijeşte cînd e bolnav spre a 
fi destoinic colaborator al sufletului în lucrarea de desăvîrşire proprie 
şi transfigurarea naturii.

După învăţătura creştină, suferinţa apare în omenire ca pedeapsă 
pentru păcat, pentru păcatul, originar şi pentru păcatul actual, perso
nal — al nostru sau al semenilor. De fapta liberă a omului este legată în 
chip firesc sancţiunea e i : recompensa, bucuria, fericirea pentru fapta 
bună şi pedeapsa, nenorocirea, suferinţa pentru fapta rea. Sufe
rinţa este o reacţie firească şi justă a ordinii morale faţă de călcarea 
ei prin păcat. Multe suferinţe sînt direct cauzate de păcatele îmbuibă
rii, beţiei, mîniei, mîndriei, lăcomiei etc. Aiproape că nu există boli 
trupeşti sau psihice care să nu aibă la origine un păcat săvîrşit de bol
nav, de părinţii sau semenii lui. Bolile cardiovasculare, digestive, ner
voase şi psihice se datorează păcatelor îmbuibării, etilismului, lenei, 
certurilor, supărărilor, stress-ului. Mîndria şi lăcomia stau la originea 
războaielor care produc atîta suferinţă omenirii etc.

Suferinţa ca urmare firească şi justă a păcatului exprimă gravi
tatea dezordinii săvîrşite prin păcat, cu scopul de a o sensibiliza, de 
a o semnala spre a fi serios luată în seamă. Este un clopot de alarmă 
care ne dă de veste că s-a produs o gravă defecţiune, care se cere grab
nic înlăturată. Suferinţa îndeplineşte deci un rol salvator. Fer. Augus- 
tin spune în acest sens mala sine dolore pejora sunt. Fără suferinţă pă
catele sînt asemenea cangrenelor, care, nefiind dureroase, primejdu- 
iesc mai mult viaţa decît bolile dureroase. De aceea, medicii iscusiţi nu 
sînt preocupaţi atît de calmarea durerilor cît de tratarea cauzelor lor. 
De aici urmează că durerea este utilă în cazul bolii sau păcatului, este 
ca un medicament.

Ca dovadă că răul nu este suferinţa, ci păcatul care o produce, este 
faptul că Mîntuitorul a ales tocmai suferinţa ca instrument al mîntui- 
rii noastre, ca suprema dovadă a iubirii Sale pentru oameni şi drept 
cale de vindecare a păcatului şi realizare a binelui. Urmează de aici 
că noi trebuie să acceptăm suferinţa pe care o întîlnim în calea înfăp
tuirii binelui. în cele 9 Fericiri, Mîntuitorul condiţionează fericirea de 
realizarea virtuţilor : smerenia, pocăinţa, blîndeţea, setea de dreptate, 
milostenia, curăţia inimii, pacificarea, prigonirea pentru dreptate, su
ferinţele pentru credinţa în Hristos, care implică toate, suferinţă.

Mîntuitorul ne-a mîntuit .pe toţi în mod obiectiv prin suferinţele 
Sale pe Cruce, dar această mîntuire ne-o însuşim fiecare nu numai 
prin renaşterea noastră în Hristos prin Sfîntul Botez, ci şi prin partici
parea noastră activă, asumîndu-ne suferinţele care condiţionează îm
bunătăţirea vieţii noastre morale. «Cine vrea să vină după Mine — 
spune El — să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie» 
(Matei 16, 24).

In condiţiile vieţii în păcat, suferinţa este un instrument de care 
se foloseşte Dumnezeu pentru îndrumarea şi înaintarea noastră pe ca
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lea binelui. Ea împlineşte un rol ispăşitor, purificator şi creator. Sufe
rinţa verifică şi întăreşte virtuţile. Creştinul primeşte să sufere cu Hris
tos de bunăvoie mai aleş suferinţe pe care nu le voieşte în nădejdea 
că va fi răsplătit cu bucurie. Crucea şi învierea sînt inseparabile. Su
ferinţele Crucii sînt condiţiile bucuriilor învierii. Crucea este copdiţia 
învierii, iar învierea este urmarea firească şi dreaptă a Crucii.

Creştinul îşi poartă crucea sa, fiind încredinţat că Dumnezeu nu 
l-a împovărat cu suferinţe fără rost mîntuitor, nici peste puterile lui 
şi nici fără a-1 ajuta să le suporte şi valorifice. El speră că Dumnezeu 
care este prea drept şi milostiv nu-i va rămîne cu nimic dator. Dimpo
trivă, îi va răsplăti cu prisosinţă pentru toate suferinţele îndurate pen
tru mîntuire. De remarcat că este totuşi o greşeală şi un pericol de a 
identifica valoarea morală cu suferinţa. Suferinţa nu este un scop ci 
un mijloc. Dovadă : în viaţa lui Hristos, suferinţele nu au durat decît 
cîteva ore. Suferinţa este un rău în sine. Creştinul n-o îndură decît 
atunci cînd ea devine o condiţie inevitabilă a binelui. Altfel, el o com 
bate, străduindu-se s-o evite, s-o alunge, s-o desfiinţeze sau măcar s-o 
împuţineze şi s-o consoleze la sine şi la alţii, după exemplul Mîntui- 
iorului, care nu a încetat să aline suferinţele, vindecînd pe bolnavi, 
înviind pe morţi şi făcînd din faptele de îndurare faţă de flămânzi, goi, 
bolnavi, neştiutori etc. datorii a căror împlinire condiţionează mîntui- 
nea noastră. Adăugăm că Biserica oficiază Sfînta Taină a Maslului pen
tru cei bolnavi şi se roagă pentru vindecarea lor.

Moartea, cea mai mare suferinţă, este plata păcatului. Ea pune 
capăt păcatului şi devine o poartă de intrare In viaţa veşnică, trupul 
înviind într-o formă spiritualizată.

Suferinţa trebuie deci să fie eliminată, dar, fiind cauzată de pă
cat, nu va putea fi desfiinţată definitiv şi total decît atunci cînd va fi 
desfiinţat şi păcatul.

Civilizaţia actuală elimină una duipă alta cauzele suferinţelor le
gate de foame, frig, ignoranţă, mizerie,- bolile sînt progresiv eradicate, 
infirmităţile suprimate. Totuşi, mai întîi, s-a constatat că se elimină 
tulburările fizice dar se înmulţesc cele mintale se înlătură munca fi
zică, dar tensiunea nervoasă se agravează. Apoi, mai presus de toate, 
se constată că păcatele egoismului, orgoliului, lenei şi altele, împiedică 
extinderea binefacerilor amintite mai sus asupra tuturor oamenilor. 
Aceasta dovedeşte că fericirea nu poate fi realizată fără desăvîrşirea 
morală.

Dealtfel, fericirea deplină şi pentru toţi nu-i posibilă în condiţiile 
vieţii prezente, pentru că, nici desăvîrşirea morală nu este (posibilă pe 
deplin şi pentru toţi. Explicaţii stă în faptul că această viaţă are un 
caracter pregătitor şi nu oferă condiţiile morale pentru realizarea aces
tei fericiri depline. Dumnezeu a întocmit-o în aşa fel încît să se asi
gure desfăşurarea liberă a voinţei umane, care constituie alături de 
raţiune, esenţa omului. Exercitîndu-se, aceste voinţe libere se influen
ţează reciproc în diferite moduri şi grade, în bine sau în rău. Păcatul 
intrat în lume şi intervenţia negativă a diavolului fac din viaţa umană 
o arenă în care se duce o luptă crîncenă şi necurmată între forţele bi
nelui şi forţele răului. Amestecul inerent cu cei păcătoşi şi nenorociţi
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nu-i oferă creştinuluui condiţii pentru o virtute uşor de realizat şi nici 
pentru o fericire deplină. Ca fiinţe sociale, sîntem solidari cu semenii 
noştri în diferite moduri şi măsuri. Astfel, de pildă, cînd sîntem virtu
oşi şi sănătoşi, nu putem să nu suferim cînd alţii sînt păcătoşi şi bol
navi.

Dealtfel, nici condiţiile vieţii omeneşti în trup, cu atîtea slăbiciuni 
ca urmări ale păcatului, nu favorizează realizarea unei perfecţiuni mo
rale absolute nici a unei fericiri depline pe pămînt.

Aşadar suferinţa este inerentă în viaţa prezentă chiar pentru cei 
buni; ba încă aceştia suferă mai mult decît cei păcătoşi, întrucît cul
tivarea virtuţilor cere suferinţă. De pildă iubirea creştină aplicată se
menilor nu aduce totdeauna din partea acestora un răspuns corespun
zător, ceea ce face ca în majoritatea cazurilor, în viaţa prezentă, iu
birea să fie răstignită ca a Mîntuitorului. Reciprocitatea iubirii — deci 
iubirea fără suferinţă — se va realiza deplin numai în viaţa viitoare 
şi în aceasta va consta fericirea. E comuniunea în iubire reciprocă în
tre oameni şi între oameni şi Dumnezeu.

Eficienţa morală a suferinţei depinde de cauza ei, de scopul urmă
rit şi de modul în care este suportată. Suportînd pe cruce aceeaşi sufe
rinţă fizică, tîlharul din dreapta, pocăindu-se, s-a mîntuit, iar cel din 
stînga, împietrindu-se în păcat, s-a osîndit.

Creştinul este pe deplin încredinţat că Dumnezeu îi dă o cruce de 
purtat pe măsura capacităţii lui de a o suporta şi a o valorifica. Pur- 
tînd-o cu credinţă, nădejde şi dragoste, el suferă împreună cu Hristos 
ca să se facă părtaş la bucuria învierii cu El.

Una din virtuţile eminamente creştine este smerenia, condiţia pri
mordială a vieţii creştine, preambulul tuturor virtuţilor.

Prin smerenie, dobîndim conştiinţa limitelor noastre reale, a po
ziţiei noastre faţă de Dumnezeu, lume şi semeni. Smerenia este recu
noaşterea stării noastre de creatură şi de dependenţă totală faţă de 
Dumnezeu. Este sentimentul neputinţei noastre şi al nevoii de ajutor. 
Fără smerenie nu-i posibilă credinţa, smerenia fiind un vid ce se cere 
umplut de Dumnezeu ; nu-i posibilă nici iubirea, pentru că numai umi
linţa uneşte, pe cînd orgoliul îndepărtează de Dumnezeu şi divide pe 
oameni.

Mintea creştinului este luminată de adevărurile revelate primite 
prin credinţă cu privire la toate problemele fundamentale asupra ori
ginii, menirii şi rostului său în viaţa prezentă şi cea viitoare. Conşti
inţa morală naturală, afectată şi ea de păcatul originar, nu este pentru 
creştin o călăuză infailibilă decît atunci cînd este luminată de adevă
rurile revelate în Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie, aşa cum le inter
pretează Biserica Ortodoxă.

Creştinul preţuieşte toate valorile culturii create de om. Cele şase 
grupe de va lori: economice, teoretice, juridice, estetice, morale şi re
ligioase sînt expresia spiritului creator uman şi a puterii de stăpînire 
asupra naturii, şi i-au fost date omului la crearea sa prin porunca lui 
Dumnezeu: «Stăpîniţi pămintul» (Fac. 1, 28). Singura condiţie este
respectarea primatului valorii morale şi religioase, fără de care celelalte 
valori nu sînt de folos omului. Spre pildă, tehnica actuală, atît de avan
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sată, pune la dispoziţia omului puteri imense care pot sluji atît bine
lui cît şi răului în proporţii uriaşe. Pentru a le folosi spre binele ome
nirii este nevoie câ cei ce le posedă să fie animaţi de intenţii şi senti
mente morale superioare, de iubire faţă de oameni.

Inima creştinului este o vatră unde arde neîncetat focul iubirii de 
Dumnezeu şi de semeni. Acest foc topeşte poftele păcătoase ale mîniei 
şi lăcomiei, neutralizează gîndurile rele, pentru că numai «cei curaţi 
cu inima vor vedea pe Dumnezeu».

Inima creştinului este sensibilă la tot ce atinge pe aproapele său. 
Tresare la orice durere şi nevoie a lui, ca inima unei mame pentru 
propriul ei copil. Nefiind niciodată sigură de soarta semenilor, tre
mură adesea de îngrijorare şi este totdeauna nemulţumită cu ceea ce 
face pentru ei. Acceptă să sufere din iubire, ştiind că numai în rai iu
birea va fi răsplătită după merit. Aici, în cursul vieţii prezente trebuie 
să practicăm cel mai adesea o iubire răstignită, ca Domnul Hristos, de
oarece aici cei buni trăiesc amestecaţi cu cei răi care urăsc şi se îm
potrivesc celor ce iubesc.

In inima creştinului nu este loc pentru ură. Oamenii sînt toţi fii ai 
aceluiaşi Părinte şi ca atare fraţi între ei. Chiar duşmanul îi inspiră 
milă, nefiind decît un nenorocit în primejdie de a-şi pierde sufletul. 
Trebuie, deci, salvat prin blîndete şi iertare, imitînd pe Dumnezeu care 
ne-a iertat păcate mult mai grave. Mînia trebuie înăbuşită de la 
început. Altfel, ne poate duce chiar la crime, împingînd şi pe alţii 
la păcat.

Lăcomia de bunuri materiale, ca orice lăcomie, nesocoteşte drep
tatea şi dragostea faţă de semeni. Bunurile materiale sînt limitate şi 
pieritoare. De aceea trebuie împărţite frăţeşte după nevoi şi nu cu
mulate numai pentru sine. Dealtfel, valoarea unui bun material este 
în funcţie de nevoia pe care o satisface. Tot ce depăşeşte nevoile stric
te ale existenţei devine fără valoare sau cel mult cu o valoare foarte 
mică dacă nu chiar păgubitor. De pildă, alimentele consumate peste 
măsură devin dăunătoare sănătăţii.

Creştinul respectă posturile rînduite de Biserică, abţinîndu-se be
nevol, parţial sau total, de la consumarea alimentelor socotite de Bi
serică de frupt (came, lapte, ouă) în anumite zile sau perioade de timp. 
Prin post, care are şi caracterul unei jertfe plăcute lui Dumnezeu, creş
tinul îşi întăreşte stăpînirea asupra îmbuibării, pricină de multe păcate, 
uşurează rugăciunea, înlesneşte săvîrşirea virtuţilor, îşi exprimă pocă
inţa pentru păcate, potoleşte poftele trupeşti şi ajută sănătăţii, purifi- 
cînd organismul de toxine, înnoindu-1, ferindu-1 şi chiar vindecîndu-1 
de unele boli.

Creştinul îşi stăpîneşte curiozitatea spre cele rele. Rezistă începu
tului, pentru că dacă face primul pas spre păcat, îi va fi greu să dea 
îndărăt. Prins în mreaja păcatului, alunecă lesne spre viciu, de care 
cu greu se poate dezbăra.

Poftele trebuie limitate la satisfacerea nevoilor stricte ale vieţii 
şi disciplinate după valoarea bunurilor pe care le vizează şi a scopu
rilor cărora slujesc.
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Creştinul este înarmat împotriva duşmanilor dinlăuntru şi din afa
ră cu armele virtuţilor, care-şi au izvorul şi fundamentul în harul divin.

Credinţa, nădejdea şi dragostea, cele trei virtuţi teologice ; înţe
lepciunea, dreptatea, cumpătarea şi bărbăţia — cele patru virtuţi mo
rale cardinale, smerenia, blîndeţea şi toate celelalte care derivă din 
ele, formează panoplia bunului creştin, cu care luptă împotriva duş
manilor lăuntrici, grupaţi în jurul poftelor, mîniei şi orgoliului şi con
tra ispitelor din afară şi a curselor diavolului.

Pentru asigurarea biruinţei împotriva păcatului, creştinul veghea
ză neîncetat. Nu se lasă pradă somnului şi odihnei peste măsură pen
tru a nu-şi moleşi organismul şi a nu slăbi vigilenţa spiritului. Caută 
să fie crît mai mult timp ocupat cu munca, şi pentru că, atenţia fiindu-i 
astfel concentrată asupra lucrării de executat, nu-i îngăduie vagabon
darea imaginaţiei pe meleaguri periculoase. Căci, fără frîu, imaginaţia 
urmează direcţia simţurilor şi a poftelor.

In timpul liber, creştinul se recreează, fie făcînd plimbări, exerciţii 
fizice mai ales dacă are o ocupaţie intelectuală, fie citind cărţi instruc
tive şi educative. Teatrul, cinematograful şi opera sînt folosite în mă
sura în care, distrînd, instruiesc şi instruind edifică. Acelaşi lucru este 
şi cu programele difuzate la radio şi televiziune sau alte mijloace de 
transmisiune. Organizarea timpului liber este decisivă asupra mora
lităţii. Cîtă vreme munceşte încadrat într-o anumită profesiune, este 
mai ferit de păcate. Dar în timpul liber, este în mare primejdie dacă 
nu ştie să-l folosească cum trebuie. Căci, aşa cum observa Blaise Pas
cal, orice divertisment este primejdios dacă produce uitarea de sine, 
ignorarea stării sale păcătoase.

De aceea, este recomandabil ca rugăciunea şi meditaţia să umple 
totdeauna golurile, aşa încît spiritul să nu fie niciodată inactiv, căci, 
astfel disponibil, poate fi uşor prins în vraja ispitelor. Prin urmare, 
odihnă moderată, recreaţie aleasă, rugăciune şi meditaţie continue.

Privind comportamentul creştinului faţă de Dumnezeu, faţă de 
aproapele şi faţă de sine, reies importante datorii. Prima şi cea mai în
semnată datorie a creştinului este de a cunoaşte, iubi şi adora pe Dum
nezeu, întrucît Dumnezeu este singurul bine adevărat. Cu această cer
titudine, inima i se uşurează, despovărînd-o de neliniştile legate de 
urmărirea bunurilor false. Creştinul iubeşte pe Dumnezeu din tot su
fletul, din tot cugetul şi din toată inima. A iubi pe Dumnezeu înseamnă 
a-i păzi poruncile. El adoră sincer pe Dumnezeu prin credinţă, nădejde 
şi dragoste şi prin cultul divin : se roagă, participă la Sfînta Liturghie, 
se spovedeşte, se cuminecă cu Sf. Euharistie.

Creştinul este perfect integrat în Biserică, pentru că numai această 
societate divino-umană îi administrează Sfintele Taine de către ierar
hia bisericească, prin care primeşte harul divin indispensabil pentru 
mîntuire. Biserica păstrează neştirbit şi neadăugat tezaurul învăţătu
rilor creştine şi luminează pe creştini.

Biserica oferă tuturor creştinilor, prin cultul divin rugăciunile, cîn- 
tările şi actele cele mai alese şi mai potrivite pentru toate nevoile lor 
spirituale. De asemenea, Biserica le oferă, prin cultul şi Viaţa laolaltă, 
îndemnurile, exemplele şi sugestiile cele mai eficiente, precum şi un
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mediu şi o atmosferă din cele mai prielnice pentru înaintarea în viaţa 
virtuoasă. Pentru creştin, Biserica este în multe privinţe ceea ce este 
un spital bine organizat pentru un bolnav grav.

Integrarea creştinului în Biserică începe în apele botezului şi se 
continuă prin respectarea celor nouă porunci bisericeşti. Astfel, el as
cultă cu evlavie Sfînta Liturghie, ţine posturile rînduite, cinsteşte feţele 
bisericeşti, se spovedeşte şi împărtăşeşte măcar o dată pe an, se roagă 
pentru conducătorii statului, ţine posturile rînduite de chiar ierarhul 
locului, nu citeşte cărţi eretice, nu înstrăinează şi nu foloseşte în scopuri 
străine bunurile Bisericii şi nu face nunţi şi petreceri în timpul pos
turilor.

Creştinul se fereşte de idolatrie, adică de a oferi adorarea datorată 
numai lui Dumnezeu unei făpturi a lui Dumnezeu sau de a nesocoti 
ierarhia valorilor, preţuind, spre pildă, mai mult aurul decît persoana 
umană.

Nu acordă atenţie superstiţiilor, care-i încarcă şi încurcă zadarnic 
viaţa şi-i micşorează virtuţile. Nu cade în fanatism, adică nu urăşte pe 
oameni în numele credinţei în Dumnezeu şi nici în bigotism, adică în 
formalism.

Creştinul nu blasfemă, nu jură strîmb şi-şi ţine făgăduinţele drepte.
Supravenerează pe Sfînta Fecioară Maria şi venerează pe sfinţi. 

Răul doborît de sfinţi exercită asupra creştinului o acţiune convingă;- 
toare şi îndemnătoare. Existenţa sfinţilor dovedeşte că binele este rea
lizabil. Sfinţii oferă o pildă şi un stimulent. în acelaşi timp, ei sînt mij
locitori între noi şi Dumnezeu. Creştinul îl contemplă, se roagă lor, şi le 
imită viaţa.

Creştinul ştie să împletească armonios cele trei datorii către sine: 
stima de sine, adică preţuirea darurilor cu care l-a înzestrat Dumnezeu ,■ 
smerenia, adică situarea justă a persoanei sale în raport cu Dumnezeu 
Creatorul şi Mîntuitorul său cu sentimentul recunoştinţei şi dependenţei 
sale totale de Dumnezeu şi în raport cu semenii, faţă de care nu mani
festă mîndrie ; în fine, iubirea de sine, adică dorinţa şi străduinţa de 
a-şi face tot binele de care-i capabil.

Virtutea iubirii şi a dreptăţii rînduiesc viata creştinului faţă âe 
aproapele. Aceste două virtuţi iau diferite forme după situaţiile con
crete şi natura raportului cu aproapele. în acest sens, Sfîntul Apostol 
Pavel spune : «Daţi deci tuturor cele ce sînteţi datori : celui cu darea, 
dare,• celui cu vama, vam ă ; celui cu teama, teamă; celui cu cinstea, 
cinste. Nimănui cu nimic nu fiţi datori, decît cu iubirea unuia faţă de 
altul ,• că cel care iubeşte pe aproapele a împlinit legea» (Rom. XIII, 
7—8). în acelaşi sens trebuie luată afirmaţia Fericitului Augustin că nu 
tuturor se cuvin toate, dar tuturor se cuvine iubirea.

Iar iubirea îmbracă diferite forme în manifestările ei în funcţie de 
calitatea persoanelor. Astfel, iubirea părinţilor faţă de copii este afec
ţiune, îngrijire, ocrotire ,• a copiilor faţă de părinţi este respect, recu
noştinţă, ascultare. Iubirea inferiorilor faţă de superiori se arată prin 
respect şi ascultare, iar a superiorilor faţă de inferiori prin îngăduinţă, 
atenţie, ocrotire, blîndeţe.



136 BISERICA ORTODOXA ROMÂNĂ

Creştinul aflat într-o funcţie de conducere nu este părtinitor în 
aplicarea legilor şi este el însuşi mode] în respectarea îndatoririlor 
legale.

Faţă de autorităţi, iubirea şi dreptatea poruncesc supunere şi as
cultare, căci aşa cum spune Sfîntul Apostol Pavel : «Tot sufletul să se 
supună înaltelor stăpîniri, căci nu este stăpînire decît de la Dumnezeu ; 
iar cele ce sînt, de Dumnezeu sînt rînduite. Pentru aceea, cel ce se împo
triveşte stăpînirii se împotriveşte rînduielii lui Dumnezeu. Iar cei ce se 
împotrivesc îşi vor lua osîndă (...) căci ea (dregătoria) este slujitoare a 
lui Dumnezeu spre binele tău (...). De aceea este nevoie să vă supuneţi 
nu numai de teama pedepsei, ci şi din îndemnul conştiinţei» (Rom. XIII, 
1— 6).

Iubind patria, creştinul prelungeşte şi extinde datoria iubirii aproa
pelui la marea colectivitate de care este legat puternic în multe şi felu
rite chipuri. Patria este o persoană morală care ne este superioară şi 
binefăcătoare. Patriotismul cuprinde toate datoriile noastre faţă de co 
lectivitate şi exclude atît şovinismul cit şi cosmopolitismul.

Creştinul nu ridică viaţa nimănui pentru nici un motiv. Viaţa este 
un bun suprem care aparţine lui Dumnezeu şi este dată fiecăruia cu un 
rost anumit. Numai Dumnezeu are dreptul asupra pi. Suprimînd viaţa 
unui semen nu numai că-i răpim bunul său cel mai de preţ, dar şi con
diţia celorlalte bunuri, între care şi posibilitatea mîntuirii.

Sinuciderea nu găseşte motiv temeinic în sufletul creştinului care 
nu trebuie să dispere niciodată. Pierderea averii, a situaţiei sociale, 
a onoarei, pierderea celor scumpi, bolile incurabile şi suferinţele grele 
şi nici chiar păcatele de moarte nu îndreptăţesc ridicarea vieţii proprii, 
deoarece unele din acestea sînt bunuri trecătoare şi relative, iar păca: 
tele oricît de mari pot fi iertate *prin pocăinţă. O viaţă, apoi, este tot
deauna folositoare chiar dacă nu-i rămîne decît puterea de a se ruga sau 
de a expia păcatele prin suferinţă.

Duelul, care este o omucidere şi sinucidere în acelaşi timp, este 
oprit de Decalog şi cu atît mai mult de porunca iubirii creştine.

Avînd acelaşi Tată în cer, acelaşi frate adoptiv — Iisus Hristos — 
creştinii se simt legaţi între ei cu firele de aur ale rudeniei spirituale. 
De aceea, creştinul se poartă cu semenii săi ca într-o mare familie. Faţă 
de bărbaţi, se comportă ca faţă de tată, unchi, frate, bunic fiu, nepot, 
iar faţă de femei, ca faţă de mamă, soră, mătuşă, nepoată, bunică, fiică, 
potrivit cu vîrstă fiecăruia şi de la caz la caz.

Faţă de bunurile materiale, creştinul are o atitudine dictată în pri
mul rînd de cuvintele Mîntuitorului : «Căutaţi mai întîi împărăţia lui 
Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă» (Matei 
6, 33). Acestea înseamnă că preocuparea principală a creştinului tre
buie să fie dobîndirea şi exercitarea virtuţilor. De aceea, el va fi harnic, 
întreprinzător, chibzuit, econom şi cinstit etc. El va răspunde de felul 
cum foloseşte bunurile astfel dobîndite. Socotind pe Dumnezeu drept 
proprietarul acestora iar pe sine numai ca pe un administrator vremel
nic, va folosi aceste bunuri materiale pentru întreţinerea vieţii proprii 
şi a familiei sale, iar din ceea ce-i prisoseşte după satisfacerea strictului



ÎNDRUMĂRI PASTORALE 137

necesar — în caz de mare nevoie şj din aceasta — ajută pe cei în lipsă : 
bolnavi, infirmi şi săraci.

Ceea ce trebuie subliniat este că bogatul nu se poate mîntui fără 
milostenie, chiar dacă ar practica toate celelalte virtuţi, cum se arată 
in parabola bogatului nemilostiv. Intr-adevăr, absenta milosteniei con
stituie vinovăţia lui cea mai mare, care-1 osîndeşte irevocabil. Creştinul 
procedează cu totul altfel. Nu-şi măreşte hambarele pentru a-şi strînge 
acolo prisosul, tezaurizîndu-1 ca bogatul nebun din Evanghelie, ca apoi 
să se dedea trîndăviei, îmbuibării, beţiei şi petrecerilor. Ci el se bucură 
că dispune de bunuri cu care să ajute pe cei în nevoie.

De observat mai întîi că orice bogăţie prea mare nu se poate strînge 
decît prin mijloace necinstite. în al doilea rînd, averea astfel depozita
tă, este luată direct sau indirect de la gura flămândului şi a celui lipsit, 
ameninţat să-şi piardă viaţa şi poate şi sufletul. Creştinul nu-şi îngăduie 
îmbuibarea, beţia, luxul, petrecerile desfrinate nu numai pentru că 
acestea îi vatămă sănătatea şi-l împing la multe păcate dar şl pentru 
că ceea ce cheltuieşte pentru satisfacerea acestor pofte ar putea aco
peri lipsurile celor nevoiaşi. Orice risipă este o crimă împotriva aproa
pelui pentru că din ceea ce se cheltuieşte în plus peste strictul necesar 
s-ar putea salva viaţa lui de la pieire. De aceea, Lactanţiu 20 spune că 
cine poate ajuta pe cineva care este pe punctul de a muri şi nu-1 ajută 
îl ucide.

In general, trebuie să posedăm bunurile materiale fără a fi pose
daţi de ele, să le folosim cu înţelepciune şi cumpătare şi să nu ne lăsăm 
pradă îngrijorărilor pe care acestea le produc.

în orice caz, posedarea unor bunuri materiale peste necesităţile 
noastre stricte implică o mare răspundere pentru administrarea lor în 
folosul celor lipsiţi.

Familia creştină, care are la temelie Taina Cununiei, se clădeşte pe 
iubirea reciprocă dintre soţi, care colaborează armonios la întreţinerea 
şi educarea copiilor şi se ajută mutual în confruntarea lor cu nevoile, 
necazurile şi ispitele vieţii.

Creştinul este un misionar prin cuvînt şi faptă al credinţei şi vieţii 
creştine.

Sfinţenia, obligatorie şi realizabilă 
pentru toţi creştinii

încheind acest portret moral al creştinului, ţinem să precizăm că el 
reprezintă numai schiţa unei vieţi morale creştine. Toate virtuţile amin
tite aici pot fi dezvoltate la diferite niveluri, începînd cu viaţa morală 
minimală a creştinului de rînd şi ajungînd pînă la creştinul ce s-a ridicat 
pe culmea sfinţeniei.

Filozoful Henri Bergson aşează pe misticii creştini pe treapta cea 
mai înaltă a desăvîrşirii umane. Totuşi, trebuie precizat că sfinţenia 
creştină nu este o performanţă rezervată, monahilor sau clericilor cum 
se crede de obicei — ci este un obiectiv comun tuturor creştinilor. Mîn-

20. Dlvlnae Institutiones, VI, 11, 19.
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tuitorul adresează tuturor chemarea : «Fiţi desăvîrşiţi precum şi Tatăl 
vostru este desăvîrşit» (Matei 5, 48). Sfinţenia este trăirea creştină, pe 
care fiecare creştin este dator s-o aibă şi care se realizează la diferite 
grade, în funcţie de rîvna şi puterea fiecăruia.

Ea nu exclude nici un aspect al vieţii ci-i admite toate formele. Ca
lendarul creştin cuprinde sfinţi din toate stările, de toate vîrstele, profe
siunile, rangurile sociale, de ambele sexe. în calendarul ortodox sînt 
trecuţi : împăraţi şi soldaţi, învăţaţi şi oameni simpli ,• perceptori, me
dici, monahi şi monahii, sclavi şi patroni, fecioare şi mame, copii şi 
bătrîni. Aceasta dovedeşte că oricine poate urca pe culmea sfinţeniei, în 
orice condiţie s-ar afla.

După cum nu toate culorile curcubeului strălucesc la fel, tot aşa 
sfinţii dezvoltă fiecare o virtute mai mult decît alta. Aceasta este dic
tată pe de o parte de vocaţia proprie, iar pe de alta de nevoile vremii. 
Astfel, într-o vreme a fost nevoie de stiliţi, într-alta de pilda unei sărăcii 
totale sau de ilustrarea credinţei. Portretele morale ale sfinţilor, ca şi ale 
creştinilor de rînd prezintă deci şi anumite trăsături diferenţiale.

Omenirea, beneficiară a slujirii jertfelnice 
a creştinilor

Desăvîrşirea creştinilor nu-i fără folos pentru omenire, ci putem afir
ma fără exagerare că această omenire trăieşte în mare parte din jertfa 
creştinilor. Oriunde este nevoie de un sacrificiu acolo vom da de creş- 

'tini. Cele mai riscante servicii în locuri contaminate de boli, pe care 
infirmierele laice le refuză, sînt îndeplinite de călugări şi călugăriţele 
creştine. Spre pildă, leproşii dintr-o insulă din Oceania piereau fără nici 
un ajutor pînă la sosirea misionarilor creştini, care singuri au consim
ţit să-i îngrijească şi să-i consoleze21. în zilele noastre, două premii 
Nobel au fost decernate, unul maicii Tereza, care şi-a închinat viaţa în
grijirii leproşilor din Calcutta, iar altul, pastorului Albert Schweitzer, 
teolog, filozof, muzicolog, organist şi medic, care a renunţat la toate 
avantajele, pe care i le ofereau titlurile, profesiunea şi civilizaţia ca să 
se consacre îngrijirii bolnavilor din jungla africană la Lambarene 
în Congo.

Pentru răspîndirea creştinismului şi a binefacerilor civilizaţiei, se 
jertfesc şi astăzi mulţi misionari creştini22.

Cînd barbarii din Algeria au redus pe creştini la situaţia de robi, a 
fost îndată înfiinţat un ordin religios creştin cu destinaţia expresă de 
a răscumpăra pe sclavii creştini. Cînd lucrul acesta nu izbutea prin alte 
mijloace, membrii acestui ordin îşi asumau ciudata obligaţie de a ră
mîne ei sclavi în locul celor eliberaţi cu această condiţie. Acest ordin 
religios a lucrat vreme de cinci secole 23.

Amintim, de asemenea, azilurile de orfani şi bătrîni, spitalele, în care 
creştinii îngrijesc de bolnavii lor cu o răbdare îngerească şi un devo
tament frăţesc24.

Nu există plagă a omenirii, pe care creştinii să n-o panseze.
21. Vezi J. L. de la Paquerie, Dieu et la religion, din Apologie el&mentaire, voi.

I, Paris, 1908, p. 110. 22. Ibidem, p. 111. 23. Ibidem, p. 110.
24. Asupra serviciilor făcute de creştinism societăţii, a se vedea şi Chateaubriand,
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Eroii antici, descrişi în poemele homerice, puşi în comparaţie chiar 
numai cu cavalerii medievalii, zugrăviţi de Torquato Tasso în Gerusa- 
leme liberato, se află într-o vădită inferioritate.

Cea mai strălucită victorie fiind înfrîngerea egoismului, creştinii 
care practică «lepădarea de sine» dovedesc cel mai mare curaj. De ase
menea, aşa cum spune Fericitul Augustin : «Cine socoteşte moartea ca 
un cîştig, acela este greu de speriat».

Dealtfel, valoarea morală a vieţii creştine nu apare numai în împre
jurări excepţionale şi în isprăvi extraordinare ca î'n cazul martirilor. Ci, 
precum remarcă Sfîntul Ciprian, «pentru creştini nu există numai acea 
coroană care s-a obţinut în vremea persecuţiilor. Nu, ci şi pacea îşi 
are coroanele ei» 25. Aceasta pentru că, aşa cum arăta Sfîntul Ioan Gură 
de Aur, toţi aveau totdeauna de luptat cu diavolul şi ispitele, care nu-şi 
încetează niciodată atacul26.

Viaţa zilnică poate avea dramele, luptele, victoriile şi înfrîngerile 
ei. De aceea, alături de eroismele spectaculare stau eroismele modeste 
şi anonime, eroismele micilor virtuţi cotidiene care se cuceresc, se 
dezvoltă şi se menţin adesea prin lupte înverşunate. Sînt virtuţi mă
runte dar nu neglijabile, pentru că asemenea pătrăţelelor din icoanele 
lucrate în mozaic ele contribuie fiecare la întregirea portretului moral al 
creştinului.

Necesitatea unei vigilenţe maxime 
şi permanente pentru menţinerea şi înaintarea 

pe calea binelui
Ţinînd seama deci de faptul că ispita este totdeauna prezentă şi 

încă instalată în propria noastră casă şi — după cuvîntul Sfîntului 
Ambrozie27, cel mai primejdios vrăjmaş este cel ce locuieşte în casă 
cu noi, vigilenţa noastră nu trebuie să înceteze iar lupta să nu slăbească 
niciodată,

într-adevăr, în viaţa morală nu există odihnă. Nu este posibil să 
stai pe loc. Cine nu urcă coboară. De aceea, pentru ca portretul moral 
al creştinului să-şi menţină puritatea şi frumuseţea, se impune o 
necurmată veghe şi strădanie.

în această privinţă, Henryc Sienkiewicz ne relatează o întîmplare 
plină de tîlc. Leonardo da Vinci, cînd a pictat celebra sa Cina de taină, 
a putut găsi destul de repede un model pentru chipul lui Iisus. A fost 
nevoit, însă, să caute mulţi ani pînă să găsească unul care să înfăţişeze 
pe Iuda. A găsit tîrziu ce căuta într-o circiumă ordinară dintr-un port 
maritim. Intrînd în vorbă cu modelul, mare i-a fost surprinderea cînd 
a aflat că acesta nu-i altcineva decît aceeaşi persoană care-i servise, 
cu mulţi ani înainte, ca model pentru chipul lui Iisus. Viciul pusese stă
pînire pe tînărul neprihănit şi virtuos de altădată şi-i sluţise şi devas
tase atît de mult înfăţişarea încît nu mai putea fi recunoscut. Din chipul 
demn să reprezinte pe Iisus devenise chipul asemănător lui Iuda.
Genie du christianisme, voi. W, Paris, Garnier, p. 232—271.

25. De agone chrlstlane, XII, 13 ■, M.P.L., 40, 298.
26. De zelo et livore, 16; M.P.L., 4, 674.
27. In Psalmum 43, 1 ; M.P.L., 14, 1141.
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Iată cîtă putere distrugătoare au viciile şi cît de mult trebuie să 
ne ferim spre a nu le contracta !

în strădania noastră de a zugrăvi chipul moral al creştinului, am 
căutat mai întîi să arătăm principiile esenţiale care-i stau la bază, pre
misele dogmatice — antropologice şi soteriologice — care-i determină 
specificul şi superioritatea, precum şi culorile de fond care-i conturează 
şi diferenţiază profilul moral. Am stăruit mai mult asupra elementelor 
principale ale moralei creştine care fac din viaţa creştinului ortodox o 
trăire prin Hristos, cu Hristos si în Hristos. Am căutat să scoatem în 
relief contribuţia moralei creştine la o nouă şi superioară înţelegere a 
moralei naturale şi a moralei Vechiului Testament, precum şi la o po
tenţare maximă a valorii ei educative.

Din cele expuse rezultă limpede că Morala creştină ortodoxă nu este 
împotriva naturii şi vieţii, ci are ca scop tocmai vindecarea naturii, ră
nită şi ea de păcat. Creştinismul, departe de a nega viaţa, este prin exce
lenţă religia vieţii, a vieţii de aici şi a celei de dincolo, potrivit cuvin
telor Mîntuitorului: «Eu am venit ca lumea viată să aibă şi din belşug 
să aibă» (Ioan 10, 10). Creştinismul acceptă viaţa cu toate ale sale, dar 
vrea să le ridice pe acestea la nivelul exigenţelor morale creştine.

Renunţarea cerută creştinului nu este o abdicare ci o transfigurare 
a fiinţei. O faptă de milostenie este total superioară unei acţiuni egoiste. 
Privaţiunile întăresc sănătatea. Virtuţile prelungesc şi înnobilează viaţa. 
Puterea de sacrificiu este o performanţă excepţională realizată de mar
tirii creştini. Filozoful Henri Bergson28 constată robusteţea intelectuală 
a misticilor creştini care atestă o sănătate nobişnuită.

Marele psihiatru Georges Dumas 29, pe baza unor observaţii clinice 
sigure, conchide că nici un subiect paranoic sau atins de vreo aliena- 
ţie mintală nu este capabil nici de cel mai mic sacrificiu. Prin urmare, 
capacitatea altruistă a creştinilor este pe linia naturii umane normale, 
sănătoase şi stă la temelia ridicării omului la nivelul îndumnezeirii lui 
prin har şi a transfigurării naturii prin umanizarea ei.

Creştinismul a sporit frumuseţile şi bucuriiile vieţii. într-adevăr, ce 
poate egala bucuria învierii Domnului, temeiul şi sursa învierii noastre? 
De asemenea, în virtuţile creştine se află cele mai desăvîrşite frumuseţi.

în concluzie finală datorită condiţiilor optime oferite de creştinismul 
ortodox, portretul moral al creştinismului reprezintă pe om în realiza
rea lui- cea mai înaltă, în culmea dezvoltării sale multilaterale în perfectă 
armonie cu Dumnezeu şi cu lumea — cu oamenii şi cosmosul — , în con
tinuă înaintare spre o comuniune tot mai deplină cu Dumnezeu şi cu 
semenii şi prin aceasta, spre o viaţă cu adevărat fericită.

28. Les deux sources de la Morale et de la Religion, p. 244.
29. Le surnaturel et Ies dieux d'aprbs Ies maladies mentales, Paris, F. Alean,

1946, p. 106 şi 312.



ÎNTRUPAREA ŞI ÎNVIEREA MÎNTUITORULUI, 
DUPĂ OCTOIH ŞI PENTICOSTAR*

Pr. drd. NICOLAE ALEXA

In cîntările din Octoih şi Penticostar se cuprinde întreaga Hristolo- 
g ie ; în Octoih se cuprinde, îndeosebi, învăţătura despre întruparea, 
viaţa, Crucea şi moartea Mîntuitorului, iar «în întreg Penticostarul, se 
cuprinde învăţătura noastră ortodoxă în care străluceşte lumina şi ade
vărul învierii» 1.

întruparea reprezintă începutul chenozei Fiului lui Dumnezeu, cul- 
minînd cu jertfa sîngeroasă pe Altarul Crucii de pe dealul Golgotei şi 
în acelaşi timp, începutul mintuirii neamului omenesc din păcatul stră
moşesc.

învierea lui Hristos, proslăvită în cîntările Penticostarului consti
tuie temelia veşnică a Bisericii şi a credinţei noastre dreptmăritoare.

Logosul în Sfînta Treime, întruparea şi învierea Lui, ocupă un loc 
central în cele două cărţi de cult, fiind în contextul învăţăturilor Bise
ricii Ortodoxe.

1. Logosul şi crearea lumii
Omul, zidit după chipul lui Dumnezeu, a fost înzestrat cu toate însu

şirile Creatorului său, bineînţeles la nivelul creaturii, prin aceasta ară- 
tîndu-se iubirea lui Dumnezeu, dar şi dumnezeirea sa, aşa cum ne în
credinţează una din cîntările lui Mitrofan : «ca să arăţi oamenilor dum
nezeirea Ta, una cea întreit strălucitoare, zidind mai înainte pe om, după 
chipul Tău l-ai închipuit, dîndu-i lui minte şi cuvînt şi duh, ca un iubitor 
de oameni» 2.

Cu toate acestea, omul calcă în mod conştient porunca de a nu 
mînca din pomul oprit, deşi Dumnezeu le spusese că, în momentul în 
care vor călca porunca dată, cu moarte vor muri, «Dumnezeu nu putea 
lăsa nepedepsită această mare greşeală, dovedind astfel inconsecvenţă, 
arătîndu-se mincinos» 3.

Pedeapsa este pe măsura neascultării faţă de Ziditorul său. Adam 
este izgonit din rai şi primeşte moartea trupului, fiind în afara iubirii lui 
Dumnezeu, fiind în imposibilitatea comuniunii cu Dumnezeu.

• Lucrare de seminar susţinută la cursurile de doctorat în teologie, sub îndru
marea Prof. dr. Nicolae Chiţescu, care a dat şi avizul pentru publicare.

1. t Teoctist, Pastorala la Slintele Paşti, în «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», nr. 
3—6/1979, p. 237.

2. Cîntarea din Canonul Sfintei Treimi, gl. 1, la Miezonoptica de duminică.
3. Sf. Atanasie cel Mare, Despre întruparea Cuvîntulul, trad. In «Candela», 1912. 

p. 570—571.
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Odată cu căderea în păcat, suprema creaţie a lui Dumnezeu era 
ameninţată să cadă în abisul nefiinţei. Insă, dragostea dumnezeiască nu 
putea să îngăduie pînă la sfîrşit această stare jalnică în care se zbătea 
omul şi odată cu el, întreaga creatură. «Noi, prin puterile proprii — 
spunea I. P. S. Mitropolit Nicolae Mladin — nu puteam reface chipul 
cel stricat prin păcatul strămoşesc şi înlănţuit în atîtea patimi personale. 
De aceea, aşa cum ne-a creat Tatăl prin Fiul în Duhul Sfînt, făcîndu-ne 
fii ai Săi, aşa a trimis pe Fiul Său în lume şi Fiul S-a întrupat, ca în 
Duhul Sfînt să ne creeze din nou şi chipul Fiului să strălucească iarăşi 
cu putere în făptura noastră» 4.

Pentru ca să restaureze pe om şi întreaga creatură, era absolut ne
cesar ca la plinirea vremii să vină şi să se întrupeze însuşi Fiul lui Dum
nezeu, făcîndu-se Om adevărat şi Dumnezeu adevărat.

Venirea Fiului lui Dumnezeu în lume şi întruparea Sa a fost pregă
tită de Dumnezeu prin Moise, profeţii şi drepţii Vechiului Testament.

Profeţii Vechiului Testament accentuează caracterul supranatural al 
lui Mesia. Astfel, o cîntare prezintă naşterea supranaturală a Mîntuito
rului după proorocia lui Isaia, spunînd : «Iată s-a împlinit proorocia 
Isaiei, că fecioară ai născut şi după naştere ca şi mai înainte de naştere 
ai rămas, că Dumnezeu era Cel ce s-a născut, pentru aceasta şi firile 
le-a înnoit; ci o Maică a lui Dumnezeu, rugăciunile robilor tăi ce se 
aduc ţie în biserica ta, nu le trece cu vederea, ci ca ceea ce ai ţinut în 
braţele tale pe Cel îndurat, spre robii tăi te milostiveşte şi-L roagă să 
mîntuiască sufletele noastre» s.

Dumnezeu s-a arătat lui Moise în Muntele Sinai în chipul focului 
celui din rug, arătînd chipul curat al naşterii mai presus de fire a Sfintei 
Fecioare Maria. Ideea este subliniată astfel de cîntarea bisericească = «Pe 
Dumnezeu în pîntece zămislind, Fecioară, prin Duhul cel Preasfînt, ai 
rămas nearsă, fiindcă rugul care aprins nu ardea, pe tine arătat mai 
înainte te-au vestit lui Moisi şi primitorul de lege, pe ceea ce ai primit 
focul cel nesuferit» ®.

Avacum vede naşterea supranaturală a Mîntuitorului din Sfînta 
Fecioară, asemănînd-o cu un munte umbrit cu darul lui Dumnezeu. Im- 
nologul spune : «Munte umbrit cu darul cel dumnezeiesc privindu-te 
Avacum, cu ochii cei de departe văzători, mai înainte a vestit pe Sfîn
tul lui Israil ce vrea să îiasă din tine spre mîntuirea şi înnoirea 
noastră» 7.

Naşterea Mîntuitorului reprezintă împlinirea legii Vechiului Testa
ment, cum spune Teofan : «Fecioară, tu ai născut pe împlinirea legii, pe 
Mîntuitorul Care S-a făcut trup, că nu s-au făcut celor, mai dinainte în
dreptarea prin lege, ci răstignindu-Se Hristos, pentru noi ne-a în
dreptat» 8.

4. Pr. prof. N. Mladin, Iisus Hristos în viaţa morală a credincioşilor, în «Studii 
teologice» V  (1953), nr. 9, p. 610.

5. Slavă... Şi acum..., gl. 1, la Stihoavna de sîmbătă seara.
6. A Născătoarei, gl. 1, cîntarea I din Canonul Învierii, duminică dimineaţa.
7. Cîntarea a IV-a, Irmos gl. 1, duminică dimineaţa.
8. Slavă... Şi acum..., gl. 7, la Stihoavna de la Utrenfa de sîmbăta dimineaţă.
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Prin întruparea Mîntuitorului s-au împlinit toate proorocirile proo
rocilor, aşa cum ne încredinţează o altă cîntare : «Toate zisele prooro
cilor mai înainte au scris, Prea Curată, naşterea ta cea negrăită şi netîl- 
cuită, pe care noi am cunoscut-o tainic învăţătoare a unei Dumnezeiri în 
trei luminători» 9.

Aşteptarea unui Mîntuitor este mult mai veche decît apariţia lui 
Israil pe arena istorică şi îşi găseşte sursa în originea unică monoge- 
nistă a lumii, în revelaţia primordială, cît şi în unitatea de aspiraţii a su
fletului omenesc (Facere 3, 15).

Dar Dumnezeu fiind prin însăşi fiinţa Sa dragostea absolută, nu pu
tea să se rezume în descoperirea dragostei Sale numai la o comunicare 
prin cuvinte ce cuprind promisiuni în legătură cu venirea Sa, potrivit 
unei iconomii divine a Legii Vechi. Pentru a arăta dragostea Sa puter
nică, dragostea concretă faţă de om, Fiul lui Dumnezeu se întrupează, 
se face om ca noi, ia firea noastră şi vine între noi ca să vorbească cu 
noi în graiul nostru» 10.

Acest adevăr e subliniat de o cîntare, astfel: «Venit-ai din Fecioară 
nu sol, nici înger, ci Tu însuţi Domnul Te-ai întrupat şi m-ai mîntuit pe 
mine omul. Pentru aceasta strig ţie: Slavă puterii Tale, D oam ne!»11.

Astfel învăţătura despre naşterea supranaturală a Fiului lui Dum
nezeu ca om, nu e ceva forţat, ceva ce ar satisface o pioasă sete de mi
raculos, ci ea este un articol necesar. Admiţînd că Maria a născut pe 
Domnul nostru Iisus Hristos ca Fecioară, însemnează a recunoaşte că 
subiectul lui n-a fost produsul imanentei12.

2. întruparea Logosului
întruparea Cuvîntului lui Dumnezeu din Sfînta Fecioară Maria ră

mîne cea mai strălucitoare minune, cel mai nou nume sub soare, cum 
spunea Sf. Ioan Damaschin, minunea minunilor, care umple de mirare 
întreaga suflare, aşa cum ne încredinţează o preafrumoasă cîntare : «Cum 
să nu ne mirăm de naşterea Ta, cea dumnezeiască, bărbătească, cu totul 
cinstită» ? 13.

Se întrupează însuşi «Fiul Cel ce.este fără de ani din Tatăl Cel fără 
de început, Care pentru mîntuirea oamenilor, Dumnezeu fiind, S-a făcut 
Om, ca să dăruiască acum celui întîi zidit raiul, şi toată firea să o iz
băvească de înşelăciunea şarpelui» 14, şi chipul cel căzut să-l mîntu- 
iască, împăcîndu-L cu Creatorul său.

O cîntare a lui Chir Iosif spune : «în Adam tot S-a îmbrăcat Cuvîn
tul, tot purtător de trup ieşind din tine. Pe Acesta roagă-L, de Dumnezeu 
Născătoare, să ne mîntuiască de tot felul de ispite şi de focul cel veş
nic» 1S, iar alta o întregeşte spunînd că, Cuvîntul lui Dumnezeu S-a făcut

9. Slavă..., gl. 1. la Cîntarea a V-a la Miszonoptica de duminică.
10. Invăfătura de credinţă creştină ortodoxă, Bucureşti, 1952, p. 72.
11. Irmos, gl. 2, cîntarea IV-a, duminică dimineaţa.
12. D. Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Sibiu, 1943, p. 150.
13. Slavă... Şi acum..., gl. 3, la Doamne, strigat-am..., sîmbătă la Vecernia cea

mare.
14. Stihira Născătoarei de Dumnezeu, gl. 4, sîmbătă, la Vecernia cea mică.
15. A  Născătoarei..., gl. 1, la Cîntarea a treia, marţi dimineaţa.
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Om pentru noi oamenii, fără de schimbare, precum sîntem noi, în două 
firi renăscutl6.

Domnul nostru lisus Hristos este Dumnezeu adevărat şi Om adevă
rat, întru toate asemenea nouă, dar «fără de păcat». O cîntare a lui Chir 
Teofan spune : «Nimeni din oameni n-a fost fără de păcat, fără numai 
Tu, Omule fără de moarte...» ,7.

Cuvîntul lui Dumnezeu întrupîndu-Se din Sfîntă Fecioară Maria, S-a 
cunoscut într-un ipostas (într-o Persoană) : Dumnezeu-Omul lisus Hris
tos, în dcuă fir i: firea dumnezeiască şi firea omenească, aşa cum explicit 
spune o cîntare : «Pe Dumnezeu-Fiul L-ai zămtslit, pe Hrisitos în feciorie 
L-ai născut, pe cel cunoscut într-un ipostas în două firi» l8.

Fiecare fire are cîte o voinţă şi o lucrare : voinţa şi lucrarea ome
nească se supun de bunăvoie voinţei şi lucrării dumnezeieşti: «Pe Unul, 
cel cc eşti în două voi şi poartă un ipostas, din Preasfînta Treime, pe 
Acela L-ai născut Prea Curată...» 19 ş i : «Impungîndu-Te în coastă, Dătă- 
torule de viaţă, cu suliţa, două izvoare de mîntuire ai vărsat celor ce 
Te vestesc pe Tine Unul din Treime, două lucrări purtînd»20.

întruparea aduce nu numai îndumnezeirea firii omeneşti în Persoana 
Domnului nostru lisus Hristos, dar şi îndumnezeirea omului, cum fru
mos spune o cîntare : «Ca să faci pe om Dumnezeu, Om Te-ai făcut...» 2l.

Născînd după trup pe însuşi Fiul lui Dumnezeu, Fecioara Maria 
este Născătoare de Dumnezeu (Qeotoxoî) şi nu născătoare de om (dv0p<o- 
ito-coxoî) şi Născătoare de Dumnezeu o mărturisim = «Pe Dumnezeul Cel 
mai presus de vremi şi mai înainte de veci, în vreme L-ai născut Prea
curată, mai presus de fire cu trup, Dumnezeu şi om. Pentru aceasta pe 
tine, de Dumnezeu Născătoare, cu adevărat şi lămurit te mărturisim» 22.

Răspunzînd la întrebarea : care a fost scopul întrupării Domnului, 
Sf. Maxim Mărturisitorul spune printre altele : «Fiul Cel Unul născut 
al lui Dumnezeu, Cuvîntul mai înainte de veci..., întrupîndu-Se de la Du
hul Sfînt şi din Fecioara Maria, ne-a arătat chipul unei vieţuiri de 
formă dumnezeiască» 23.

Scopul suprem al întrupării Domnului nostru lisus Hristos este ca 
omul să ajungă la desăvîrşirea Lui, a lui Dumnezeu. Astfel, Fiul lui 
Dumnezeu S-a înomenit pentru ca noi să fim îndumnezeiţi, «Hristos 
împăratul tuturor, născîndu-Se din Sfîntă Fecioară, Se va sălăşlui între 
oameni şi-i va îndumnezei pe toţi» 24.

16. Stihira lui Anatolie, Şi acum..., la Doamne, strigat-am..„ seara, vineri, în 
Săptămîna Luminată.

17. Cîntarea lui Chir Teofan, gl. 1, la Stihoavna de la Utrenie, sîmbătă dimi
neaţa.

18. A Născătoarei..., gl. 1, Cîntarea V, marţi dimineaţa.
19. Stihira, gl. 4, cîntarea Vl-a, vineri dimineaţa.
20. Stihira, gl. 1, la Stihoavna de sîmbătă dimineaţa.
21. Şi acum..., gl. 4, Cîntarea Vl-a, duminică dimineaţa.
22. Ibidem.
23. Sf. Maxim Mărturisitorul, Cuvînt ascetic, trad. de Pr. D. Stăniloae, Sibiu,

1947, p. 7.
24. Cf. N. Chiţescu, îndumnezeirea omului, în «Biserica Ortodoxă Română», LVI 

(1938), p. 25.
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Desăvîrşirea omului a fost realizată potenţial prin întrupare şi prin 
jertfa G olgote idar, de fapt, ea se săvîrşeşte printr-o nouă întrupare a 
credinciosului în trupul tainic al Bisericii, scăldată de nesecatele valuri 
de sfinţenie ale harului dumnezeiesc, putînd să-l facă asemănător mo
delului, aşa cum se întîmplă cu sfinţii.

Astfel, desăvîrşirea omului este un proces continuu, un sinergism, 
adică o lucrare organică a darurilor naturale cu cele supranaturale. In 
acest proces continuu, omul nu se confundă cu Dumnezeu, nu pierde 
caracterele naturii sale2S.

Fiul lui Dumnezeu întrupat îşi arată dragostea Sa nu numai prin 
faptul că cheamă la Sine pe credincioşi, ci se coboară El însuşi la sta
rea acestora, «fiind modelul pururea neajuns şi necesar desăvîrşirii cre
dincioşilor : de smerenie, care merge pînă la chenoză şi de iubire, care 
merge pînă la jertfa vieţii celui sfînt şi drept pentru cei păcătoşi; de 
iertare, care merge pînă ia mîntuirea celor care-L ucid ,• de sfinţenie ab
solută, în toate slăbiciunile om eneştiîntr-un cuvînt, de desăvîrşire» 26.

Fiul lui Dumnezeu se coboară pentru a-i ridica pe credincioşi, prin 
pilda vieţii Sale, la înălţimea Lui, pentru a-i face astfel nu numai obiect 
al iubirii lui Dumnezeu, ci şi subiecte ale iubirii de Dumnezeu şi de 
oameni.

In persoana Domnului nostru Iisus Hristos avem întruparea binelui 
absolut, în El idealul moral este o realitate vie. Aşadar, în umanitatea 
Lui nu se manifestă desăvîrşirea morală a unui om, ci însuşi dumne
zeirea, însuşi binele absolut; e o umanitate îndumnezeită, ridicată la 
înălţimea unei desăvîrşiri morale unice şi inaccesibile pentru ceilalţi 
oameni.

Modul în care s-a realizat cuprinderea virtuală a noastră în Hris
tos, constituie una dintre cele mai mari taine pentru înţelegerea noas
tră. Cîntarea noastră bisericească zice : «Ieri m-am îngropat cu Tine 
Hristoase, astăzi mă scol împreună cu Tine, înviind Tu ; răstignitu-m-am 
împreună cu Tine, însuţi împreună mă preamăreşte Mîntuitorule, întru 
împărăţia Ta» 27.

Hristos se face izvorul permanent al vieţii noastre creştine care 
atrage pe credincioşi în mod activ prin iubirea Sa şi prin energia ha
rului dumnezeiesc.

«Prin întrupare, viaţa şi patimile sale, Mîntuitorul trimitea şi tri
mite mereu spre oameni, ca dintr-un centru activ al omenirii, iubirea 
compătimitoare care se întindea şi se întinde ca o punte ontologică în
tre El şi oameni, ca o punte prin care legătura lui cu noi devenea şi 
devine şi mai eficace şi pentru noi... Natura umană a lui Hristos, prin 
moarte şi înviere, devine un bun vas comunicant al energiilor dumne
zeieşti spre noi, deschizîndu-se larg efluviilor de har şi revărsîndu-se 
uşor spre noi» 28.

25. Cf. D. Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Sibiu, 1940, p. 178— 179.
26. Prof. N. Chiţescu, Sinteză asupra dogmei soterioiogice privită interconfesio- 

nal, in «Ortodoxia».
27. Troparul 2, Cîntarea a IlI-a, In Canonul învierii!
28. Teologia dogmatică şi simbolică, voi. II, Bucureşti, 1958, p. 638—640.

B. O. R. — 10
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3. Crucea şi darurile ei

însuşi planul iconomiei divine plinit prin întruparea Mîntuitorului 
din Sfînta Fecioară Maria, nu şi-ar fi atins desăvîrşit scopul, fără ca 
Iisus să moară pe Cruce şi să învieze a treia zi din mormînt. Hristos în
trupat triumfă asupra morţii, prin moartea Sa pe Cruce şi noi toţi cei 
ce credem, murim cu Hristos pentru a convieţui cu El în veşnicie. «Fără 
Hristos, umanitatea era cufundată în umbra morţii» (Matei 4, 16), dar 
întrupîndu-Se şi făcîndu-Se asemenea nouă, afară de păcat, Hristos Se 
face solidar cu toată făptura raţională; îşi asumă moartea noastră şi 
pedeapsa noastră pentru păcatul strămoşesc şi o ia asupra sa pentru a 
învinge definitiv moartea prin jertfa Sa pe Cruce.

Aşadar, Fiul lui Dumnezeu se întrupează pentru a ne răscumpăra din 
servitutea morţii ce ne stăpîneşte ca urmare a căderii în păcat a pri
milor oameni şi pentru a ne recîştiga viaţa fericită în împărăţia Sa cea 
veşnică. întruparea se plineşte la vremea rînduită în atotştiinţa lui Dum
nezeu celui întreit în persoane. Din momentul zămislirii ma,i presus de 
fire în pîntecele Sfintei Fecioare Maria începe jugul Crucii, culminînd 

'cu  durerile suferite prin răstignirea Sa pe dealul Golgotei29.
Crucea este împlinirea profeţiilor. întreg Vechiul Testament, legea 

şi proorocii îşi au plinirea şi descoperirea desăvîrşită în Noul Testa
ment. în Iisus Hristos se dezleagă şi se împlinesc toate profeţiile, iar 
Vechiul Testament este un pedagog, o călăuză spre Hristos (Gal. 3, -24). 
Crucea a fost un înainte-mergător al plinirii veacurilor, atît prin înţe
lesul ei duhovnicesc, cît şi prin imagini, prin semnele ei preînchi- 
puitoare.

Astfel, lemnul de demult prin care strămoşul a gustat moarte, pre- 
închipuia cinstitul lemn al Crucii prin care «tot credinciosul se mîntu- 
ieşte din osînda morţii» 30. Palmele puse de Iacov pe capetele celor ti
neri, închipuiau palmele întinse ale Mîntuitorului pe Cruce prin care «a 
mîntuit lumea din mîna amăgitorului» 31.

Toiagul lui Moisi închipuia cinstita Cruce, căci printr-însa Mîntui
torul a mîntuit «pe poporul său din adîncul mării păcatelor» 32. Cînd şi-a 
întins Moisi mîinile la înălţime a preînchipuit «patima de bună voie a 
Mîntuitorului pe lemnul Crucii prin care a surpat stăpînirea cea pierză
toare a vicleanului» 33.

Şarpele de aramă înălţat de Moisi în pustie închipuia răstignirea 
Mîntuitorului, prin care «a mîntuit lumea de vătămarea şarpelui» 34.

«Suirea lui Isaac în munte şi coborîrea lui Iona în pîntecele chitului, 
au închipuit: unul adică, legăturile şi junghierea, iar altul îngroparea 
şi viaţa minunatei tale învieri» 35.

29. Rugăciunea la scoaterea Sfintei Cruci.
30. Stihira Crucii, la Doamne,-strigat-am..., gl. 1, joi seara.
31. Stihira Crucii, la Cîntarea a Vl-a, gl. 2, miercuri dimineaţa.
32. Stihira Crucii, gl. 8, la Stihoavna Laudelor, vineri dimineaţa.
33. Stihira, gl. 1, Cîntarea a Vl-a, miercuri dimineaţa.
34. Stihira Crucii, gl. 5, la Doamne, strigat-am..., joi seara.
35. Sedelna Învierii, gl. 1, la Utrenie, miercuri în săptămîna a doua după Paşti.
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Crucea vieţii lui Hristos este una şi aceeaşi cu iubirea Sa nemăr
ginită fată de creatura mîinilor Sale : omul. Ea e iubirea cea mai pro
fundă a lui Dumnezeu faţă de noi. Crucea Mântuitorului e iubirea Lui 
nemuritoare, e vie, descoperindu-se în sensul cel mai pur şi în chinurile 
Crucii, cînd se roagă Tatălui ceresc pentru iertarea şi mîntuirea celor 
ce-L răstignesc.

Dumnezeu este iubire în fiinţa şi viaţa Sa intratrinitară şi se mani
festă şi în afară de Sine, faţă de oameni şi în Întreaga Sa creaţie. Suprema 
iubire a lui Dumnezeu faţă de lume se arată pe Golgota, cînd Dumnezeu 
Tatăl oferă lumii supremul dar — pe Unicul Său Fiu — ca să fie sacrifi
cat pentru păcatul omenesc şi iubirea tot atît de mare, dar răstignită a 
Fiului care I se predă Tatălui, supunîndu-Se întru totul voii Celui ce 
L-a trimis (Ioan 5, 30), mergînd şi pironindu-se pe Cruce, «ca un miel 
fără de răutate» 36.

In aceste două iubiri se află originea şi fundamentul Crucii Mîntui- 
torului. Dar iubirii, Crucii Mîntuitorului, îi urmează viaţa. «Aşa cum 
viaţa, naşte din iubire, din Cruce naşte o nouă viaţă, învierea» 37.

Crucea lui Hristos este expresia cea mai înaltă a iubirii lui Dum
nezeu. Ea este pentru noi nu numai imaginea pămîntească a Crucii ce
reşti, formată din iubire, ci în acelaşi timp, după cuvîntul Sf. apostol 
Pavel, ea este «puterea lui Dumnezeu, întrucît este purtătoarea aces
tei puteri dumnezeieşti, care este iubirea» 38.

Crucea e cal.ea şi uşa spre această nouă viaţă, spre înviere. Crucea 
ca pom al vieţii poartă şi odrăsleşte viaţa, iar «învierea e o nouă îm
bogăţire a persoanei, a vieţii, este o nouă stare şi calitate a fiinţei, a 
făpturii, a trupului, care în Hristos Cel înviat devine duhovnicesc, ne- 
stricăc.ios, nemuritor» 39.

Mîntuitorul a purtat ocara Crucii, a suferit Crucea pentru noi, fără 
să ţină seama de ocara ei, înviind şi şezînd de-a dreapta lui Dumnezeu. 
O cîntare spune : «Dătător de lege drept fiind, cu cei fără-de-lege Te-ai 
socotit şi pe lemn Te-ai spînzurat, Făcătorule de bine, Doamne, vrînd 
să îndreptezi pe om» 40. Din această legătură pentru veşnicie între Hri
stos şi altar, se descoperă adînca unitate între Hristos şi Cruce, Mîn
tuitorul rămînînd pentru veşnicie nedespărţit de Cruce, de altarul pe 
care de bunăvoie se jertfeşte. «Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi 
sfîntă învierea Ta o lăudăm şi o slăvim, că Tu eşti Dumnezeul nostru, 
afară de Tine pe altul nu ştiu».

Jertfa adusă de Iisus Hristos Tatălui nu se mărgineşte exclusiv la 
aspectul exterior al răscumpărării, la chinurile şi moartea de pe Cruce ; 
mai presus de acestea, Mîntuitorul a fost însufleţit de dragostea Sa ne
ţărmurită care L-a făcut să uite de Sine şi să meargă pînă la patimă şi

36. Conf. Pr. prof. Const. Galeriu, învăţătura creştină despre Slinta Cruce şi 
cinstirea ei, în «Ortodoxia», XXX (1978), nr. 3, p. 500.

37. Slavă... Şi acum..., la Stihoavna Laudelor, gl. 1, vineri dimineaţa.
38. Prof. I. Seranfinceanu, Taina Crucii, în «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», LIII, 

nr. 1—3, 1977, p. 147.
39. Pr. prof. Const. N. Galeriu, art. cit., p. 501.
40. Stihira la cîntarea a IV-a, gl. 1, vineri dimineaţa.
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moarte, care este mai tare decît moartea, dragostea a biruit moartea 
însăşi.

Astfel, jertfa adusă de Iisus Hristos Tatălui ceresc este jertfa dra
gostei Sale prin care El S-a dăruit lui Dumnezeu, suferind pentru noi. 
Suferinţa Mîntuitorului e străbătută întotdeauna de o dragoste nemăr
ginită. Ea se varsă şi se topeşte totdeauna în dragoste.

Crucea reprezintă nu numai punctul maxim al suferinţei lui Hristos, 
dar şi al dragostei Sale. Ca intensitate, iubirea Domnului nostru Iisus 
Hristos merge pînă la jertfirea propriei sale vieţi, pentru mîntuirea lu
mii. Mîntuitorul se jertfeşte nu numai pentru cei drepţi şi buni, ci şi 
pentru cei păcătoşi. O cîntare spune : «Pentru osînda celor lepădaţi, 
osînda ai suferit; pentru cei ce au pătimit goliciune, gol pe lemn te-ai 
spînzurat îndurate. Mare este stăpînirea ta şi iubirea ta de oameni» 41.

Privită sub aspectul extensiunii, iubirea Domnului nostru Iisus Hri
stos cuprinde desăvîrşit întreaga creaţie şi omenire. Iubirea Lui se deo
sebeşte de iubirea restrînsă a oricărui om. El iubeşte pe toţi oamenii cu 
aceeaşi intensitate. Prin crucea ta Hristoase — spune cîntarea — o turmă 
s-a făcut a îngerilor şi a oamenilor şi o adunare; cerul şi pămîntul se 
veselesc, Doamne, slavă Ţie» 42.

Din instrument de tortură, Crucea devine instrumentul de înălţare, 
de lumină şi viaţă, devine instrumentul mîntuirii noastre. «Inălţatu-Te-ai 
pe lemn de voie, Iisuse, şi toată lucrarea cea rea a diavolului o ai sur
pat, iar pe oamenii cei căzuţi în pierzanie, i-ai înălţat, mult Milo
stive» 43.

Deci, pironindu-se pe Cruce, Creatorul întregului univers, creatura 
căzută din lumina slavei lui Dumnezeu se mărgineşte pironindu-se şi 
aduce după sine «nimicirea puterilor rele» pentru totdeauna. Hristos 
biruieşte pe Satan, pe moarte prin moarte, eliberînd pe om de sub de
pendenţa morţii.

Crucea Mîntuitorului nu e numai jertfă şi sanctuar pe care victima 
se zbate pentru a supravieţui momentului, Crucea Lui e smerenia cea 
mai deplină care atinge apogeul pe Crucea Golgotei, e iubirea cea mai 
pură care este mai tare decît moartea, dragostea care a biruit moartea 
însăşi; mai mult, Crucea e semnul lui Hristos şi al creştinismului. Mîn
tuitorul însuşi va veni întru slavă la judecata viitoare cu «semnul Fiului 
Omului» (Matei 24, 30), cu Crucea pe care a primit să se răstignească 
din dragostea Sa cea fără de margini faţă de creatura mîinilor Sale.

Crucii i se dă închinare încă din momentul morţii Mîntuitorului şi 
mai ales după slăvită Sa înviere. Cîntarea cheamă pe toţi credincioşii 
spunînd : «Veniţi toţi credincioşii să ne închinăm învierii lui Hristos, 
că iată a venit prin Cruce bucurie la toată lumea...» 44.

Pentru ca lumea să fie răscumpărată din păcatul strămoşesc, Răs
cumpărătorul trebuia să fie Dumnezeu-Om. Trebuia să fie Dumnezeu 
adevărat pentru ca jertfa Lui să fie efectivă şi Om desăvîrşit «ca să

41. Stihiră la cîntarea a VlII-a, gl. 1, vineri dimineaţa.
42. Stihiră la Stihoavna Laudelor, gl. 1, vineri dimineaţa.
43. Stihiră la cîntarea a Ill-a, gl. 2, vineri dimineaţa.
44. învierea lui Hristos, cîntarea la scoaterea Sf. Evanghelii.
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poată suferi şi folosi oamenilor ca pildă de luptă şi de biruinţă împo
triva răului» 45. Urmările jertfei pe Cruce sînt multiple :

— Pe Cruce pironindu-se Hristos, firea omenească a sa a îndum
nezeit-o, «pe şarpele cel începător de răutate l-a omorît şi pe noi ne-a 
mîntuit din blestemul cel din lemn»4#.

— Hristos, murind pe lemnul Crucii, a îndumnezeit pe cel omorît 
prin lemn cum spune cîntarea : «Pe mine cel omorît prin lemn m-ai în
dumnezeit murind pe lemn, Hristoase...» 47.

— Darurile răstignirii sînt reliefate în cîntarea care spune : «Lumea 
s-a miluit, Cuvîntule, cu răstignirea Ta ; Zidirea s-a luminat, neamurile 
mîntuire au dobîndit Stăpîne...» ; 48 lemnul Crucii a odrăslit «viaţă şi ne- 
stricăciune». Cel fără de păcate, suferind «Crucea şi moartea, a dăruit 
lumii învierea» 49.

— întreaga făptură şi cerifrile se veselesc, pentru că Hristos pe 
Cruce a pironit păcatele poastre şi moartea omorînd, ne-a dăruit nouă 
viaţă veşnică şi mare milâ50.

—  Hristos, înălţîndu-Se cu trupul pe Cruce, a chemat toate neamu
rile la cunoştinţa adevărului Său, cum ne încredinţează o cîntare : «Pe 
Cruce cu trupul înălţîndu-Te, ai chemat neamurile care nu te ştiau pe 
Tine, judecătorule al tuturor, către cunoştinţa Ta» 51.

— Semnul Crucii a fost arătat de Hristos, ca lemn de viaţă dătător 
tuturor celor ce cred şi îl mărturisesc pe Hristos ca om desăvîrşit şi 
Dumnezeu adevărat. «Şi printr-însul pe cel ce avea stăpînirea morţii» ai 
înviat pe toţi morţii prin păcatul neascultării primilor oamenis*.

Prin Cruce, Hristos «a dăruit înviere din morţi celor din iad şi 
moartea noastră de întristare s-a omorît» 53.

Mîntuitorul este proslăvit în multe cîntări bisericeşti, specificîndu-se 
că prin jertfa Sa ne-a răscumpărat de păcat, ne-a iertat, a adus bucurie 
şi lumină, unitate, înfrăţire şi solidaritate între oameni : Tu, Hristoase, 
«blestemul lemnului prin lemn l-ai vindecat şi binecuvîntare ai izvorît 
oamenilor», «înşelăciunea s-a depărtat şi darul a înflorit,- că de acum 
nu va mai fi pedeapsă a osîndirii ei»... «crucea este întărirea noastră, 
crucea lauda noastră, crucea bucuria noastră» 54.

—  Jertfa de pe Cruce a Mîntuitorului «a stricat puterea morţii şi 
înşelăciunea diavolului s-a pierdut, iar neamul omenesc a fost mîntuit 
din robia păcatului strămoşesc» 5B.

45. Hristu Andrutzos, Dogmatica, trad. rom. de Dr. D. Stăniloae, Sibiu, 1930,
p. 25.

46. Stihiră la cîntarea a Vil-a, gl. 4, vineri dimineaţa.
47. Slavă... Şi acum..., Născătoare de Dumnezeu..., gl. 3, la Stihoavnă, vineri 

seara.
48. Stihira Crucii, gl. 3, la Stihoavnă, marţi seara.
49. Stihira învierii, a lui Anatolie, gl. 1.
50. Stihira alfa-beta la greci, la Stihoavnă, gl. 1.
51. Stihira 2, gl. 1, ctntarea 5, vineri dimineaţa.
52. Stihira Crucii, gl. 2, la Stihoavnă.
53. Stihira Crucii cu a Învierii, gl. 1, cîntarea 9, duminică dimineaţa.
54. Stihira Crucii, la Stihoavna Laudelor, vineri dimineaţa.
55. Stihira învierii, gl. 3, la Doamne, strigat-am..., sîmbătă la vecernia cea mare.
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De aceea, închinîndu-ne Crucii, slăvim învierea lui Hristos cea de 
a treia zi, că printr-însa Hristos a înnoit firea omenească cea stricată şi 
ne-a arătat nouă suirea la ceruri56.

Mîntuitorul a suferit pe Cruce, arătîndu-ne marea Sa iubire faţă 
de noi. Prin ea ni s-au iertat păcatele noastre, dar ne-a şi cîştigat dra
gostea noastră. De aceea, «Crucea este semnul şi locul în care ne ară
tăm iubirea noastră faţă de Hristos, faţă de iubirea cea fără de margini 
a lui lisus, care «ne naşte din apă şi din duh» încorporîndu-ne şi înăl- 
ţîndu-ne către Dumnezeu 57.

4. învierea Mîntuitorului
Cea mai mare minune sub soare prin care se arată în modul cel mai 

strălucit dumnezeirea Domnului nostru lisus Hristos este învierea Sa 
din morţi. Ea este un fenomen unic în rstoria tuturor timpurilor.

Prin învierea sa din morţi, Mîntuitorul săvîrşeşte cea mai mare bi- 
ruihţă asupra omenescului, asupra legilor naturii. Căci prin cruce şi în
viere, stricăciunea a fost surghiunită, nestricăciunea a înflorit, legătura 
cea de multă vreme s-a dezlegatcerurile, pămîntul şi cele de pe pă
mînt să se veselească, că a înviat Hristos,- moartea a prădat; ziua cea 
veselă s-a arătat58.

învierea este un act al atotputerniciei lui Dumnezeu depăşind pe 
cele enumerate, pentru că El a înviat cu puterea Sa dumnezeiască, bi
ruind moartea şi rămînînd viu în veci.

Acest fapt este adeverit de cîntarea care spune : «Cela ce răstignire 
ai răbdat şi moartea ai stricat şi ai înviat din morţi, Doamne, împacă 
viaţa noastră ca un atotputernic» 59.

învierea Mîntuitorului Hristos este evenimentul unic care dă sens 
la tot ceea ce o precede şi la tot ceea ce o urmează, care investeşte cu 
semnificaţie şi valoare viaţa omului60.

Această valoare reînnoită a vieţii omului este cu atît mai preţioasă, 
cu cît ea îşi primeşte investirea de la «Cel mai înainte de veci născut 
din Tatăl, care s-a întrupat din Sfîntă Fecioară Maria, a răbdat Cru
cea, îngropare şi înviind din morţi a biruit stăpînirea morţii, mîntuind 
pe omul cel rătăcit81.

învierea Domnului este faptul central al credinţei şi al existenţei 
creştine. învierea «e primăvara sufletelor, că Hristos ca un soare stră
lucitor ieşind din mormînt a treia zi, a alungat iarna cea întunecată a 
păcatului, pe dînsul să-L lăudăm că s-a preaslăvit» 62.

56. Stihira învierii, gl. 4, la Stihoavnă, vineri seara, în săptămîna a cincea după
Paşti.

57. Pr. prof. Const. Galeriu, art. cit., p. 508.
58. Stihira a Il-a, la Stihoavna de la Utrenia de vineri în săptămîna a doua 

după Paşti.
59. Troparul şi stihira a IlI-a la Laude, în duminica Paştilor.
60. Pr. prof. D. Radu, învierea Mîntuitorului, plrgă a învierii şi înnoirii noastre.

în «Biserica Ortodoxă Română», XCVI (1978), nr. 3— 4, p. 245.
61. Stihii^ a H-a la Doamna, strigat-am..., la Vecernia din duminica Paştilor
62. Troparul Sf. Ioan Damaschin, la Canonul din duminica Tomei.
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învierea Mîntuitorului este pentru Ortodoxie «sărbătoarea sărbăto
rilor şi praznicul praznicelor... căci din moarte la viaţă şi de pe pămînt 
la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi...» 83.

Pînă la înviere, întreaga creaţie se afla în întunericul păcatului ,- 
dar această suferinţă trebuia să aibă un sfîrşit, astfel împlinindu-se fă
găduinţa făcută de însuşi Dumnezeu primilor oameni. De aceea învie
rea constituie prilej de nespusă veselie şi neînchipuită bucurie pentru 
întreaga natură. «Acum toate s-au umplut de lumină şi cerul şi pămîntul 
şi cele de dedesubt. Deci, să prăznuiască toată făptura învierea lui 
Hristos, întru care ea s-a întărit» M.

Această lumină, izvorîtă din învierea Mîntuitorului, a făcut ca în
treaga creaţie să fie străbătută în mod deplin de fericirea trăirii cu 
Hristos cel înviat, constituind pentru ea şi om, o nouă creaţie înnoită 
şi întărită prin Crucea şi învierea Mîntuitorului. Această readucere ple
nară, «din moarte la viaţă şi de pe pămînt la cer», a umplut de bucurie 
şi de fericire întreaga creaţie. De aceea împreună cu omul nou adus de 
Hristos cel înviat, cîntă cu mare bucurie «Cerurile după cuviinţă să se 
veselească şi pămîntul să se bucure şi să prăznuiască toată lumea văzută 
şi cea nevăzută, că a înviat Hristos, veselia cea veşnică» 65.

Toată făptura participă la bucuria învierii lui Hristos, aşa cum ade
vereşte cîntarea : «Prăznuim omorîrea morţii, sfărîmarea iadului şi în
cepătura altei vieţi veşnice ,- şi săltînd lăudăm pe Pricinuitorul, pe Unul 
cel binecuvîntat, Dumnezeul părinţilor şi preaslăvit».

învierea Mîntuitorului este un adevăr tot atît de sigur ca şi moar
tea Sa66. Nimic n-ar fi putut readuce la credinţă pe apostolii îngroziţi 
de moartea tragică a învăţătorului lor, decît dovada palpabilă a învierii 
Sale. De aceea, Mîntuitorul, ppntru a preveni pe ucenicii Săi asupra 
morţii şi învierii Sale, face precizări clare. «Fiul Omului 'trebuie să 
moară şi a treia zi să învieze» (Matei 8, 31).

Penticostarul confirmă acest adevăr arătînd că Mîntuitorul a mu
rit cu adevărat şi a înviat a treia zi. «Cu trupul adormind ca un muritor, 
împărate şi Doamne, a treia zi ai înviat, pe Adam din stricăciune ridi- 
cînd şi moartea pierzînd, Paştile nestricăciunii, lumii de mîntuire» 67.

Arată că Hristos înviind, mormîntul a rămas cu peceţile neatinse, 
preînchipuind naşterea mai presus de fire a Mîntuitorului din Sfînta Fe
cioară Maria. «Păzind peceţile întregi Hristoase, ai înviat din mormînt, 
Cela ce n-ai stricat cheile Fecioarei cu naşterea Ta şi ne-ai deschis nouă 
uşile raiului» 68.

Momentul învierii nimeni nu l-a simţit, îngerii răsturnînd piatra 
de pe mormînt, au arătat doar că mormîntul era gol şi că păzirea lui 
nu-şi găseşte raţiune, ucenicii urmînd să aştepte arătarea Domnului aşa 
cum El le făgăduise. Cîntarea spune : «înger, mai înainte de zămislirea

63. Irmos la cîntarea a VllI-a, din Canonul învierii.
94. Tropar la cîntarea a IlI-a, dan canonul Învierii.
65. Tropar la cîntarea I-a, din canonul învierii.
66. Troparul la cîntarea a Vil-a, din Canonul Învierii.
67. Cf. Lepin, Histoire de Jesus, în «Le Christ», Paris, 1935, p. 335.
68. Exapostilaria din Sfînta şi Marea Duminică.
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Ta, Doamne, a grăit celei pline de dar : Bucură-te ! înger încă şi la în
vierea Ta a răsturnat piatra slăvitului Tău mormînt» ®9.

Nici paznicii mormîntului şi nici ostaşii nu L-au văzut pe Domnul 
înviat ,• ei mărturisesc doar de «înfăţişarea îngerului care era ca fulge
rul şi îmbrăcămintea Lui albă ca zăpada. Şi de frica Lui s-au cutremurat 
străjerii şi s-au făcut ca morţii (Matei 28, 3—4). Mormîntul Tău, Mîntui- 
torule, ostaşii străjuindu-1, morţi s-au făcut de strălucirea îngerului ce 
s-a arătat, care a vestit femeilor învierea» 70.

învierea este o realitate şi în Penticostar aflăm cîntări care cuprind 
referiri din predica Sfinţilor Apostoli, care fac din înviere temeiul cre
dinţei noastre creştine (Fapte 2, 22—35).

Realitatea neîndoielnică a învierii Mîntuitorului nostru Iisus Hristos 
este dovedită pe de o parte de aflarea mormîntului gol deşi a fost stră
juit cu străşnicie, iar pe de altă parte, de arătările Lui după slăvită Sa 
înviere din morţi. Cîntarea bisericească spune : «Venit-au mai înainte 
de dimineaţă cele ce au fost cu Maria, şi aflînd piatra răsturnată de pe 
mormînt, auzit-au de la înger: pentru ce căutaţi între morţi ca pe un 
om, pe Cela ce este întru lumina cea pururea fiitoare ? Vedeţi giulgiu
rile cele de îngropare ,• alergaţi şi propoveduiţi lumii că S-a sculat Dom
nul, omorînd moartea ; că este Fiul lui Dumnezeu, care mîntuieşte nea
mul omenesc» 71.

Apostolii Petru şi Ioan venind la mormînt, nu găsesc decît giulgiu
rile şi mahrama învăluită deosebi în alt loc (Ioan 20, 1— 10). Nici mor
mîntul gol n-a fost suficient pentru a convinge pe ucenici despre înviere, 
lăsîndu-se posibilitatea credinţei că trupul Mîntuitorului ar fi fost fu
rat, aşa cum ni se descoperă din spusele Măriei Magdalena. Aceasta a 
văzut piatra răsturnată şi a zis Apostolilor : «Au luat pe Domnul din 
mormînt şi nu ştim unde L-au pus» (Ioan 20. 2).

Singur, Sf. evanghelist Ioan, văzînd mormîntul gol, n-a pus la îndo
ială învierea, ci intrînd în mormînt «a văzut şi a crezut» (Ioan 20, 8). 
Deşi au fost îndoielnici la început ucenicii, aceasta datorîndu-se în mare 
parte fricii ce i-a cuprins văzînd pe Mîntuitorul răstignit, aflarea mor
mîntului gol rămîne unul din argumentele primordiale care atestă în
vierea lui Hristos. Dacă luăm prin absurd posibilitatea ca ucenicii să fi 
furat trupul Mîntuitorului, ce rost ar mai fi avut mergerea lor la mor
mînt ? Acest lucru ar fi fost adus la cunoştinţa femeilor mironosiţe şi cu 
atît mai mult ar fi fost cunoscut de apostolii Petru şi Ioan. Chiar dacă 
s-ar fi putut fura de altcineva, nu se poate explica sub nici o formă 
modul în care au luat trupul gol şi ar fi lăsat giulgiurile şi mahrama 
zăcînd deosebi în alt loc.

Orice încercare de mituire a paznicilor, orice încercare de acope
rire, a adevărului învierii rămîne fără izbîndă: «Pe străjeri îi învăţau cei 
fărădelege: acoperiţi învierea lui Hristos şi luaţi arginţi şi ziceţi: că noi 
dormind, mortul s-a furat din mormînt. Cine a văzut ? Cine a auzit, ca 
un mort să se fure vreodată ? Mai vîrtos, uns cu smirnă şi gol, lăsîndu-şi

69. Troparul la cîntarea Vl-a din Canonul învierii.
70. Stihira a IV-a la Laude, luni, în Săptămîna Luminată.
71. Sedelna învierii, gl. 1, la Utrenie, a doua săptămînă după Paşti.
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in mormînt şi cele de îngropare ale sale ? Nu vă amăgiţi iudeilor ? Luaţi 
seama la spusele proorocilor şi cunoaşteţi, că însuşi este cu adevărat 
Izbăvitorul lumii şi atotputernic»72.

Insă pentru dovedirea învierii Mîntuitorului, ce argument mai pu
ternic putem avea ca arătările Domnului ucenicilor Săi după slăvită Sa 
înviere ? Cine poate contesta cele spuse de ucenici care au fost martori 
oculari ai morţii şi ai învierii Mîntuitorului Hristos ?

Toate istorisirile pe care le fac evangheliştii cu privire la întîlnirile 
Domnului cu ucenicii după înviere, subliniază caracterul concret al aces
tora, dovedind că El este cu adevărat Iisus cel din Nazaret. Mîntuitorul 
S-a arătat ucenicilor Săi timp de patruzeci de zile (Fapte 1, 3), pînă la 
momentul solemn al înălţării.

Una din cîntările Penticostarului scoate în relief faptul că Mîntui
torul, cum e şi firesc, s-a arătat mai întîi mamei Sale, Sfintei Fecioare 
Maria. Cîntarea spune : «Puterile îngereşti erau la mormîntul Tău şi 
străjerii au amorţit; şi sta Maria (e vorba de Maria Magdalena) la mor
mînt căutînd prea curat trupul Tău ,• prădat-ai iadul nefiind ispitit de 
dînsul; înttmpinat-ai pe Fecioara, dăruind viaţă. Cela ce ai înviat din 
morţi, Doamne, Slavă Ţie» 73.

Femeile mironosiţe I s-au închinat cu bucurie.
S-a arătat ucenicilor în lipsa lui Toma şi le-a poruncit să nu se 

depărteze de Ierusalim, pînă nu vor fi îmbrăcaţi cu putere de sus74. 
După opt zile s-a arătat iarăşi, fiind prezent şi Toma, care împreună cu 
ceilalţi ucenici, văzînd semnul cuielor : «a strigat plin de bucurie, Dom
nul meu şi Dumnezeul meu, slavă Ţie» ! 75.

Mîntuitorul se arată ucenicilor Săi nu ca o fantomă, ci cu propriul 
Său trup, cu caro s-a întrupat, a trăit, a suferit, a fost răstignit, a fost 
pus în mormînt, eliberat prin înviere de condiţiile obişnuite vieţii pă- 
mînteşti, îndumnezeit şi transfigurat, ridicat la starea de strălucire prin 
înviere.

Acest adevăr este confirmat de cuvintele unei cîntări: «Ranele 
Tale, Hristoase, pe care de bună voie le-ai răbdat pentru noi, păstrîn- 
du-le, le-ai arătat ca mărturie a slăvitei Tale învieri, ucenicilor Tăi» 76.

în felul acesta Mîntuitorul prilejuieşte tuturor apostolilor posibili
tatea de a se convinge ei singuri şi în modul cel mai autentic, empiric, 
despre învierea Sa.

Arătările Mîntuitorului au adus o schimbare radicală a ucenicilor, 
care din fricoşi cum erau pînă la înviere, după coborîrea Sfîntului Duh, 
devin propovăduitori neînfricaţi ai învăţăturii lui Iisus, mulţi dintre ei 
au suferit moartea pentru a lor credinţă.

După aceste relatări, oricine poate ajunge la convingerea deplină 
asupra învierii lui Hristos. «Dacă Apostolii, spune un teolog, cred că

72. Stihira a IlI-a a Învierii, la Doamne, strigat-am..., miercuri seara, in Săptămlna 
Luminată.

73. Troparul Învierii, gL 6.
74. Stihira a ni-a, după Doamne, strigat-am..., la Vecernia din duminica romei.
75. Stihira, gl. VIII, a lui Anatolie, la Litia din duminica Tomei.
76. Troparul III, la Cîntarea a IlI-a, In canonul din duminica Tomei.
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trupul Stăpînului lor a înviat, dacă ei propovăduiesc Învierea în în
treg Ierusalimul, aceasta ei o fac pentru că sînt siguri că El n-a fost 
luat, ori sustras din mormînt,- şi dacă ei reuşesc să convingă şi pe alţii 
de credinţa lor, aceasta dovedeşte că duşmanii n-aveau nimic de obser
vat cu privire la trupul mort, ci dimpotrivă cercetările ce s-au făcut la 
mormînt adevereau pozitiv mărturia lor. Astfel, faptul că mormîntul a 
fost găsit gol a treia zi după îngropare, constituie un argument din cele 
mai serioase în favoarea învierii Mîntuitorului» 11, iar arătările Domnu
lui ucenicilor Săi, au menirea să împrăştie orice îndoială asupra acestui 
mare adevăr propovăduit de martorii oculari ai Patimilor şi învierii 
Domnului nostru Iisus Hristos.

învierea din morţi a Mîntuitorului se face începătură a celor ador
miţi. «După scularea Ta cea din morţi, spune o cîntare, moartea nu mai 
stăpîneşte pe cei ce au murit întru dreapta credinţă» 78.

între Moartea şi învierea Sa, Iisus S-a coborît pe Sine însuşi în iad, 
pe de o parte pentru a anunţa şi acolo eliberarea celor robiţi (Fapte 
3, 4—6), iar pe de altă parte pentru a lua morţii (Evrei 2, 14) cheile 
acestei locuinţe (Apoc. 1, 18).

Astfel, împărăţia lui Iisus nu are limite după slăvită Sa înviere, 
fiind Domn peste cele cereşti, peste cele pămînteşti şi peste cele de de
desubt.

Condacul din sfînta şi marea Duminică a Paştilor cuprinde acest ade
văr : «De Te-ai şi pogorît în mormînt, Cela ce eşti fără de moarte, dar 
puterea iadului ai zdrobit şi ai înviat ca un biruitor, Hristoase, Dumhe- 
zeule, zicînd femeilor mironosiţe : Bucuraţi-vă ! Şi apostolilor Tăi pace 
dăruindu-le, Cela ce dai celor căzuţi sculare» 79.

Reiese cu uşurinţă faptul esenţial că pînă ce iadul va reda pe morţii 
săi (Apoc. 6, 9), acei care sînt morţi în Hristos nu sînt abandonaţi de El 
şi nici departe de E l; reabilitarea unora, ori pedeapsa pentru moartea 
veşnică, rămîne în iconomia lui Dumnezeu prin rugăciunile rînduite de 
Biserică pentru cei morţi80.

învierea aduce ridicarea lumii din moartea păcatului la viaţa lui 
Hristos, aduce înnoirea firii şi suirea noastră la ceruri : «Crucii Tale, 
celei făcătoare de viaţă, neîncetat închinîndu-ne, Hristoase, Dumne
zeule, slăvim învierea în cea de a treia zi ,• că printr-însa ai înnoit firea 
omenească cea stricată, Atotputernice, şi ne-ai arătat nouă suirea la 
ceruri, ca un singur bun şi de oameni iubitor» 81.

Moartea rămîne ultimul duşman încă de neînvins, pentru că biruinţa 
lui Iisus asupra morţii, deşi obţinută, încă nu este manifestată în toată

77. Cf. Lepin, op. cit., p. 341.
78. Stihira învierii, glas IV, la Stihoavna de la Vecernia de vineri, în a cincea 

săptămînă după Paşti.
79. Condac, gl. 8, în Sfînta şi Marea Duminică a Paştilor.
80. Vezi Pr. Alexa Nicolae, Temeiurile dogmatice ale Rugăciunilor pentru cer

morfi, în «Studii teologice», XXX (1978), nr. 1—2, p. 92— 105.
81. Stihira învierii, la Stihoavnă, vineri seară, în săptămînă a cincea după

Paşti.
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plenitudinea sa, aceasta înfăptuindu-se desăvîrşit la a doua venire a lui 
Hristos, cînd se va instaura împărăţia lui Dumnezeu, întru care nu este 
moarte, ci viaţă veşnică.

Prin învierea sa din morţi, însuşi Dumnezeu, soarele Hristos, ne lu
minează şi ne conduce în mod deplin spre libertatea şi viaţa deplină a 
vieţii eterne. «în locul stîlpului celui de foc a răsărit soarele dreptăţii, 
în locul lui Moise, Hristos, mîntuirea sufletului nostru» 82.

Dacă ar fi vorba de învierea unui om simplu, n-am putea avea nă
dejdea învierii noastre a tuturor şi aceasta «n-ar fi o înviere pentru eter
nitate şi spre plenitudinea vieţii în Dumnezeu» 83. Ar fi doar relativă, 
redusă la dimensiunile creaturii.

învierea a fost vestirea prin excelenţă bună, pentru că a anunţat în
vierea celui ce fiind Om a fost şi Dumnezeu şi pentru că noi înviind, 
pe temeiul învierii Lui, ne vom împărtăşi de viaţa deplină a umanităţii 
lui în Dumnezeu. %

Numai o astfel de înviere, e o înviere întru plinătatea eternă a vie
ţii noastre şi ea întemeiază bucuria noastră plenară sau coincide cu ea.

82. Şi acum..., ia Doamne, strigat-am, la Vecernia cea mare din duminica Miro
nosiţelor.

83. Pr. prof. D. Stăniloae, Paştile, sărbătoarea luminii şi a bucuriei In Ortodoxie, 
în «Studii teologice», nr. 5—6/1975, p. 351.
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DESPRE BINE ŞI BINEFACERE

Pr. dr. GH. PASCHIA

— Nu este destul ca cineva să fie binevoitor, trebuie să facă şi 
bine, pe de altă parte, nici nu este îndestulător a face bine, cînd această 
acţiune nu e din izvor bun, din bunăvoinţă. Este frumos a voi bine 
altora şi a arăta prin fapte dărnicie, cu condiţia de a nu aduce cu 
aceasta pagubă, ci folos. Dacă ar voi cineva să arate dărnicie risipito
rului voluptos, pentru continuarea risipei sale, adulterinului ca răsplată 
pentru acţiunea sa adulteră, atunci n-ar mai fi aceasta binefacere.

— Cînd voieşte cineva să răsplătească o binefacere, atunci se are 
în vedere mai mult intenţia decît mărimea sumei.

— «Decorum» — cuviinţa este legată de binele moral, îh aşa fel 
că, nu poate fi despărţită de el. Căci ceea ce se cuvine este, într-adevăr, 
şi bine moral şi invers. Binele moral se poate compara cu sănătatea 
şi puterea, cuviinţa cu graţia şi frumuseţea corpului. Se pare, într- 
adevăr, că frumuseţea are o poziţie mai înaltă decît sănătatea, cu toate 
acestea, nu poate fi frumuseţea fără sănătate, nici să fie despărţită de 
ea„ căci, unde lipseşte sănătatea nu se poate vorbi în mod propriu de 
graţie şi frumuseţe. Tot în acest mod, binele moral cuprinde în sine 
cuviinţa, aşa că aceasta pare a izvorî din acela, dar nu poate exista 
fără el. Binele moral este deci, ca şi puterea şi sănătatea în toată lu
crarea noastră; Cuviinţa din contră, este oarecum formaţia aceluia 
şi numai în gindire poate fi despărţită de el, altminterea este umilă cu 
el în mod real.

— Atît de mare este strălucirea binelui moral, că liniştea conşti
inţei şi posesiunea sigură a nevinovăţiei, care rezultă deseori, aduc 
viaţa fericită (Sf. Ambrozie, Despre datoriile clericilor, cartea I, capi
tolele : XXX, 134— 144} XXII, 116, XL, 220. Cartea a Il-a, cap. I, 1).

— Fă bine celui ce te nedreptăţeşte şi-ţi vei face prieten pe Dum
nezeu (Sf. Antonie cel Mare, Despre buna purtare, 165).

— Nimeni nu poate săvîrşi binele decît cu ajutorul lui Dumnezeu, 
de asemenea nici un demon şi nici un om nu săvîrşeşte răul, dacă Dum
nezeu nu i-ar îngădui prin aceeaşi judecată dreaptă.

— Cine nu recunoaşte că binele pe care îngerii sau oamenii îl 
pot face, depinde numai de cel Atotputernic, acela este cu adevărat 
nebun (Fericitul Augustin, Despre cetatea lui Dumnezeu, Cartea I, 
XIV).

— Aveţi împrejurul vostru oameni, cărora puteţi să le faceţi bine, 
nu încetaţi de a-1 face ! (Epistola Sf. Barnaba, XXI).
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— Ziua şi noaptea să vă luptaţi pentru binele tuturor fraţilor... 
Să nu vă căiţi pentru nici o binefacere, fiţi gata pentru tot lucrul bun 
(Sf. Clement Romanul, Epistola I Cor., 2).

— Mîinile tale să facă binele, pentru ca să poţi da şi cedui care 
are trebuinţă.

— Cugetă la bine, ca să te fereşti de a gîndi la rău, căci duhul 
omului n-ar putea sta fără să facă ceva (Sf. Efrem Şirul, Cugetări).

— Se va face dublă binefacerea ta, dacă o faci degrabă. Ceea ce 
se aduce cu sufletul trist sau de nevoie este neplăcut şi cu totul lipsit 
de podoabă. Trebuie să ne veselim, nu să plîngem, cînd facem o bine
facere (Sf. Grigore de Nazianz, Cuvîntarea a X/V-a, Despre dragoste 
pentru săraci, 38).

— Nu trebuie făcut bine la cei care nu vor ,- binefacerea trebuie 
făcută celor care vor (Sf. Grigore de Nazianz, Cuvîntarea a V-a, Des
pre Dumnezeu, XXV ).

— Cel care nu face şi nu cunoaşte decît binele, nu se poate hotărî 
să recunoască răul (Sf.. Grigore de Nazianz, Poemul asupra vieţii sale).

— Să reînsufleţim în noi, cînd e vorba de a face binele, ardoarea 
spiritului şi să ne temem să nu cădem în somnul morţii, la adăpostul 
căruia duşmanul să vină şi să semene neghina sa (Sf. Grigore de Na
zianz, Asupra cumpătării în disputele religioase).

— Fă binele şi din agonisita ta, pe care ţi-o dă Dumnezeu, dă tu
turor celor lipsiţi, fără gînduri ascunse şi fără a sta mult la îndoială, 
cui îi dai şi cui să nu dai. Dă tuturor, căci Dumnezeu vrea să ne dea 
tuturor din darurile Sale. Cei ce primesc însă, vor da socoteală lui 
Dumnezeu pentru ce şi la ce au primit, căci, cei ce primesc, fiindcă 
sînt în nevoie, nu vor fi traşi înaintea judecăţii, iar cei cc primesc 
cu făţărnicie vor fi judecaţi. Cel ce dă este nevinovat, căci, cum a pri
mit de la Domnul să-şi facă serviciul, l-a şi împlinit cu simplitate, fără 
a cerceta cu de-amănuntul, cui să dea sau cui să nu dea. Serviciul acesta 
împlinit cu simplitate a fost bine văzut de Dumnezeu. De aceea cel 
ce slujeşte astfel» cu simplitate va trăi pentru Dumnezeu (Herma, Păs
torul, Porunca a Il-a).

— Să priveşti totdeauna înainte, gîndindu-te pururea nu la răul 
pe care îl fac alţii, ci la binele pe care eşti dator să-l faci tu însuţi 
(Fer. Ieronim, Epistola către Rustic).

— începutul (principiul) a tot binele este raţiunea făptuitoare şi 
fapta raţională. De aceea nici fapta fără raţiune nu este bună, nici ra
ţiunea care se deapănă fără faptă.

— Virtuosul are binele înlăuntrul inimii, iubitorul de slavă de
şartă îl are în cugetare, iar iubitorul de plăcere, în adînc.

— Primul bine este a nu greşi nimic ; al doilea a nu ascunde de 
ruşine greşala ta, nici a te făli cu ea (Ilie Ecdicul, Sentinţele înţelepţi
lor, 3, 12 ; 48).

— Oricît ne-am trudi, niciodată nu vom putea să arătăm atîta bi
nefacere cîtă avem nevoie din partea lui Dumnezeu (Sf. Ioan Gură de 
Aur, Explic, epist. către Romani, Omilia a XXV-a).
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— Cel ce zămisleşte binele sau răul asupra aproapelui, mai întîi 
el va gusta din ceea ce dă (Sf. Ioan Gură de Aur, Explic, epist. către 
Evrei, Omilia 1).

— Oricărui om aflat in împrejurări grele trebuie a-i face bine şi 
cu atît mai mult unui creştin. Cel ce face bine prietenului, nu-i face 
numaidecît pentru Dumnezeu, pe cînd cel ce face bine unui necunoscut, 
cu adevărat îi face bine pentru Dumnezeu (Sf. Ioan Gură de Aur, Ex
plic. epist. către Evrei, Omilia a X-a).

— «Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, aceasta să le faceţi şi voi 
lor (Mat. 7, 12). Nu e nevoie, spune Hristos de legi mai întortocheate, 
de multă vorbă sau de o învăţătură meşteşugită, voinţa ta să fie lege. 
Vrei să ţi se facă binele ? Fă-1 şi tu altuia. Vrei să ai parte de milă ? 
Aibi şi tu milă de aproapele. Vrei să fii lăudat ? Laudă şi tu pe .altul. 
Vrei să fii iubit ? Iubeşte (Sf. Ioan Gură de Aur, Despre statui, Predica 
a XIII-a).

— Un bine care nu apare ca atare decît prin comparaţie cu un rău, 
nu' este întru totul un bine, în timp ce un bine superior a tot ceea ce 
lumea îl priveşte ca atare, merită în chip evident acest nume (Sf. Ioan 
Gură de Aur, Despre fericire, 10).

— Sînt oameni care, dacă ne-au făcut vreun bine şi apoi i-am su
părat cu ceva, cît de/puţin, îndată ne scot ochii cu binele făcut, aşa 
că mulţi se blesteamă că au primit o asemenea binefacere (Sf. Ioan Gură 
de Aur, Despre pocăinţă, Predica aV-a).

— După cum o singură scînteie, adesea, aprinde o mulţime de ma
teriale, astfel şi un bine şterge mulţime de păcate mari (Sf. Ioan Scă- 
rarul, Scara, Cuvîntul al XXV-lea, 220).

— Nu putem iubi ceea ce este bine, fără a urî ceea ce este rău; 
una presupune pe cealaltă (Lactanţiu, Epitome, Cartea a Vil-a).

— Mai potrivit este a face binele pentru cele viitoare.
—  Cel ce cearcă toate şi reţine binele, va fugi pe urmă de tot

răul.
— Fă totdeauna binele după putere (Marcu Ascetul, Despre legea 

duhovnicească, 73, 145 -, 200).
— Cel ce face binele şi caută răsplată, nu slujeşte lui Dumnezeu, 

ci voii sade.
—  Nu te bucura cînd faci bine cuiva, ci cînd rabzi duşmănia care 

urmează, fără a pune la inim$ răul. Căci precum nopţile urmează zi
lelor, aşa urmează răutăţile binefacerilor (Marcu Ascetul, îndreptarea 
din fapte, 56 ; 137).

— Nu făptuim binele avînd în vedere persoanele, fiindcă nouă ni-1 
facem, ca unii ce nu primim plata laudei sau a meritului nostru'de la 
om, ci de la Dumnezeu atotştiutor, care răsplăteşte deopotrivă pe toţi 
cu aceeaşi milostenie (Tertulian, Apqlogeticum, XXXVI, 3).

— Dacă este vorba de vreun bine, raţiunea să arate şi ceea ce 
este contrar binelui. Mai mult te vei lumina ce trebuie să urmezi dacă 
vei cunoaşte ce trebuie să eviţi (Tertulian, Despre răbdare, 5).
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— Este cu neputinţă să începi a lucra binele, dacă mai înainte nu 
te-ai îndepărtat şi n-ai fugit de rău (Sf. Vasile cel Mare, Omilie la 
Psalmul al XXIII-lea).

— Lăudăm binefacerea, dar lipsim de binefacere pe cei nevoiaşi 
(Sf. Vasile cel Mare, Cuvînt rostit în timp de foamete şi secetă).

— A voi binele altuia, nu se înţelege facere de bine, iar a face 
binele altuia se-nţelege şi voinţa şi fapta.

— Omul curînd uită facerea de bine, însă şi urăşte pe făcătorul 
lui de bine, că cu greu'i se pare a mulţumi celui ce i-a făcut bine.

— Orice bine vei face vecinului tău, nu va fi în zadar.
— O facere de bine, fie cît de mică, la vremea ei cînd se face, 

plăteşte mai mult decît mii şi sute peste a lor vfeme.
— Ini pămînt cînd pui sămînţă alegi pe cea mai bună, aşa şi un 

bine cînd vrei să-l faci, alege binele cel mai bun, ca mai bun rod să 
culegi.

— însăşi viaţa ta să ţi-o răpui, spre a săvîrşi măcar un bine.
— Intîi bine să faci, apoi să aştepţi bine de la altul, că pînă nu 

munceşti nu dobîndeşti.
— Ca facerea de bine, nimic .alt mai lesne îmbătrîneşte, că îndată 

se uită.
— Cu dragoste, şi mare, să iubeşti pe cel ce-ţi face bine.
— Cînd ai făcut un bine, nu mai cere răsplătire, că facerea de 

bine destulă răsplătire cu cinstea ce ţi-aduce.
— Cînd vrei să faci vreun bine, nici o vreme să aştepţi, nici darul 

să-l drămuieşti, nici la obraz săi cauţi, mai ales şi cînd nimeni ţie-ţi 
mulţumeşte.

— Cînd poţi să faci vreun bine să nu z ic i: «Du-te şi vino mîine», 
că nu ştii ce ne aduce ziua de mîine.

— Cînd poţi face vreun bine şi nu săv-îrşeşti acel bine, atunci să- 
vîrşeşti cel mai mare păcat.

— Cînd faci bine oarecuiva, uită-1 din ceasul acela, iar cînd do
bîndeşti un bine de la altul nu-1 uita în veci, că nemulţumitorul şi 
nerecunoscătorul cel mai scîrnav om în lume şi fără omenie.

— Cînd faci cuiva vreun bine nu-1 vesti la oricine, destul'acela 
să-l ştie, nici lui nu-i mai pomeni oriunde-1 vei întilni, c-o asemenea 
urmare, ca cînd i-ai da de faţă palme peste obraz.

— La orice facere de bine, fie şi de la vrăjmaş, cu mare mulţumită 
tu să te arăţi.

— Nici o facere de bine fără răsplătire.
— Nu lăsa nici o zi să treacă de la tine fără facere de bine.
— Pentru facere de bine, fie cît de mică, mult, mult să mulţumeşti, 

ca şi altădată să mai dobîndeşti.
— Să n-aştepţi să te roage, nici să-ţi plătească ţie, pentru orice 

bine vei face la oricine.
— Facerea de bine izvorăşte din iubirea de omenie.
— Facerea de bine, singura avere ce nimeni ţi-o poate lua.
— Fă bine şi-l aruncă în apă.
— Cine în tine aruncă cu piatra, tu în el să arunci cu pîine, spre 

facere de bine.
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— Binele ce vrei să-l faci, fă-1 prin ascuns, că el în urmă cînd se 
vădeşte, mai mult te cinsteşte.

— Bine să faci, şi chiar vrăjmaşului tău, ca şi el să te iubească.
— Şi pe vrăjmaşul tău, cînd flămînzeşte, îndestulează-1 cu pîine, 

şi cînd însetează, dă-i apă.: să bea, că cu facere de bine îl faci să se 
căiască.

— Făcătorii de rele nu cunosc dulceaţa cinstei.
— De cel ce ţi-a făcut rău, să te păzeşti de mai rău, iar de la cel 

ce ai cunoscut bine, să mai aştepţi şi alt bine (Iordache Golescu, Po- 
văţuiri i cuvinte adevărate, cap. Pentru facere de bine).

— Al omului bine acela se socoteşte, ce pe el îl foloseşte şi pe 
toţi, de obşte, de bun se primeşte.

— Atunci numai cunoaştem binele din rău, cînd pe umil pierdem 
şi altul dobîndim.

— Orice de toţi se doreşte şi spre bine la toţi priveşte, aceea se 
socoteşte de bine fireşte.

— întoarcerea spre bine nu-ţi aduce ruşine.
— Cu binele din copilărie pururea să te dedai, ca parte de cinste 

pururea să ai.
— Să te bucuri de binele altuia, ca şi cînd l-ai fi dobîndit însuşi tu.
— Binele nu numai să-l pomeneşti, dar să-l şi săvîrşeşti.
— Binele nu se-nţelege, nicidecum în cel mult, ci în puţin şi bun.
— Binele ce-ai dobîndit, niciodată să-l uiţi, fie cît de mic, şi de la 

cel mai mic.
— Binele ce oricine aşteaptă de la tine, un ajutor şi un sfat bun, 

se-nţelege.
— Bine pentru bine şi rău pentru rău, ţie să-ţi aştepţi (Iordache 

Golescu, Povătuiri i cuvinte adevărate, cap. Pentru bine).
— De poţi cuiva să faci bine, / Fă-i cînd se roagă de tine, / Nu-1

purta cu azi cu mîine, / Cu .vorba ca pe un cîine (Anton Pann, Împru
mutul).

— Binele moral e împlinirea binelui estetic, şi tot ceea ce e fru
mos e bun moral.

— Cultul binelui consistă în căutarea binelui moral pretutindeni 
şi în toate, deci nu numai în vîrtutea proprie (I. Slavici, Poveţe pentru 
buna creştere, pag. 113, 167).

— Bine din punct de vedere moral e tot ceea ce se potriveşte cu 
firea omenească. Pentru ca să ne putem da seama, ce este bine şi ce 
este rău, trebuie să-l cunoaştem pe om, ceea ce este greu, căci foarte 
uşor cădem în rătăcire de a lua omeneşte firesc ceea ce în adevăr e
o slăbiciune individuală (I. Slavici, Educaţiunea raţională Binele mo
ral).

— E mai bine o dată şi din toată inima, decît de multe ori şi fără 
de nici o inimă (I. Slavici, Sfaturile Părintelui Serafim, Călindarul popo
rului, 1886, pag. 43).

— Numai binele e statornic, unul, singur şi totdeauna acelaşi (I. 
Slavici, Din bătrîni, 1, 1).

— Greu e să faci ceea ce firea îţi spune că e bine şi să te stăpî- 
neşti, contra convingerii tale, spre rău (I. Slavici, Din valurile vieţii, 
III).
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— Omul singuratic, care îşi dă silinţa de a mă face să simt că 
nu e ingrat, în mine produce numai sentimentul că aşteaptă să-i mai 
fac vreun bine.

— Omul cu cele mai bune înclinări se avîntă, se zbuciumă, se jert
feşte pentru binele obştesc, fiindcă se simte el însuşi şi voieşte ca 
lumea să-l creadă menit a săvîrşi fapte mari. Foarte curînd îl auzim 
însă plîngîndu-se că societatea, că naţiunea, că patria e ingrată, fiindcă 
nu-1 recunoaşte, nu-1 pune unde el însuşi se crede menit a sta (I. Sla
vici, Fapta omenească, I).

— Dulce e viaţa omenească şi pe nesimţite se strecoară clipele cînd 
prieteni buni stau de vorbă şi se veselesc împreună, mai dulce e însă, 
cînd se dumeresc între dînşii şi chibzuiesc cu inimă curată binele ce 
vor să-l facă (I. Slavici, Din bătrîni. Manea, III, 5).

— Nu se poate, în adevăr, mai mare binefacere decît să trimiţi 
în fiecare zi unei babe bătrîne ori unui moşneag neputincios un ul
cior din apa cea bună (I. Slavici, Căile morţilor, VI).

— Cel mai mare binefăcător îţi este în lumea aceasta cel ce-ţi dă 
îndemnul de a săvîrşi fapte bune (I. Slavici, Prinţesa : Zbuciumâri in
finite).

— Scrutătorii de orişice fel sînt mari binefăcători ai omenirii, căci 
prin roadele muncii lor adaugă la fericirea tuturora şi la a fiecăruia 
îndeosebi (I. Slavici, Educaţiunea morală : Educaţiunea impersonală).

— Cît de mic şi neînsemnat să fii — o fărîmă de bine poţi aduce 
şi tu pe lumea asta. Nu întreba cum. Să vrei numai din toată inima 
să faci binele — şi orice cale ţi-e bună. Vei găsi cuvîntul şi fapta 
care trebuie fiecărei clipe (Al. Vlahuţă, Munceşte ş'i nu dispera).

— «Fă binele şi-l aruncă-n mare». Iată o vorbă frumoasă şi sfîntă, 
şi profund înţeleaptă (Al. Vlahuţă, Ceasuri de singurătate).

— Adîncă vorbă : «Fă binele şi-l aruncă-n mare». $i nobil popor, 
în sufletul căruia a putut înflori o vorbă ca aceasta (Al. Vlahuţă, Fă- 
rămituri).

— Eşti dator să faci bine celor din jurul tău (Al. Vlahuţă, Din 
caetul unui plugar).

— Fă binele pe care-1 poţi face (Al. Vlahuţă, Intr-un ceas bun).
— Adesea binele trebuie să-l faci cu de-a sila (Al. Vlahuţă, Cioara 

şi porcul).
— Viaţa, dacă nu poţi face bine, nu mai are nici un preţ, şi nici 

un sens (Al. Vlahuţă, Predare).
— Binele te-nvăţ-a-1 face 1 Ca albina mierea ei (Al. Vlahuţă, Sfînta 

muncă).
— Trudeşte, făcătorule de bine / Veni-vor roiuri, alţii după tine 

(Al. Vlahuţă, Sămănătorul).
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PE FĂGAŞUL VECHILOR RELAŢII ROMÂNO-SUEDEZE

1 Valahii pe pietre r unice în secolul XI.
Suedezii şi creştinismul răsăritean

HANS E. SKOLD 
Ambasadorul Suediei la Bucureşti

In perioada vikingilor, între anii 800— 1000, au fost puse bazele unei 
puteri comerciale şi politice suedeze în nordul Europei, cu centrul în 
insula Gotland şi în regiunea estică şi centrală a Suediei de astăzi. A- 
ceastă putere se baza, în primul rînd, pe legăturile suedezilor cu Impe
riul bizantin şi cu califatul arab.

Căile comerciale spre sud ale vechilor suedezi, menţionaţi de ro
mani sub denumirea de sviones *, urmau cursurile fluviilor din Rusia, 
numită de ei Gardariki, iar în cronicile islandeze medievale Svithiod 
hin Mikla, adică Suedia cea Mare. Pe aceste căi comerciale au fost în
fiinţate mai multe factorii: de-a lungul Golfului Finic, precum şi al 
fluviilor Neva, Daugava şi Njemen pînă la Holmgard ( — Novgorod) 
şi Kiev. Pe fluviul Volga expediţiile, spre sud, erau continuate pînă la 
Marea Caspică 2.

Familiile domnitoare, din aceste întinse ţinuturi, erau dacă nu de 
origine pur suedeză3, atunci măcar încuscrite, prin căsătorii mixte cu 
familii suedeze. Astfel, de exemplu, relaţiile de înrudire ale stăpînito- 
rilor Kiev-ului cu regii svionilor constituie un fapt istoriceşte pe de
plin dovedit.

Printre suedezii care au luat drumul spre răsărit şi miazăzi se nu
mără, în primul rînd, varegii, care, spre sfîrşitul secolului al X-lea, 
alcătuiau gărzile imperiale de la Miklagârd (Constantinopol). Legăturile 
dintre Bizanţ şi Nord au fost mai susţinute ca oricînd, între anii 1000—

* Autorul exprimă cele mai calde mulţumiri: Profesorului dr. Al. I. Ciurea, Lecto
rului Vaier iu Munteanu şi Doamnei M artida Selander, pentru ajutorul dat la mode
larea versiunii române a prezentului articol.

1. P. Cornelius Tacitus : Germania (a. d. 98) cap. 44 şi 45. Vezi Tacitus în Bri- 
lania şi Germania, o traducere a lui «Agricola» şi «Germania» de H. Mallingly. Pen- 
guin Boolfs 1960, p. 137. 2. Vezi harta alăturată. 3. Vezi Cronica lui Nestor.
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1100. «Pe vremea aceea vasele vikingilor şuedezi erau un spectacol 
obişnuit pe Marea Neagră» 4.

Călătoriile vikingilor, spre răsărit, sînt menţionate în numeroase 
inscripţii runice suedeze. Cea mai veche inscripţie runică, ce consem
nează o expediţie a vikingilor spre est, numită «Kălvestensristningen>) 
(inscripţie de pe o piatră din provincia Ostergotland) poate fi datată în 
secolul IX (între anii 800—900). Dar numărul cel mai mare de inscripţii 
provine din secolul al Xl-lea (între anii 1000— 1100).

Inscripţii scurte, uneori în versuri, cuprind date concise, lapidare, 
referitoare la persoane şi ţări. De obicei se recurge la noţiunea geo
grafică generalizată «Grecia», care se referă la teritoriul riveran al 
Mării Negre, al Mării de Marmara şi al Mării Egee.

De asemenea, se mai foloseşte şi noţiunea generală de «Sărkland» 
(Ţara Sarasinilor), prin care se înţelege, probabil, regiunea de la nord 
de Marea Neagră şi cea de la vest de Marea Caspică5.

Din punct de vedere al naratorului suedez, destinele oamenilor sînt 
apreciate, fireşte, tendenţios — naratorul fiind sau o văduvă îndoliată, 
sau un părinte supravieţuitor.

Vikingii suedezi s-au abătut şi pe teritoriul României de astăzi. 
Dar, după cîte îi este cunoscut autorului acestor rînduri, pînă în prezent, 
încă nu s-a procedat la o inventariere sistematică a vestigiilor desco
perite pe teritoriul românesc, care să poată fi puse în legătură, cu pre
zenţa unor vikingi pe aceste meleaguri.

In această privinţă putem totuşi aminti grafiţii de la Basarabi, ju
deţul Constanţa 8, care datează aproximativ din perioada 975— 1025. De
altfel, aceste inscripţii formează, în momentul de faţă, obiectul unui stu
diu amănunţit în Suedia.

Tot în Suedia, mai exact în insula Gotland, se află o piesă care re
prezintă cea mai veche dovadă sigură, cunoscută pînă în prezent, cu 
privire la relaţiile dintre Suedia şi România.

In cimitirul de la Sjonhem, se afla în anul 1751, cînd este menţionată, 
pentru prima dată, o piatră cu inscripţie runică şi cu o cruce creştină
— după cum se poate vedea din ilustraţia alăturată. Această piatră se 
află, în prezent, în Muzeul de istorie veche al insulei Gotland din Visby.

Perioada în care s-a ridicat această piatră funerară, cu inscripţii 
runice, poate fi plasată, cu aproximaţie, în mijlocul, sau în a doua ju
mătate a secolului al Xl-lea (1000— 1100) 7, şi astfel ea constituie dovada 
a peste 900 de ani de relaţii româno-suedeze.

Piatra face parte dintr-o serie de trei monumente funerare, din 
care s-au păstrat două. Cea de a treia nu mai există, dar textul inscrip
ţiei sale ne este cunoscut. In acel text este menţionat şi meşterul care a 
executat inscripţiile, Dan, pietrarul Odd din Valda (în parohia Eskelhem 
din vestul insulei Gotland) şi ucenicul acestuia, Botbjern. Cele trei pie

4. Sven B. F. Jansson, Inscripţii runice în Suedia (1977), p. 46.
5. Sven Ulric Palme, Apariţia creştinismului în Suedia (1962), p. 62; Jansson, 

op. cit., p. 67, •Ţările calilatului Abasizilor».
6. Arta creştină în România, voi. 2 (1981), p. 88—89 (I. Barnea).
7. Ake Ohlmarks, 100 inscripţii runice suedeze (1978), p. 153.
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tre au fost durate, după ciyn reise din text, de părinţii Rodvisl şi Rodalv 
în memoria celor trei fii ai lor, săvîrşiţi din viaţă.

Textul original, săpat pe prima piatră, despre care a fost vorba mai 
sus, este următorul:

K 4 t»î>l»h W  » K  f) i M+ n : K* l'* ■* V l i  fi ♦ »*Tl *  « lP T f1'W

w - - w  -im ■ PHmw ■ i-ntrmn/rni>- turtit • -itr-

roţmisl: auk: rofralf: £>au : litu : raisa: staina: eftiR : syni: sina 
: {)ria : J)ina : eftiR : rodfos : han : siku : blakumen : i : utfarft / 
ku £ : hielbin : sial: rot>foaR / kut>: suiki: £>a : aR : han : suiu :

•în limba suedeză contemporană, aceasta înseamnă : 8 «Rodvisl şi 
Rodalv /  au pus să se ridice pietrele în amintirea celor trei iii ai lor. 
Piatra aceasta / a fost ridicată / în amintirea lui Rodios. Pe el (adică pe 
Rodfos) l-au trădat valahii, pe cînd se găsea pe meleagurile acelea. 
Dumnezeu să-i odihnească sufletul lui Rodfos. Dumnezeu să-i trădeze 
pe aceia care l-au trădat pe el».

Cunoscutul profesor runolog suedez Sven B. F. Jansson, fost di
rector al Comisiei monumentelor istorice din Suedia, comentează acest 
text precum urmează : 0

«Numele de blakumen se referă, fără îndoială, la valahi, adică la 
populaţia din partea de sud a României. Valahia a fost stăpînită, în 
secolul al Xl-lea (1000— 1100) de cumani. Cuvîntul blaku se poate com
para cu cuvîntul vlahu, din slava veche ,• în dialectul suedez vechi din 
insula Gotland grupul de consoane — bl — a fost înlocuit cu grupul de 
consoane — vi —, care nu era cunoscut în limbile nordice. Elementul 
final al acestui cuvînt compus este — maenn, adică bărbaţi, oameni».

Inscripţiile de pe pietrele din Sjonhem fac parte din cele circa 1300 
de inscripţii runice din Suedia conţinînd cuvinte sau simboluri creş
tine clare, fără echivoc 10. Dar creştinismul acesta constituie doar un 
element de suprafaţă.

Astfel, Rodfos este considerat ca fiind «omorît de oameni, pe care 
nu-i poate lovi răzbunarea familiei» n, potrivit principiului valabil în 
arhaicul drept germanic. După cum se ştie, în secolul al Xl-lea, perioada 
de trecere de la păgînism la creştinism, îndatorirea aparţinătorilor de 
a se răzbuna chiar şi pe ucigaşii necunoscuţi şi inaccesibili, rămîne în

8. Jansson, op. cit., p. 65.
9. Ibidem, ci. Per Olof Ekstrom, Ceauşescu şi România (1977), p. 47 şi Alexaa- 

dru Niculescu, Outline History ot the Romanian Language (1981), p. 46.
10. R. Wehner S. J., Pietrele runice suedeze sînt mărturie (1981), p .9.
11. Jansson, op. cit., p. 65.
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vigoare. Dar această răzbunare este lăsată aici pe seama lui Dumnezeu, 
potrivit ultimei propoziţii din inscripţie : «Dumnezeu să-i trădeze pe 
aceia care l-au trădat pe el».

Probabil că o versiune românească, a acestei întîmplări, ar fi vor
bit de o apărare eroică şi legitimă, împotriva invadatorilor nordici. Se 
ştie că istoriografia prezintă adesea trăsături diametral opuse în func
ţie de poziţia de pe care sînt luate în considerare evenimentele.

Dar, piatra cu inscripţii runice de la Sjonhem, ca şi alte inscripţii 
şi imagini runice suedeze, deschid şi o perspectivă mai largă în istoria 
Bisericii. Astfel, relaţiile existente între regatul svionilor şi Europa de 
sud-est, au drept urmare faptul că numeroşi suedezi primesc botezul 
creştin, potrivit ritului din acea parte a continentului. Aceasta este va
labil şi pentru familia regală suedeză.

Menţionăm a ici12, că mama primului rege suedez încreştinat, Olof 
Eriksson «Olof Skotkonnung» care a domnit între 944— 1022, era de 
origine slavă 13.

Olof Eriksson era căsătorit cu prinţesa obotrită Estrid, iar fiica lor 
Ingegerd s-a măritat în anul 1019, cu prinţul creştin Iaroslav cel înţe
lept, de Novgorod. Olof l-a ajutat pe Iaroslav cu trupe de varegi (1014 
— 1015), în răscoala împotriva Iui Vladimir, tatăl lui Iaroslav, răscoală 
care s-a terminat cu cucerirea Kiev-ului. Este de asemenea «foarte pro
babil ca Olof să fi primit botezul în ţinuturile din răsărit», adică după 
ritul bizantin '4, chiar dacă nu putem exclude nici tradiţia, ca el să fi 
primit botezul în alt loc, şi după alt ritl5.

Mai multe imagini de cruci creştine, printre altele pe o piatră ru- 
nică din parohia Spanga de lîngă Stockholm 16, dovedesc influenţa rusă 
sau bizantină. Forma cristelniţei din biserica de la Atlingbo de lîngă 
Sjonhem în insula Gotland, realizată de un meşter anonim, menţionat 
doar ca «Byzantios», a fost, în mod absolut vizibil, influenţată de arta 
bizantină 17.

Se pare că acelaşi meşter este şi autorul unei cristelniţe asemănă
toare din biserica de la Guldrupe, situată la sud-vest de Sjonhem 18. 
Acestea sînt doar cîteva dintr-o serie de exemple, care se pot cita.

Prima misiune creştină venise în Suedia încă prin 829—830, din
spre sud-vest, fiind condusă de Ansgar. Acesta a decedat la Brema în 
865, ca arhiepiscop de Hamburg-Brema, dar, iniţial, el fusese trimis de 
împăratul Ludovic cel Pios. O expresie a alianţei, dintre Imperiul fran- 
co-germanic şi papa de la Roma, a constituit-o şi faptul că, în ziua de 
Crăciun a anului 800, papa Leon al III-lea îl încoronează pe Carol cel

12. Palme, op. cit., p. 125.
13. Probabil Swietostawa, sora lui Boxesiav I al Poloniei. Kazimierz Slanski, In

Acta Visbyensia III (1967), p. 243, 245. 14. Palme, op. cit., p. 125.
15. De exemplu R. Wehner S. J., De Ia Ansgarius la Karin Olsdotter (1954), p.

12, care confirmă tradiţia mai veche, că Olof Skotkonnung a fost botezat la Husaby, 
de către episcopul misionar Sigfrid de Văxsjo, in Smaland.

16. Palme, op. cit.,.p. 125; Wehner la 8 a a, p. 14.
17. Eriand Lagerlcf-Guimar SvahnstrSm, Bisericile (lin Gotland (1966), p. 19—20.
18. Ibidem, p. 142.
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Mare ca împărat. Acest eveniment a adîncit ruptura papalităţii cu Im
periul roman de răsărit19, şi a accentuat deosebirile dintre Bisericile 
de Răsărit şi Apus.

Din ambele mari centre plecau misionari: de la Constantinopol, 
prin Rusia, şpre nord-vest, de la Roma, prin Franţa şi Germania spre 
nord şi nord-est. Suedia, întocmai ca Finlanda şi regiunile din jurul 
Mării Baltice, Polonia şi Boemia, a ajuns o zonă de confruntare între 
cele două curente de misionarism.

Relativ, de timpuriu s-a exercitat asupra Suediei şi o influenţă pu
ternică, dinspre Anglia-Irlanda, mijlocită prin vikingii care, în acest 
caz se îndreptau spre vest sau reveneau de acolo.

Lupta pentru cucerirea sufletelor suedezilor a fost uneori grea. De
scrieri ale acestei lupte dramatice apar la istoricul şi clericul Adam de 
Brema, decedat probabil în anul 1076, în lucrarea sa privitoare la dio- 
ceza din Hamburg20.

Din scrierile «Maestrului Adam» şi ale altora se degajă impresia 
c i influenţa răsăriteană provenind din Bizanţ cîştigase un puternic as
cendent în Suedia, între anii 1000—1100.

L-am menţionat mai sus pe regele Olof Skotkonung. In anul 1022 
îi urmează la tron fiul său legitim, cu Estrid, Anund Jacob, unul din 
cei mai de seamă regi din perioada misionarismului în Suedia, care a 
dus o politică abilă în nordul Europei21. Se pare că, judecînd după cele 
relatate de Adam de Brema, Anund Jacob a căutat o cale de mijloc în
tre influenţa Bisericii de Răsărit şi a celei din Apus. în perioada 1030— 
1035, Anund Jacob ajunge în conflict cu regele dane/ Knut cel Mare, 
decedat în 1035, pe care arhiepiscopul de Hamburg — Brema îl spriji
nea în pretenţiile sale de hegemonie asupra întregii Europe de Nord.

După toate probabilităţile, aceasta l-a îndepărtat pe regele suedez 
de Roma. Chiar dacă îndepărtarea nu a ajuns pînă la o ruptură, ea a 
contribuit totuşi la o înrăutăţire a atmosferei, pentru misionarii de la 
Roma.

O orientare şi mai accentuată spre răsărit se produce după moar
tea lui Anund Jacob (în anul 1047) ; ea este promovată de succesorul 
acestuia, fratele său vitreg Emund, fiul lui Olof Skotkonung cu Edla, 
fiica unei căpetenii a venzilor, care a ajuns în captivitate suedeză.

Emund, care se pare că a petrecut o mare parte a copilăriei şi ado
lescenţei la rudele slave din partea mamei sale, a dus mai tîrziu o poli
tică îndreptată clar spre Răsărit. Episcopul său Osmund, a cărui atitu
dine este condamnată, în termeni insultători, de istoricul Adam de 
Brema, provenea din Biserica de răsărit bizantină22. Regele Emund a

19. Wehner, la 13 a a, p. 7.
20. Vezi : «Despre textele Meşterului Adam*, la Sture Jk>lLn, De la Tacitus la

Tage Erlander (1963), în special p. 45 ff şi Palme, op. cit., la 3, capitolul «Meşterul
Adam povesteşte», p. 79 ff. 21. Palme, op. cit., p. 60. 22. Ibidem, p. 63.
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refuzat, pe neaşteptate, să primească o delegaţie de la Hamburg con
dusă de Adalward de Brema senior, hirotonit de Roma, ca episcop al 
Svionei. Şi în spatele acestei măsuri apare conflictul latent dintre Su
edia şi Danemarca.

Dar Emund, care era deja în vîrstă la urcarea pe tron a murit la 
1060, după o domnie destul de scurtă. Cu el se stinge vechea dinastie 
de Uppsala, în linie bărbătească.

La rîndul său, episcopul Osmund a fost nevoit să părăsească ţara. 
A urmat o perioadă de luptă pentru tron. După ce iarl*-ul Stenkil din 
provincia Văstergotland, ruda din vestul Suediei cu Emund, a fost acla
mat, ca rege al svionilor în 1060, a fost iniţiată o orientare a Bisericii 
spre Roma, care a durat pînă la Reforma protestantă din Suedia anului 
1527, sub regele Gustav Vasa.

Dar din punct de vedere politic şi militar, Suedia a continuat să 
promoveze o «Ostpolitik», care în numeroase ocazii a dus Suedia în 
contact cu România. Ca un punct culminant, în acest sens, poate fi con
siderată perioada 1709— 1714, cînd însuşi regele suedez Carol al XII- 
lea a poposit pe aceste meleaguri, după înfrîngerea pe care a suferit-o, 
din partea ţarului Petru cel Mare, în lupta de la Poltava, de la 28 iunie 
1709.

Dar, acesta este un alt capitol din istoria îndelungată a relaţiilor 
româno-suedeze.
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G E O R G E  E N E S C U
LA CENTENARUL NAŞTERII SALE.

«In lumea muzicii, eu sînt cinci (oa
meni) într-unul: compozitor, dirijor, violo
nist, pianist şi profesor» (G. Enescu)

Pr. GHEORGHE CUNESCU

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură 
(UNESCO) a înscris pe lista de aniversări în anul 1981 pe George Enes
cu, la împlinirea primei sute de ani de la naştere, oferindu-i tutela ei 
prestigioasă şi universală K

Nici nu se putea ca George Enescu să nu se bucure de patronajul 
UNESCO, el fiind încă din timpul vieţii o celebritate mondială. Cente
narul naşterii sale o confirmă din plin, căci nu există ţară de pe meri
dianele pămîntului care să nu-i dedice festivităţi aniversare.

Să mai observăm şi faptul că George Enescu a universalizat nu 
numai numele său,*ci şi ţara în care s-a născut şi a trăit; a universali
zat şi poporul din care a provenit, al cărui reprezentant de cea mai 
mare cinste a fost totdeauna, a cărui substanţă etnică-spirituală a întru
chipat-o desăvîrşit — poporul român. Nu pentru că s-a numit şi s-a 
prezentat astfel. Ci pentru că operele sale erau, sînt şi rămîn creaţii 
specifice româneşti, opere cu cele mai multe carate naţionale, ca şi 
poezia lui Mihai Eminescu, ca sculpturile lui Constantin Brâncuşi. Per
sonalităţile de vîrf, geniile, sînt unite indivizibil, monolitic, cu ţara şi 
poporul cărora le aparţin, sînt «suflet din sufletul lor». Creaţiile genii
lor, îndeosebi, sînt lavă incandescentă din magma etnică, de-a pururi 
în fierbere, a poporului de obîrşie.

Cu atît mai mult, cînd geniul reprezentativ este un muzician ca 
George Enescu, muzica fiind expresia cea mai cuprinzătoare, mai înaltă, 
mai diafană şi mai specifică a sufletului poporului. Mai cu seamă la po
porul român, popor prin excelenţă muzical. Popor care a făcut din cîn-

1. Agerpres, Aniversări UNESCO pentru 1981, în «România liberă», XXXIX (1981), 
nr. 11. 294, 19 februarie, p. 5. *
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tec coordonată a vieţii naţionale şi individuale, căruia cîntecul i-a fost 
confesiune, mîngîiere, speranţă, sprijin, prieten, rugăciune. Eminescu a 
întrevăzut şi a afirmat că pe aceste locuri, leagăn şi casă naţională ale 
poporului român, a sunat, la început, cornul dac — «cornul mîndru 
triumfal, răsunînd din deal în deal, al craiului Decebal». Dar se poate 
spune, tot atît de adevărat, că pe aceste locuri — leagăn şi casă naţio
nale ale poporului român — a sunat şi cîntecul din fluier păstoresc, 
cintec din frunza codrului frate, din gură. Poporul a destăinuit: «Eu nu 
cint că ştiu cînta! Cînt să-mi stîmpăr inima!». Şi a cîntat continuu2, 
luîndu-se, .parcă, la întrecere cu privighetorile, ciooîrliile şi celelalte 
păsări cîntăreţe. Doina şi Ciocfrlia sînt cîntece specifice româneşti, iar 
România, au constatat experţi străini, este «ţara cea mai muzicală din 
Europa» 3. A cîntat poporul şi rugăciunile. Se cunoaşte că, iniţial şi 
multe sute de ani, răspunsurile liturgice şi cele cultice le dădea poporul 
în cîntarea omofonă.

De la sărbătorirea, naţională şi universală, a geniului muzicii noas
tre, George Enescu, care este, totodată, şi sărbătorirea poporului român, 
nu se poate să lipsească Biserica Ortodoxă Română — ea .care a avut 
un rol important în viaţa spirituală a poporului, a binecuvîntat şi a 
sanctificat cîntarea, a binecuvîntat pe cîntăreţi şi muzicieni. George 
Enescu este unul din cei mai înzestraţi fii ai neamului, ai ţării şi ai 
Bisericii. Avem datoria faţă de el, ca să-i cunoaştem, cît mai temeinic, 
viaţa, pentru a-i înţelege şi a-i preţui, la adevărata valoare, persona
litatea şi opera.

George Enescu a văzut lumina zilei la 7/19 august 1881, în satul 
Liveni-Vîmav, fostul judeţ Dorohoi (azi judeţul Botoşani). Acele feri
cite locuri moldoveneşti care au dat ţării şi lumii pe Mihai Eminescu şi 
Nicolae Iorya. Trei genii! Trei piscuri sinaitice, de revelaţii româneşti. 
Locurile păreau să fie ca acele adîncuri din Oceanul Pacific unde se 
nasc şi cresc scoicile mărgăritifere. Eminescu, Iorga şi Enescu sînt cele 
mai preţioase mărgăritare din cununa eternă a ţării şi din tezaurele 
lumii.

Părinţii lui George Enescu s-au numit: tata, Constantin (Costache) 
şi mama, Maria. Şi amănunt excepţional de important pentru copilul 
preursit, ambii părinţi proveneau din preoţi şi cu daruri muzicale din 
neam în neam.

Tata, Constantin Enescu (1848— 1919) fusese fiul preotului Gheor
ghe Enescu (1808— 1898), din Zvoriştea (azi judeţul Suceava). Avea o 
voce de tenor prim, cînta şi slujea foarte frumos, că se făcuse vestit în 
părţile locului şi-l duceau, pe la hramuri. «Cînta ca un înger, înmuind 
spre evlavie cugetele credincioşilor; ce zicea din gură, răspundea din 
inimă. Inima lui credincioasă da putere şi. farmec cîntecului său» 4. El

2. Viorel Cosma, Două milenii de muzică pe pămlntul României. Introducere în 
istoria muzicii româneşti, Bucureşti, 1977.

3. Yehudi Menuhin, Călătorie neterminată. Traducere de Adina M. Arsenescu, 
Bucureşti, 1980, p. 64.

4. Preotul Niculae M. Popescu, Preotul Gheorghe Enescu din Zvoriştea — Bunicul 
lui George Enesou, tn voi. Preoţi de mir adormiţi în Domnul, Bucureşti, 1942, p 
144—'146.
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moştenise «darul sfinţeniei sale» de la tatăl său, cîntăreţul bisericesc 
din Zvoriştea {dascăl) Enea Galin, vestit şi evlavios cîntăreţ, la care se 
referea mereu George Enescu (din Enea s-a făcut, prin derivare, Enescu).

Mama lui George Enescu, Maria, a fost una din fiicele preotului Ioan 
Cozmovici şi a prezbiterei Zenovia, din tîrgul Mihăileni, amîndoi talente 
muzicale. Tatăl preotului, Cosma Nistor, a compus muzică bisericească. 
Ceilalţi copii ai acestuia, Constantin şi Gheorghe Cozmovici fuseseră 
pianişti remarcabili. Bunicul preot, Ioan Cozmovici, cînta la vioară şi la 
pian. Nepotul George l-a cunoscut şi-i plăcea să-l asculte cum cîntă5.

Părinţii lui George Enescu, Constantin şi Maria Enescu, eTau adînc 
religioşi. Constantin a urmat cinci clase la Seminarul din Iaşi, avea voce 
bună, a condus corul, cînta şi din vioară. S-a făcut învăţător, apoi s-a 
ocupat cu administrarea unor moşii şi a ajuns înstărit (cu o moşioară, în 
satul Cracalia, lîngă Liveni). Era om bisericos, sobru, cinstit, drept, dar
nic, cunoştea limba şi literatura franceză. Mama, Maria, era şi mai cre
dincioasă. George a fost al optulea copil, după şapte copii anteriori, 
care au murit toţi în anii prunciei! Părinţii şi bunicii din ambele părţi 
erau disperaţi. Cînd s-a născut George, şi părinţii, şi bunicii preoţi au 
trăit momente fericite, ca ale sfinţilor părinţi evanghelici Ioachim şi 
Ana — iertată să ne fie îndrăzneala apropeirii între e i ; fericirile părin
teşti, în asemenea cazuri, sînt aceleaşi, oriunde şi oricînd. Poate că şi 
ei au şoptit făgăduinţe. Căci acest al optulea copil s-a născut într-un 
ceas excepţional de binecuvrntat de Providenţă : va fi copilul minune 
al părinţilor, al neamului, al ţării. A fost un dar compensator, cu meniri 
de excepţie. I-au dat numele de botez al bunicului preot de la Zvoriş
tea. De teşmă să nu păţească şi cu acest al optulea copil ca şi cu cei
lalţi dinaintea lui, l-au crescut pe Jurjac 6, cum îl dezmierdau, l-au eres-' 
cut <ru o grijă şi frică excesive. Mama l-a dus pe la multe imnăstiri şi 
biserici — inclusiv la Sfîntul foan cel Nou de la Suceava — şi a rugat 
deznădăjduită protecţia Tatălui Ceresc, a Mîntuitorului Iisus Hristos, a 
Maicii Domnului şi a Sfinţilor7. Copilul a trăit şi va fi scoica cu cel mai 
inestimabil mărgăritar. Lui Jurjac îi plăcea să steâ la bunicul preot din 
Zvoriştea. L-au atras vocea melodioasă, blîndeţea şi bunătatea bunicu
lui, felul cum slujea. A mărturisit compozitorul că «eram atît de trans
portat îneît mă pipăiam să văd dacă într-adevăr sînt în altar. Aşa slujbă 
bisericească n-am pomenit şi o voi ţine minte toată viaţa mea» 8.

Copiii sînt puncte de confluenţă şi de interferenţă ale eredităţilor şi 
dotaţiilor psiho-fizice ale părinţilor şi ale ascendenţilor lor. La acestea 
se adaugă impresiile din anii copilăriei, în casa părintească, din mediul 
social şi cel al naturii, care se unesc, se sedimentează şi se depozitează 
în depozitul subconştientului, ca să apară şi să se manifeste, în anii 
maturităţii, spontane şi surprinzătoare, în caractere specifice, individu
ale — se înţelege că procesul e  mult mai complicat, l-am simplificat la

5. Romeo Drăghioi, George Enescu, Biografie documentară. Copilăria — anii de 
studii (1881— 1900). Prefaţă de Mihnea Gheorghiu, Bacău, 1973, p. 14— 15.

6. Pavel Gîmpeanu, Jvrjac, Enescu copil, Editura tineretului, 1961.
7. Pr. N. Hodoroabă, George Enescu. Contribuţii la cunoaşterea vieţii sale. Cu

16 clişee, Iaşi, 1928, p. 17 ; cf. Andrei Tudor, Enescu, Colecţia Societăţii pentru răspln- 
direa ştiintei şi culturii, 1956, p. 14— 15. 8. Preot Niculae M. Popescu, op. cit., p. 148.
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factorii de bază, care ne interesează. Copilul minune George Enescu a 
avut şi el puternice şi bogate moşteniri muzicale din ambele părţi: pă
rinţi, b u n i c i l a  fel, abundente moşteniri religioase. Stăruim asupra 
acestei probleme de filogeneză umană, ca să înţelegem comoara fără 
egal sufletească, etică, umanistă, muzicală, a lui George Enescu, pro
venienţa ei, căci nimic nu este fără cauze determinate, trebuie doar 
căutate şi cunoscute. George Enescu a îmbinat armonios aluviunile ere
ditare muzical-religioase de la înaintaşi, le-a dezvoltat şi le-a fructifi
cat cu forţa şi <pînă la nivelul geniului. Pentru acestea, un biograf a re
comandat ca să se caute şi să se cunoască firul generaţiilor ce l-au pre
cedat, ca să i se înţeleagă personalitatea şi talentul; să se cerceteze 
pămîntul unde s-a născut, ca să i se priceapă geniul9.

Copilăria i-a fost scurtă — copilărie de geniu, îndeobşte cunoscută, 
în casa părinţilor s-a întîlnit, din primii ani, cii instrumente muzicale 
(tatăl său cînta la vioară) şi a încercat posibilităţile sale componistice 
şi de interpretare. La vîrsta de cinci ani a fost cu vioara în mînă — vi
oară de maturi nu de copii. Părinţii l-au dus la Iaşi, la compozitorul 
Eduard Caudella, profesor la Conservatorul de muzică, specialistul cel 
mai competent. Muzicianul a intuit dotarea muzicală excepţională a 
copilului şi l-a îndemnat să înveţe, acasă, notele, căci şcoli de muzică 
pentru el, în acea vreme, nu existau. Dar cine să-l înveţe notele şi sol- 
fegiile la Liveni şi Cracalia ? S-a întîmplat să fie, într-un sat vecin, un 
inginer agronom care cunoştea ceva teorie muzicală. In cîteva lecţii i-a 
spus tot ce cunoştea. I-au adus părinţii pe un rapsod popular al locurilor. 
Nicolae Chioru. Acesta mai mult i-a cîntat decît a vorbit de mu
zică. I-a cîntat, cîteva zile, repertoriul lui de cîntece populare şi lăută
reşti. I-a trezit copilului, cu mugure de geniu muzical, interes pentru 
ele. A ascultat atent şi cîntece populare săteşti. De la tata, de laibunici 
şi unchi, a mai prins ceva ştiinţă muzicală. La această vîrsţă, a acom
paniat la pian pe o cîntăreaţă, fără greş şi într-un fel personal. Se spune 
că a prins pe note un cîntec popular şi, chiar, a încercat o compoziţie.

Cînd a împlinit şapte ani, vîrsta şcolii primare, părinţii l-au dus pe 
Jurjac din nou la Iaşi, la Caudella, şi l-au întrebat ce să facă cu copilul? 
Profesorul a avut o revelaţie salutară. N-a cerut ca să rămînă copilul 
la el, la şcoala sa, ci, încrezător total în posibilităţile muzicale rarisime 
ale copilului, i-a îndrumat pe părinţi să ducă copilul la Viena, deodâtă 
la Viena, cu compozitori şi muzicieni celebri. Aşa au şi făcut. Şi-au 
stăpînit dragostea pentru copil şi drama despărţirii de el, despărţire pre
timpurie şi tot mai prelungită. Au dus pe copilul de şapte ani departe 
de ei, peste hotarele ţării. Era şi pentru copil o despărţire dureroasă, 
atenuată doar de tentaţiile şi mirajele studiilor muzicale.

După trei ani de studii intense la Viena cu cei mai de seamă maeş
tri muzicieni unde a cunoscut creaţiile lui Wagner, Brahms şi ale al
tora, a încheiat cu calificativul «excelent» şi o distincţie specială Ge- 
sellschaitsmetaille ; la vîrsta de unsprezece ani a plecat la Paris, pentru 
studii de perfecţionare. I se recunosc părinţilor merite decisive că au 
făcut sacrificii sufleteşti şi materiale pentru pregătirea, formarea şi rea-

9. Romeo Drăghici, op. cit., p. Moto.
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lîzarea superioară a lui George Eneiscu l0. La rîndul său, Jurjac se purta 
deosebit de atent şi de recunoscător cu părinţii. Le scria aproape zilnic 
şi-i informa despre cele ce face şi, cu precădere, despre sănătate, care-i 
preocupa şi-i (îngrijora pe părinţi, date fiind vîrsta fragedă, munca isto
vitoare şi viaţa singur şi departe de ei. S-au păstrat şi s-au publicat 
scrisorile trimise de George Enescu, din Viena şi Paris, părinţilor săi. 
Sint deosebit de instructive aceste scrisori. Impresionează prin vibraţia 
sufletească, gingăşia şi umanitatea emoţionantă din ele, îndeosebi în 
cele adresate mamei, pe caTe o adora şi căuta s-o bucure şi să-i micşo
reze tristeţea despărţirii prelungite de el. Ca să-i provoace bune dispo
ziţii, introducea în scrisori glume. Se dovedeşte inventiv şi cu înclinaţii 
spre glume plăcute. Semna scrisorile, cele către mamă, în diverse şi 
inepuizabile feluri : Ghiţă, Ghiţ, Ghiţişor, Ghiţulea, Ghiţulică, Ghiţişo- 
raş, Ghiţăguţă, Ghiţăcorski, Ghiţişoraki, Ghiţăkuţişor, Ghiţkiţkişor, 
Ghiţ-Ghiţ, Giţ-Giţ, Ghiţikoşaraki, Ghiţkiţik, Ghiţikuţkişorakiţkuţki, 
Ghiţikoşaraki etc., etc. începea scrisorile cu «sărut mînele mamă, sărut 
mînele tată» şi le încheia cu «a dumitale fiu sujpus». în anii maturităţii
i se adresa mamei cu Mameleben şi încheia cu urarea «sănătate, chef 
bun», ori «sănătate şi veselie», ori «chef bun şi veselie». Scria scrisorile 
într-o limbă românească moldovenizată, care aminteşte de Sadoveanu 11

încă de la studiile vieneze, George Enescu a început să se mani
festeze prodigios, muzical, umanist şi patriot. In prima vacanţă de vară, 
a prezentat un concert, la Slănicul Moldovei, «în folosul săracilor din 
localitate». Presa a remarcat că «tînărul (avea doar opt an i!) Enescu 
mînuieşte vioara cu o dibăcie admirabilă». Era prima vioară în orches
tra studenţilor de la Conservator — deşi cop il! în altă vacanţă de vară, 
venind la Liveni, a aflat de moartea lăutarului Nicolae Chioru. S-a dus 
la prohodirea lui şi cei prezenţi au văzut că George Enescu a avut la
crimi în ochi, iar, mai tîrziu, a purtat de grijă familiei răposatului, care 
cel dintîi i-a arătat farmecul cîntecelor populare şi lăutăreşti româ
neşti. în ziua de 8 martie J894 (avea 13 ani), a cîntat, la Ateneul Român 
din Bucureşti, Ţ>entru prima dată bucureştenilor, cu mult succes. A fost 
începutul impunătoarelor sale biruinţi. In 1897 (avea 16 ani) a compus 
Poema română, prezentată întîi la Paris, apoi la Bucureşti.

George Enescu a revărsat în Poema română compusă la Paris, dorul 
de locurile natale, de părinţi, anii copilăriei, viaţa poporului, cîntecul 
popular. Prezintă o zi de ajun de sărbătoare, cu toaca şi clopotul bise
ricii în sunet de Vecernie, noaptea înstelată, cu lună plină, cuourigurile 
cocoşilor. A doua zi hora, cu cîntece şi jocuri populare. în martie 1898, 
a prezentat Poema română la Bucureşti. Au fost de faţă părinţii şi buni
cul de la Zvoriştea (în acelaşi an a şi murit). Era, cum s-a precizat, 
«prima compoziţie simfonică românească executată în România». S-au 
bucurat, şi compoziţia şi autorul ei, de meritate succese.

Au urmat celelalte compoziţii şi creaţii enesciene, în care a dăruit 
ştiinţa şi măiestria muzicală desăvîrşite, simţirea patriotică, bogăţia

10. Viorel Cosma, De Ia Leopold Mozart la Costache Enescu, In «Flacăra», XXX 
(1981), nr. 8 (1. 341), 8 martie, p. 16 (Anul Enescu).

11. George Enescu, Scrisori. Ediţie critică de Viorel Cosma voi. 1, Editura Muzicală 
a Uniunii Compozitorilor, 1974.
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sufletească şi umanistă, geniul de compozitor, interpret, dirijor. Amin
tim cîteva : Suită pentru vioară şi pian «Impresii din copilărie», dedi
cată profesorului şi compozitorului Eduard Caudella, pe care i-a cîn- 
tat-o profesorului şi întîiului său îndrumător (la rîndul său, Caudella 
i-a dedicat lui G. Enescu Un concert pentru vioară) ■, cele două Rapsodii 
româneşti; Octet pentru 4 v iori; Dixtuor pentru instrumente de suflat, 
Plugarul, cîntec pe versuri de N. Rădulescu-Niger ,• Odă lui Iosif Vul
can, cor cu acompaniament de pian sau orgă, pe versuri de I. U. Soricu ; 
Doină, pe versuri de V. Alecsandri (voce, violă şi violoncel) ,- Balade -, 
Hora de la Sinaia; Linişte, cor pentru trei voci, pe versuri de Al. T. 
Stamadiad ; Romanţe ; Dunărea curge, vals ,- Serenade ; Simfonii, 11 ,• 
Sonate, 9 ; Suite, 12; Oedip, tragedie lirică în patru acte şi şase tablo
uri, libretul de Edmond Fleg, versiunea românească de Emanoil Cio- 
mac ; Uverturi, trei; Vox Maris, poem simfonic ; şi altele, în total, 134 
de lucrări12.

Cu fiecare operă, cu fiecare concert, George Enescu şi-a dovedit 
puterea de creaţie, priceperea eminentă de interpretare, patriotismul 
funciar, umanismul etic-religios, geniul unic. De la primele concerte 
prezentate de el, ca instrumentalist, pianist, dirijor, s-a remarcat faptul 
că el trăia muzica, se identifica cu ea, o transmitea cu intensitate pă
trunzătoare, emoţionantă şi captivantă total. Vioara sa, îndeosebi, im
presiona puternic, ea plîngea, alina, se ruga, se bucura, vrăjea şi sub
juga pe auditori, oricine erau ei. Am avut favoarea să-l văd şi să-l aud 
cîntînd pe George Enescu. Eram în anii studenţiei şi n-am prea priceput 
superioritatea execuţiei tehnice, dar am simţit că ceea ce cînta este 
operă românească şi cîntăreţul este geniu. A cîntat Rapsodia română 
în La major (Rapsodia nr. 1), caro începe tînguitor cu acel cîntec de 
obidă al ţăranului român, sărac şi oropsit, «Am un leu şi vreau să-l beu, 
dar nici acela nu-i al meu», urmat de plînsul fără lacrimi şi de jalea 
fără alean ale doinei, ca să sfîrşească, tumultuos şi optimist, în freamăt 
şi chiuit biruitor. Am simţit cu toţii că este operă românească, că, uşor 
de înţeles, cuprinde şi exprimă viaţa poporului, sufletul lui. Am aplau
dat din toată inima. A aplaudat şi George Enescu, cu capul aplecat şi 
încovoiat niţel din spate, parcă în aplecare de închinare poporului şi 
ţării. El aplauda frumuseţea şi bogăţia cîntecului popular, ale sufletului 
poporului, arta şi opera lui fiind ur* omagiu genial închinat cîntecului 
şi sufletului poporului şi ale ţăriil3.

George Enescu a preţuit în chip judicios şi superior cîntecul popu
lar şi, varianta lui, cîntecul lăutăresc. A cunoscut temeinic culegerile 
de folclor muzical ţărănesc ale lui Sabin Drăgoi şi ale altora. împreună 
cu Constantin Brăiloiu a fost şi a cules folclor în Maramureş u. «Ţăra

12. Indicele alfabetic al compoziţiilor lui George Enescu, la George Sbârcea, 
Veşnic tinărul George Enescu, Editura Muzicală, 1981, p. 135— 138; cf. Andrei Tudor, 
op. cit., p. 119— 121 —  Operele lui George Enescu.

13. Pr. Gh. Cunescu, George Enescu liu devotat al Bisericii strămoşeşti, —  La 
75 de ani de la naştere. Alocuţiune la Conferinţa de orientare, Reghin, septembrie 
1956,. text dactilografiat, cf. Idem, G. Enescu — La 75 de ani de la naştere, <Gazeta de 
stradă», Luieru, jud. Mureş.

14. Viorel Cosma, Destinul moştenirii artistice, Enescu-Bartok, în «Astra», XV 
(1981), nr. 1 (122), p. 10.
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nul român este poet şi creator prin excelenţă, adeverea Enescu. Ţăranul 
român poartă muzica în el. In singurătăţile munţilor şi ale cîmpiilor, 
ea este tovarăşa lui. Născută din suferinţi, muzica lui este dureroasă 
şi nobilă, chiar în ritmul săltăreţ al jocurilor repezi. Aşa cum e, această 
muzică este una din comorile cu care România se poate mîndri în cel 
mai înalt grad. Eu am o credinţă neştirbită şi nestrămutată în trăinicia 
spirituală şi în bogăţia poetică a ţăranului român» 15. La fel a arătat şi 
străinilor că folclorul muzical românesc nu numai că e sublim, dar te 
face să înţelegi sufletul autentic al poporului şi al vieţii lui. E mai sa
vant decît toată muzica aşa-zisă savantă şi asta într-un fel cu totul na
tural e mai melodios decît orice melodie şi asta fără să vrea dinadins ,- 
e duios, vesel, satiric, grav 16. A preţuit, deopotrivă, şi cîntecul lăută
resc şi a avut cuvinte la adresa lăutarilor (de regulă, ţigani). «Lor să le 
mulţumim că ne-au păstrat această comoară; numai dînşii ne-au dez- 
gropat-o, au trecut-o şi au dat-o în păstrare din tată în fiu, cu acea grijă 
sfîntă ce o au pentru ce le e mai sfînt pe lume : cîntecul. Să nu se su
pere nimeni de adevăr !» 17.

Ca să conturăm cît mai integral personalitatea complexă a lui 
George Enescu, să arătăm o latură a ei mai puţin cunoscută : fondul ei 
etic-religios, funciar şi structural. A făcut, deseori, mărturisiri şi referiri 
la aceste probleme, cărora le acorda o însemnătate capitală.

Provenit şi crescut în casă de părinţi odrasle de preoţi şi cu eredi
tăţi clericale, cum s-a văzut, genialul muzican era şi el nu mai puţin 
religios, respecta scrupulos credinţa şi religia părinţilor, a moşilor şi 
strămoşilor, a poporului, respectiv, religia ortodoxă, la fel credinţa şi 
religia altora. Intr-un interviu, la întrebarea directă asupra credinţei şi 
religiei sale, a răspuns: «Sînt un om religios, dar ascund faptul. Repu
diez ostentaţia. Credinciosul nu are nevoie de îndemnurile raţiunii. Ca 
şi actul creaţiei, introducerea raţiunii anulează forţa ipe care o dă cre
dinţa. In momentul în care credinciosul începe să raţioneze — totul s-a 
sfîrşit! Nu-mi teoretizez credinţa. Nu vreau, nu pot. Crezi, pentru că 
trebuie-să crezi. Trebuie să fii sincer cu tine însuţi. Sînt ortodox şi to
lerant faţă de credinţa altora Accept toate obiceiurile, toate ceremo- 
nialurile şi toate culturile». In continuare, a relatat interlocutorului o 
întîmplare din viaţa sa, destul de concludentă referitor la raportul con
diţional dintre religie şi morală. Călătorea cu trenul. S-a urcat de la o 
gară şi la uşa compartimentului a văzut, prin geam, că un călător evreu 
îşi făcea rugăciunea (era ora lui de rugăciune). A intrat liniştit şi a ră
mas la uşă, pînă ce călătorul din compartiment şi-a terminat rugăciu
nea. Acesta a observat cum a procedat călătorul necunoscut şi i-a mul
ţumit pentru că nu i-a întrerupt cu nimic rugăciunea. In conversaţia 
care a urmat între ei, evreul i-a istorisit o păţanie cu uţi cărăuş, pe care 
l-a luat dintr-o gară ca să-l ducă undeva. Pe drum, observînd că, pe la 
biserici şi troiţe, căruţaşul său nu a făcut semnul credinţei — semnul

15. Pr. Gh. Ounesou, loc. cit.
16. Charles Oulmont, De vorbă cu George Enescu, in «Timpul», III (1939), nr. 781, 

6 iulie, p. 2.
17. Ioan Borgovanu, La George Enescu, în «Luceafărul», XL (1912), nr. 15 iaunarie.
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Crucii —, n-a mai vrut să continue călătoria cu el, nemaiavînd încre
dere în el şi trebuind să treacă printr-o pădure. Deducţia s-a dovedit ade
vărată. Căruţaşul era hoţ şi criminal. «Există corelaţii strînse între ru
găciune şi onestitatea -cugetului», a încheiat George Enescu răspunsul 
asupra credinţei şi religiei sa le18. Altădată, înaintea unui turneu de 
concerte peste hotarele ţării, a declarat, fiind în tren: «Rog pe Dumne
zeu să mă ajute şi să-mi hărăzească puteri de muncă să pot duce cît mai 
departe numele ţării mele» 19.

In creaţiile sale muzicale, se disting tonalităţi şi melosuri biseri
ceşti şi de strană, sunete de clopote şi toacă, bocete de prohod, cîntece 
de nuntă şi cununie. Are şi creaţii religioase directe, precum Mied bu
căţică bisericească (Piece d'eglise), Die Kirschen, La Vision de Saul, 
cantată pe text de Eugene Ademis, un Oratoriu. Prof. Pr. N. (Nae) M. 
Popescu a vorbit la Radio Bucureşti despre Enescu şi religia20. Se com
porta deosebit de atent şi condescendent cu preoţii. Preotului N. V. Ho- 
doroabă din Iaşi, care a scris o carte despre George Enescu, cu date mai 
amănunţite referitoare la părinţi şi bunici, i-a mulţumit în chip impre
sionant, scriindu-i, într-o scrisoare : «Cartea Sfinţiei Tale mi-a mers la 
inimă. Sînt mişcat şi recunoscător. Să trăiască Sf. Ta, ani mulţi, fericiţi 
şi rodnici» 21.

Mai trebuie- de adăugat patriotismul său exemplar, constant, gene
ros, democratic şi umanist. Se cunosc acte cu adevărat emoţionante. 
Tudor Arghezi a relatat cum George Enescu a alinat drama pictorului 
Ştefan Luchian, paralizat şi infirm, cîntîndu-i, din proprie iniţiativă, din 
vioară. «A intrat {în camera suferindului) pe întuneric, i-a cîntat pe în
tuneric şi a plecat pe întuneric. Aproape că nici nu l-a zărit. O umbră 
şi o vioară. Era ofranda discretă a unui artist al sunetului, adusă unui 
artist al picăturii de lumină» 22. Cu alt prilej l-a numit pe George Enescu 
«un mare muzician şi un mare camarad. Vioara lui e glasul cel mai ade
vărat al lui Dumnezeu» 23.

Se cunosc concertele date de George Enescu, cu orchestre şi de 
unul singur, în anii primului război mondial, în spitale militare, bucu- 
rîndu-i pe răniţi şi invalizi cu cîntece populare şi lăutăreşti, potolindu-le 
durerile şi dorurile de familii şi sate. S-au petrecut scene tulburătoare, 
ca mari mutilaţi să se stingă cu feţele luminate, sub sunetele viorii lui 
George Enescu. Uza de diverse stratageme, ca să ajungă în camerele 
răniţilor. I. G. Duca, ministru în guvernul de la Iaşi, a notat în Jurnalul 
său, ce efecte patriotice şi umanitare au avut concertele şi cîntecele lui 
George Enescu. «în acele grele ceasuri ale vieţii noastre naţionale, el 
s-a dovedit a fi nu numai un mare talent, dar şi oin mare suflet. De 
atunci la admiraţia ce artistul mi-a inspirat-o întotdeauna, s-a adăugat

18. Ion Biberi, De vorbă cu George Enescu, in voi. Lumea de mîine, Editura 
Forum, 1945, p. 25.

19. Maria Jeana Străjeru, Maestrul George Enescu vorbeşte «Poporului», în 
«Poporul», 1 (1937), nr. 51, 14 decembrie, p. 1.

20. Pr. N. M. Popescu, Enescu şi religia, in «Radio şi Radiofonia», IV (1931), nr.
161, 18 octombrie, p. 7. 21. George Enescu, Scrisori, op. cit., p. 300.

22.Tudor Arghezi, Din viafa lui Ştelan Luchian, în Scrieri, voi. 29, Editura Minerva, 
1976, p. 33Z

23. Idem, Enescu şi Menuhin, în Scrieri, voi. 28, Editura M:nerva, 1975, p. 461—462.
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stima ce se cuvine omului» 24. A mai notat că Înainte de luptele de la 
Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz, cînd toată ţara, adunată în Moldova, se 
găsea la limitele rezistenţei, George Enescu a prezentat un concert la 
Teatrul Naţional din Iaşi. A  cîntat Rapsodia română. Auditorii, în frun
te cu conducătorii de stat, au plîns şi au plecat încrezători în biruinţa 
românească, cum a şi fost. A declarat şi e l : «mi-am servit ţara cu ar
mele mele: pana (de compozitor), vioara şi bagheta mea».

A dorit şi a militat pentru apropierea, împrietenirea şi coexistenţa 
paşnică între naţionălitaţile conlocuitoare, fără nici un fel de discrimi
nări de rasă sau de religie. A  avut colaboratori aipropiaţi şi instrumen- 
talişti eterogeni. A fost antifascist iredutabil. în 1932, cînd pe cerul Eu
ropei se profila spectrul sinistru al fascismului, cu repercusiuni funeste 
în ţara noastră, unui grup de elevi din Dorohoi care au solicitat permi
siunea să dea numele marelui muzician societăţii literare-şcolare înfiin
ţată de ei, George Enescu le-a permis cu condiţia expresă ca să evite 
orice şovinism antiminoritax sau religios şi să lupte contra jocurilor de 
hazard şi a altor vicii. în anii dictaturii antonesciene, a intervenit pen
tru a fi scutiţi de rigorile măsurilor rasiale colaboratori şi instrumen- 
Lalişti de ai să i25. A dat lecţii lui Yehudi Menuhin, care i-a păstrat 
adîncă recunoştinţă şi, prin el, României şi poporului româ-n26. «George 
Enescu a fost un mare’ patriot, şi-a iubit cu ardoare ţara şi poporul, a 
dat mărturie marele violonist american. Lucrul acesta se vede şi din 
operele sale, care păstrează amprenta patriotismului său; lucrul acesta 
era evident în toată comportarea lui, în felul cum vorbea de locurile 
sale natale» 27.

După 1944, în regimul democrat popular, George Enescu a acceptat 
să fie preşedinte al Asociaţiei de prietenie româno-maghiară, care stă
ruia ca să «alunge stafiile de vrajbă ale trecutului şi să pregătească 
apropierea inimilor» între români şi maghiari. L-a propus, la preşedin
ţia acestei Asociaţii de prietenie, Gala Galaction, primul ei preşedinte. 
A motivat în felul următor : Pentru că la Budapesta, Asociaţia de prie
tenie maghiaro-română, «soră bună ou a noastră», are în fruntea ei pe 
un mare muzician (Bela Bartok), cum am putea mai bine răspunde la 
Bucureşti, dacă nu cu George Enescu, «luceafăr al geniului româ
nesc ? » 2S. G. Enescu, căruia nu-i [prea plăcea să vorbească, obişnuia să 
fie mai mult tăcut, a răspuns istorisind o snoavă populară, pe care o 
agrea şi o spunea în împrejurări de obligaţii oratorice :

24. I. G. Duca, Primele luni (anul 1917), în «Flacăra», XXX (1981), nr. 13 (1.346), 
26 martie, p. 20.

25. George Enescu, Scrisori, op. cit., p. 372—373 ,■ cf. Pinter Lajos, Mărturii despre 
George Enescu. Traducere din 1. maghiară de Tereza şi George Sbârcea. Prefaţă de 
George Sbârcea, Editura Muzicală, 1980.

26. Yehudi Menuhin, Călătorie neterminată, ,op. cit.
27. Eva Molho, Oistrach şi Menuhin vorbesc cititorilor •Magazinului», in «Ma

gazin», II (1958), nr. 52, 4 octombrie, p. 5. Yehudi Menuhm i-a vorbit despre interesul 
său pentru cîntecul popular românesc şi cântăreţului Gică Petrescu (vezi Sabina 
Postolache, Gică Petrescu, In «Flacăra», XXIX (1980), nr. 28 (1.309), 10 iunie, p. 15).

28. Gala Galaction, Noul «Preşedinte», în «Jurnalul de dimnieaţă», VII (1945), 
nr. 313, p. 1, 3.
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«Nu sini orator. Nu am darul improvizaţiei! ...şi am distracţiile şi 
clipele de absenţă ale tuturor muzioanţiloT. Dar poate că vom găsi vreun 
mijloc de a îmbunătăţi situaţia. Daţi-mi voie să vă aduc aminte de un 
oarecare biet creştin, pe care anecdota ni-1 prezintă într-o încurcătură 
analoagă cu a mea. Trebuia să spună pe de rost Tatăl nostru, înaintea 
preotului, la o anumită slujbă bisericească. Dar el era uituc şi numai 
lăutar ! Cu toată strădania şi deznădejdea lui, nu izbutea să înveţe Ta
tăl nostru I Şi atunci, se duce la preot cu mare smerenie şi cu smerită 
rugăciune: «Taică părinte... ia fluieră-mi Uşurel rugăciunea aia, că 
poate o prind cu arcuşul...». Aşa voi face şi eu, cînd vor da peste mine 
obligaţiile oratorice ale preşedenţiei! Am să c în t !» 29.

Instructive erau modestia şi simplitatea lui, ajunse proverbiale. 
«Ceea ce frapează în primul rînd la Enescu, confirmă un vizitator, este mo
destia sa, pe care o simţi adîncă şi organică la el. Nu modestia simulată 
a orgoliului, nici atitudinea dispreţuitoare a omului încărcat de glorie, 
pe care încă un supliment de celebritate îl lasă indiferent» 30. Trăia cum
pătat în toate, discret şi simplu — monahal. Deşi prin căsătoria cu prin
cipesa Maria Cantacuzino ajunsese un om avut (vilă la Sinaia, palat în 
Bucureşti, moşie şi casă la Teţcani), el a continuat să trăiască simplu şi 
modest,• ocupa o singură cameră, mobilată rustic, cu pat de fier, fără 
tablouri pe pereţi, cu o singură fereastră. Legea vieţii sale, deprinsă şi 
respectată încă din anii studiilor, a fost munca — munca creatoare, 
munca în slujba poporului, munca de înălţare şi înnobilare a omului, 
prin muzică, prin cîntec, prin sentimente superioare. «Cred în creaţie, 
a declarat el în 1945. Cred în om. Şi acestea îmi dau putere să nădăj
duiesc la bine şi la progres» 31.

Ţara şi poporul au înconjurat totdeauna cu cinste şi admiraţie, pe 
fiul şi geniul lor glorios. Este emoţionant faptul că, prin chetă publică 
în şcoli, i s-a cumpărat lui George Enescu un Stradivarius — elevii ţării 
i-au cumpărat vioară ! A fost primit în Academia Română. Fidel felului 
său de a fi oriunde modest, în discursul de recepţie festivă la Academie, 
s-a iprezentat ca «cel mai umil slujitor al muzicii, al unui grai izvorît 
din inimă şi menit să aducă dragoste şi-nf-răţire printre cei pe care îi 
despart credinţi şi obiceiuri deosebite». Şi tot cu acest prilej solemn, a 
citit declaraţiile unor străini privitoare la poporul român, anume că «un 
popor care cîntă doina atît de duios, trebuie să fie nobil şi bun la ini
mă» 32. A fost declarat doctor honoris causa al Universităţii din Bucu
reşti (în 1946), ales deputat în Marea Adunare Naţională (noiembrie 
1946), elogiat, cu acest prilej, la Radio România33, Filarmonica de stat
ii poartă numele, s-a înfiinţat Festivalul internaţional «George Enescu»,

29. Idem ; cf. Romeo Drăghiri, George Enescu în America, în «Calendarul Cre
dinţa», 1966 (Detroit), p. 93.

30. Al. A. Philippide, De vorbă cu G. Enescu, în «Adevărul literar şi artistic», 
X (1931), nr. 569, 1 ianuarie, p. 1.

31. Ion Biberi, op. cit., p. 26.
32. George Enescu despre intrarea muzicii Ia Academia Română, în voi. Dis

cursuri de recepţie Ia Academia Română. Ediţie îngrijită de Ootav Panu şi Antoaneta 
Tănăsescu. Prefaţă de Octav Panu. Documentar de Ajvtoaneta Tănăsescu, Bucureşti, 
1980, p. 199.

33. «Radio azi», nr. 11, 23 decembrie 1945, p. 3
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ajuns, în acest an, la a IX-a ediţie, s-a constituit Muzeul «George Enes
cu» (din 1980 înglobat în Muzeul muzicii româneşti).

S-a stins în anul 1955 (4 mai). Ultima lui dorinţă a fost ca să se în
toarcă acasă, în ţara sa, la poporul său, la care s-a gîndit tot timpul şi 
spre care i-a bătut inima totdeauna.

în 1953 s-a îmbolnăvit, slăbindu-i inima. Dr. Petru Groza, preşedin
tele Prezidiului Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, 
i-a trimis o scrisoare, cu urări de însănătoşire şi ani de viaţă, din par
tea ţării şi a poporului. I-a comunicat, totodată, căldura şi dragostea cu 
care îl aşteaptă poporul să vină acasă, «poporul pe care l-a slujit cu 
atîta devotament o viaţă întreagă, ducînd faima creaţiilor geniului lui 
dincolo de hotarele ţării — şi care te apreciază şi te iubeşte. El nădăj
duieşte să te aibă în mijlocul lui. Nimic nu poate compensa această 
apoteoză» 34.

In ianuarie 1954, George Enescu a răspuns că doreşte şi el să se 
întoarcă în ţară, «dar in momentul de faţă este cu totul peste puterile 
mele fizice de a întreprinde drumul spre casă. Este şi dorinţa mea cea 
mai statornică de a mă întoarce in ţară şi sper ca cu ajutorul iui Dum
nezeu, şi chiar al doctorilor, va veni şi ziua aceasta pe care o doresc 
şi o aştept (subl. ns.)» 35.

Cei care l-au văzut la Paris în aceşti ani de boală au relatat că sta
tuarul George Enescu, care domina mulţimea la concerte cu înfăţişarea 
sa masivă, se încovoiase, slăbindu-i-se coloana vertebrală. Trăia în lip
suri. A vindut mobila, a vîndut pianul.

N-a ajuns să-şi împlinească dorinţa înapoierii în ţară. La 15 mai 
1954, pe cînd dădea o lecţie de vioară, a avut al doilea atac de cord. 
A supravieţuit şi s-a întremat puţin ,• în noaptea dc 3/4 mai 1955, la al 
treilea atac de cord, inima avea să i se oprească pentru totdeauna. In 
ţară s-a declarat doliu. L-a plins poporul. S-au scris numeroase necro
loguri. A fost înmormîntat în cimitirul Pere Lachaise. A  fost prohodit 
creştineşte şi s-a împărţit colivă românească. Ulterior, s-a pus pe mor
mint o placă de marmură albă, cu cruce pe ea şi numele lui George 
Enescu30. A rămas deschisă — şi continuă să fie deschisă — problema 
aducerii în ţară a osemintelor sale şi reînhumarea lor, fie lîngă mor- 
mîntul lui Eminescu, cum s-ar cuveni să stea după meritele geniului, fie 
la Teţcani, unde i s-au pregătit mormîntul şi lespedea nemuririi, de 
către fiii poporului37.

, Centenarul naşterii celui care a îngemănat cinci oameni într-unul: 
compozitor, dirijor, violonist, pianist şi profesor, toţi cinci părtaşi la 
titlul de geniu, constituie o apoteoză măreaţă, naţională şi universală. 
In ţară s-a declarat anul 1981 «Anul George Enescu» şi de la începutul 
lui se organizează, în toate oraşele ţării, festivităţi aniversare. Ele con-

34. Lucian Voiculescu, George Enescu şi opera sa Oedip, Editura de stat pentru 
literatură şi artă, 1956, p. 123— 124.

35. ibidem.
36. Ion Grigorescu, Enesciana (I) — Adagiu postum, în «Luceafărul», XXIV 

(1981), ar. 28 (1.002), 11 iulie, p. 8.
37. Ioam Alexandru, Centenarul Enescu, în «Flacăra», XXX (1981), nr. 5 (1.338), 

29 ianuaxie, p. 18.
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linuă. între 16—26 septembrie se va desfăşura al IX-lea Festival Inter
national «George Enescu». S-a descoperit şi s-a prezentat o operă enes- 
ciană inedită : Oratoriul «Strigoii», pe versuri de M. Eminescu38. Iată, 
din nou, împreună, geniile ţării şi ale lumii : Eminescu şi Enescu ! Fes
tivităţi aniversare se prezintă pe toate continentele globului — concer
te, spectacole, seri muzicale, colocvii, sesiuni de comunicări, conferinţe, 
mese rotunde, emisiuni radiofonice şi televizate, expoziţii — dedicate 
Iui George Enescu39.

Biserica Ortodoxă Română a jelit şi ea, în mai 1955, moartea tristă 
a lui George Enescu40. De atunci şi-a amintit de el în diverse împreju
rări41. Este împreună cu ţara şi poporul, şi la sărbătorirea centenarului 
naşterii unuia dintre cei mai dăruiţi fii ai ei, odraslă de preoţi binecu- 
vîntaţi : GEORGE ENESCU.

38. Smaranda Olteanu, Un oratoriu inedit al marelui compozitor (0 . Enescu), in 
«Scinteia», L (1981), nr. 11.972, 18 februarie, p. 4 (100 de ani de la naşterea lui George 
Enescu); Gostin Cazaban, Enescu redescoperit, în «Luceafărul», XXIV (1981), nr. 12 
(986), 21 martie, p. 5.

39. Agerpres, Manilestări artistice consacrate împlinirii a 100 de ani de la naş
terea lui George Enescu, în «Scinteia», L (1981), nr. 12.097, 15 iulie, p. 4.

40. Au scris necrologuri: Pr. Victor N. Popescu, George Enescu, In «Biserica 
Ortodoxă Română», LXXIII (1955), nr. 5—6, mai-iunie, p. 481 ; Pr. Z. Mîntulescu, 
George Enescu, în «Glasul Bisericii», XIV (1965), nr. 5— 6, mai-iunie, p. 316; Alexan
dru Verdeş, George Enescu cel mai mare compozitor şi interpret al muzicii româneşti, 
în «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», XXXI (1955), nr. 5—6, mai-iunie, p. 414; Con
stantin Teodosiu, George Enescu în admiraţia consătenilor săi, în idem, p. 416 (La 
moartea lui George Enescu).

41. Lector (Arhidiacon B. V. Anania), Despre Enescu şi muzica sa, in «Glasul 
Bisericii», XVII (1958), nr. 11, p. 1.126— 1.127; îm anul 1975, P. S. Dr. Antonie Plămă
deală, fiind la Paris, a slujit un parastas la mormintul lui George Enescu («Biserica 
Ortodoxă Română», XCIII (1975), nr. 5—6, p. 561); Pr. Teodor Popescu, In memoriam 
— George Enescu, In «Mitropolia Olteniei», XXXI (1980), nr. 7—9, p. 648— 650.
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O CARTE VECHE DE JERTFELNIC 
A MÎNĂSTIRII GLAVACIOC

Pr. ILIE GH. DIACONESCU

Reconsiderate documente istorico-liturgice, unele fiind cunoscute, 
altele pierdute ori- nimicite, iar altele «ajunse pînă la noi în copii» ', 
nuimtele cărţi de jertfelnice 2 scrise şi păstrate* prin vechi ctitorii pă- 
mintene şi străine ori suprinse in fonduri arhivale în biblioteci mari şi 
muzee erau folosite pe cît se ştie în cultul divin public al Bisericii Or
todoxe, anume la săvirşirea «Cinei sfinte» în duminici şi sărbători cu 
hramuri suu intr-alte zile anuale, sorocite cînd se «făceau cereTi, rugă
ciuni, mijlociri şi mulţumiri, pentru toţi oamenii (I Timotei II, 1), po-

1. Vezi A. Sacerdoţeanu, Pomelnicele a 60 biserici din Bucureşti: Gl. Bis. XXIV, 
3—4, 1965, p. 294.

2. Intr-o predoslovie a pomelnicului mînăstirii Dealu, redactată la 1761 de către 
popa Florea dascălul de slovenie printre altele se spunea: «Ciţi sînt înscriti în cartea 
vieţii mielului, aceştia au calea slobodă a intra în cerescul Ierusalim, unde este veş
nică împărăţia lui Dumnezeu. Care carte, nu este alta, fără numai această carte a 
sfîntului jertfelnic unde săvîrşeşte ca un miel, Fiul lui Dumnezeu pentru păcatele 
lumii. Pentru că ceţurile (miridele n.n.) ce se scot pentru pravoslavnicii creştini... au 
împărtăşire la sfinţire în ceasul ce sfinţeşte dumnezeiasca pîine ce se face trupul lui 
Hristos, aşa şi sufletele acelora pentru care se scot ceţurile se sfinţesc prin mijlocul 
lor şi au împărtăşire cu dumnezeiescul dar, cîştigă mult folos şi dobîndesc mîntuire». 
Vezi C. Niţescu, M -rea Dealu, In «Glasul Bisericii», XX (1961), nr. 7—8, p. 684—685.

2 bis. Caracterul reprezentativ al fondaţiilor ce se vădeşte în toate reglemen
tările dreptului de ctitorie a avut o funcţie dinamică în istoria relaţiilor medievale 
de pe teritoriul ţării noastre ca şi-ntr-acelea de ajutorare a lavrelor athonite unde 
un Ştefan voievod (1457— 1504) vara — după zidirea ctitoriei sale de la Putna (1466) 
trimitea mînăstirii Zugravul unde era hramul sfîntului mucenic Gheorghe, un mertic 
anual de 100 galbeni ungureşti «pentru ca să-l scrie la proscomidiar pe el, soţia şi 
copiii săi, să-i cînte, sîmbăta seara un paraclis şi marţi, o liturghie sau să-i facă 
pomenile obişnuite, iar într-o zi din an, seara, parastas şi dimineaţa, liturghie». Vezi 
Gh. Cronţ. Dreptul la ctitorie în Ţara Românească şi Moldova. Studii şi mat. de ist. 
medie 1960, voi. IV, p. 12, 113; T. Bodogae, Ajutoarele româneşti la mînăstirile din 
Siîntul munte A th os ; ed. Sibiu, 1941, f. 215.
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menindu-se de către liturghisitori cu de-amănuntul, numele arhiereului 
locului, al voievozilor, dregătorilor şi ctitorilor ori al credincioşilor de 
obşte după rînduieli apostolice, urmate de către creştinii primelor 
veacuri» 3.

Aşternute mai din vechime cu scrisoare slavă-română pe perga
mente tocmite uneori în suluri sau săpate pe dale şi stîlpi de piatră, de
corate cu motive stilizate ori zugrăvite pe table de lemn bărduite — 
duble şi triple — sau pe pereţii pronaoselor şi proscomidiarelor din bi
serici în frescă, iar mai tîrziu scrise pe foi de hîrtie aspră — indigenă 
şi străină — şi iniţiale în chinoviar şi viniete, legate adeseori în scoar
ţe de lemn şi cheotori învelite în piele, documentele oferă cercetătoru
lui contemporan, informaţii inedite şi complexe asupra legitimităţii în
temeierii şi înfrumuseţării ori meremetisirii şi înzestrării ctitoriilor4 cu 
bunuri felurite sau a relaţiilor celor închinate lavrelor domneşti de prin 
Sfîntul Munte 5 ca şi alte date pomenite în treacăt: toponime vechi, exis
tente, schimbate sau dispărute, elemente antroponomastice, genealogi
ce şi cronologice privind fapte şi întîmplări, nume de voievozi, jupaniţe 
şi urmaşi de domni, mitropoliţi munteni şi boieri-divaniţi (ctitori necu
noscuţi n.n.) egumeni pămînteni şi străini, clerici şi monahi, dascăli ai 
şcoalelor de grămătici, caligrafi, miniaturişti şi zugravi, neguţători, tîrgo- 
veţi şi ambulanţi, meşteri breslaşi şi militari ori ţărani liberi şi aserviţi, ba 
chiar, date economice şi statistice, lingvistice şi grafice, vizînd aspecte 
comune orînduirii medievale tîrzii de prin Ţările Române (sec. 
XIV—XIX).

Demonstrînd cele amintite, o carte de jertfelnic «proscomisariort» 
adică pomelnic, aflătoare într-un manuscris «in folio» — 0,31 m X  0,19 
m —, legat în copertine de carton, învelite în pînză şi în piele cu 
etichetă timbrată atinsă de vreme 6, aparţinînd vechii mitropolii mun- 
tene 7 a fost transcrisă la sfîrşitul veacului al XVIII-lea după originalul

3. Vezi Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă ; ed. Buc. 1952, p. 326; E. Po
povici, Ist. Bisericească (traducere), ed. Buc. 1901, voi. I, p. 350, 359.

3 bis. Asemenea obiective se mai văd arareori, înălţate în dreapta absidelor 
altarelor sau pronaoselor, locaşurilor de rucjă, risipite prin sate şi tirguri ve'-hi de 
prin ţările române. V ez i: N. Stoicescu: Bibliografia localităţilor şi monumentelor 
leudale din România; ed. Mitr. Olteniei, 1974, voi. I, II, passim. Ilie Diaconescu: 
R^^eturi şi inscripţii pe cruci de piatră feudale în nord-vestul Ungro-Vlahiei. Gl. Bis. 
XXVIII, 7—8, passim.

4. Fundaţiile pioase româneşti s-au constituit pe cît se ştie în baza utiuî drept 
obiectiv, numit drept de ctitorie, marea proprietate feudală impărţindu-se între dom- 
n'.e, bnieri şi fundaţii, cele din urmă, constituind suportul moral al regimului feudal. 
Vezi Gh. Cront, op. cit., p. 12, 112.

5. Cf. T. Bodogae, op. cit., p. 1— 11 (roman).
5 bis. Intre altele, vechile ctitorii au promovat tn colaborare cu domnia (n.n), 

scrierea, redactarea şi întocmirea cărţilor, care alcătuiesc începutul culturii noastre 
literare. Personalul lor a scris diptice (pomelnice), condici şi anale. Pravilele s-au ti
părit sub îngrijirea lor. Fundaţiile au păstrat actele domneşti, zapisele de danii, tes
tamentele şi tocmelele din caTe aflăm, mărturii despre poziţia diferitelor clase şi cate
gorii sociale în dezvoltarea economică, politică şi culturală a poporului român. Vezi 
Gh. Cront, op. cit., p. 113.

6. tn textul acesteia aşternut cu litere cursive se spune : *Condlcă a sfintei mi
tropolii Vlahii în care sînt trecuţi numele ctitorilor a feliuri de mînăstiri», iar pe 
cotorul aceleiaşi rondi~i se m-*»' citeau cu ani în urmă :«+  £p« ••• 6vov4natwv ... tije (x̂ xpoR 
.../ ... epxâv/ &<piepon... /■:&w ŞX<5Xt%a», cf. nota 1. op. rit. 7. Vezi, Arh. St. Buc., ms. 745.
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dispărut al mînăstirii Glavacioc, elaborat şi acela pe temeiul izvoade- 
lor locale, slavo-române (sec. XVI—XVII), folosite atunci de către 
Serafim ieromonahul din îndemnul egumenului Iona de la Rumele 
(1738— 1745) cum spune el în pima predoslovie.

Facturat din hîrtie satinată indigenă, filigranată cu diadema dom
nească, profilată deasupra unui motiv stilizat, iniţialele fabricantului, 
morii de hîrtie — AGA-ARIDON —, ca şi alt motiv vegetal, treflat ori 
şapte bare verticale, exemplarul aşternut cu slove unciale şi semi- 
cursive, cirilo-române în rînduri continue cu spaţii inegale, vizînd 
cuvinte ori propoziţii scurte, slave-române sau particularităţi de vo
cabule (păstrînd vechea rădăcină)8 şi semne — virgula şi punctul, 
scurtătoarea (titla), punctul dublu, sunătoarele : ă, u şi ia (ea) ori formula 
dinastică bizantină, începătoare — I o 9 — semnalată în acte interne 
ca şi alternanţe grafice sau deasa folosire a articolului definit, a timpu
lui trecut simplu ori a participiului trecut cu valoare adjectivală, numără 
şapte file, purtînd titluri caligrafiate cu majuscule aldine în culoare 
neagră de cerneală, întîlnite prin tipărituri contemporane (sec. XVII, 
XVIII) şi urmat de prima predoslovie, unde se spune : «Acestu sfăntu 
şi dumnezeescu proscomisarion : adecă pomealnicu, s-au scrisu în zili- 
Iea de D(u)mnezeu luminatului) şi înălţatului d(o)mnu lo Mihai Raco- 
vifă v(oe)vod : fiind mitropolitu ţărăi rumăneşti chir Neofit, din cinstita 
poruncă : sfinţii sale, părintelui egumen : Ionii, ieromonah, arhimandritul, 
fiind egumen la mînăstirea Glcvaciog prin oste(ne)ala celui mai mic şi 
prea plecat tuturor din ieromonaşi Serafim, leat 7250 (1742) io(lie) 13».

A doua predoslovie (ff. 33—35) reprodusă cum s-a amintit după po
melnicul dispărut al ctitoriei, scris foarte probabil de către Ioan ieromo
nahul10 între anii 1666- 1667 semnalează, părţi de text, desprinse din 
molitva pentru morţi, «folosită în pravoslavnica Rusie şi adusă în Ţara 
Românească de căţre egumenul Varlaam din Glavacioc (1666— 1671) cu 
prilejul călătoriei sale la Moscova, întîmplată între anii 1665— 1668, 
cînd însoţit poate de ucenicul său Ioan, va fi adus cu sine şi un Prolog 
românesc moldovenesc u .

8. Dumne (Doamne), hiiară (fiare), iaste (este), ieromonaşi (ieromonahi), moza- 
virie (mozavire), patriaşi (patriarhi), petrafir (epitrahil), săraţilor (săracilor), ţărăi 
(tării), zililea (zilelfe).

9. Mai pe larg. la E. Vîrtosu : Titulatura domnilor şi asocierefl la domnie în Ţara 
Românească şi Moldova pînă în sec. al XVI-lea, ed. Buc., 1960, passim.

10. Iubitor de carte, tălmaci şi caligraf iscusit, îl aflăm la Trivalea lui Varlaam 
de Ia Piteşti şi Bistriţa olteană, scriind diptice (pomelnice) şi predoslovii, încă nedes
coperite. Vezi I. Diaconescu, Vatra mînăstirii Glavacioc în sec. XV—XIX, în «Biserica 
Ortodoxă Română», XCVIII (1980), nr. 9— 10, p. 1071.

11. Rugăciunea a fost adoptată şi pusă în fruntea pomelnicelor, unele păstrate 
pînă azi — ale vechilor mînăstiri din Moldova şi Ţara Românească precum Bistriţa 
moldoveană, Bisericani, Moldoviţa, Tismana, C. Lung, Dealu (n.n.), Glavacioc (n.n.), 
Iezerul din Vîlcea, Mitropolia Valahii, iar la Slatina în biserica Sf. Treime, va fi fost 
adusă şi răspîndită poate de însuşi Varlaam, dacă împreună cu Serafim al Rîmnicului 
a ctitorit schitul Slrehareţ aşa cum se crede îndeobşte. Cu vremea, anume după 1860, 
părţi din textul molitvei pentru morţi aveau să treacă «talisqualis» în chiar liturghie
rul românesc. Vezi C. Bobulescu, Obîrşia molitvei pentru morţi de la proscomidie, 
Rev. de ist. bis. Craiova I, 1943, 3, pp. 121— 140 ; N. Şerbănescu, Varlaam, mitropolitul 
Ţării Româneşti, părintele tipograiiei bucureştene (1672— 1679), B.O.R. LXXVI (1958),
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Vizînd elemente comune, imnului liturgic întemeiat pe scripturi, 
textul molitvei, aşternut cu îndemînare şi de către aceeaşi mînă, cu
prinde vechea formulă populară de invocare slavă-română pornirii gos- 
podi12 — pentru pomenirea sufletelor pravoslavnice de toată vîrsta 
pristăviţi din pricini felurite, încheindu-se cu doxologia mică inclusă 
în ecfonis. /

In continuare, manuscrisul semnalează ordinea de pomenire, anume 
şirul incomplet al mitropoliţilor munteni ori al ctitorilor voievozi şi al 
altor urmaşi de domni (ff. 35, 36), date genealogice necunoscute, privind 
neamuri de boieri olteni şi muntenil3, închinători de sate şi pămînturi, 
robi şi alte danii felurite, astrucaţi în gropniţa ctitoriei14 ca şi numărul 
apreciabil de clerici, dascăli şi monahi, pămînteni şi străini între care 
şi unul, Visarion Caiivitul (Colibaşul) 15, aflători cu metania ori cu sluj
ba în mînăstire.

O însemnare a egumenului Iona asupra stării şi meremetisirii cti
toriei (ff. 35, 36), semnalată într-alt loc şi cu alt prilej 16 ori prezenţa 
numeroaselor antroponoinastice, amintind prototipuri traco-dace17 şi 
romane l8, vechi româneşti19, biblice 29, eline 21 şi slave2S, otomane ‘2a, 
albaneze24, germane 25 şi ungare 26, zoomorfe 27, şi florale28 sau astro- 
logice 29 şi interjectivale 30, ba chiar apelative izvodite 31 ori necunos
cute 32 sau trunchiate 33 ale unor ţărani liberi şi aserviţi de prin aşezări 
risipite, ctitori şi aceştia în străvechea chinovie, ocupă un loc aparte 
în manuscris.
12, p. 1130— 1140; I. Diaconescu, M. M. Branişte, Pisanii şi însemnări de prin biseri
cile din Slatina, M.O. XVI, 1964, nr. 9—10, p. 790—791 ; Muşeţeanu I., M -rea Glava- 
cioc, ed. Rur. 1933, p. 56—57. 12. Pomeneşte Doamne.

13. Buzeşti, Colofireşti, Prejbeni, Ştirbei (din Valea Teleormanului n.n.).
14. Despre numele şi numărul apreciabil al unor boieri făcători de bine, îngro

paţi In şi-n afara necropolei din incinta ctitoriei să se vadă : Diaconescu Ilie, O casă 
de popas domnesc la mînăstirea Glavacioc, în «Glasul Bisericii», XXXIII (1974), nr. 
5—6, nota 5.

15. Venit de la schitul idioritmic, Cavsocalivia (Colibe dogoritoare), aflător în 
sudul deşertului peninsulei sfîntului munte, credem că va fi zăbovit multă vreme în 
sobor, îndeletnicindu-se cu învăţătura meşteşugului lucrului de mînă — xilogravura, 
xilogliptica ori lucrarea din metal a scenelor religioase, ba chiar şi cu predarea eli
nei, fiilor de boieri în odăile mînăstirii. Mai pe larg la T. Bodogae, op. cit., p. 107— 108.

16. Cf. nota 14, op. cit., p. 547. 17. Barbu, Bărbuţ, Bîrsan-a, Muşat ? Taica.
18. Albu, Adrian, Lucaci, Mareea, Marina.
19. Badea, Bucur (frumos), Buză-eşti, Oprea.
20. Dan, Iacov, Magdalena, Marta, M atei; Serafim, Solomon.
21. Calotă, Casandra, Dionisie, Ghinea, Nica, Nistor, Mincă.
22. Boba, Bran, Bratu, Dara, Dragomir, Drăgan, Iscru (seînteie), Miri'a, Neag’os-

lava, Slavna (Slamna), Şărbu, Tihul Voislav, Vladu.
23. Cazan, Gurgan, Ţalapia. 24. Bucur, Hamza. 25. Franetea.
26. Harvat (megieş, prenume evocativ), Moga.
27. Lupul, Ursul. 28. Papadia. 29. Sora. 30. Hîrsa.
31. Dienişte (de la tema elină) — Dionisie. Vezi N. A. Constantinescu, Dic(.

onomastic rom., ed. Buc. 1963, p. 44.
32. Burlan, Semăn, Semca, Viiana, Vilaia. Vezi N. A. Constantinescu, op. cit.,

p. 144, 171, 124, 406.
33. Sima (tema comună formată prin truncherea numelor, Simeon, Simon); cL

N. A. Constantinescu, op. cit., p. 146.
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Evident, interpretat şi folosit cu precaute, textul documentului ce 
se restituie după mai bine de două veacuri împlinite, poate oferi cer
cetării istorice în genere ori aceleia lingvistice şi filologice contempo
rane, nu numai o nouă şi importantă sursă de informare, dar şi dovada 
.«presiunii limbii române asupra celei slavone vechi ca limbă de cultură, 
necunoscută de masa largă a vorbitorilor33 bls devenind încă din se
colele XV şi XVI, ba chiar şi-n cele două ce au urmat «din ce în ce mai 
puternică, diecii de cancelarii fiind nevoiţi să denumească tot mai des, 
realităţile locale cu cuvinte româneşti» 34.

ANEXE
«POMELNICUL MÎNĂSTIRII GLAVACIOG» 

ff. 32 r— 40 r.

«Predoslovie pomelnicului pentru sufletele răposaţilor robilor şi roabelor tale 
care mai (i)nainte s-au pristăvit cari cu dumnezeeasca ta mănă pre cel zidit din tină 
preste moşul nostru Adamă şi pre soţia lui strămoaşa no(a)stră Eva şi tot neamul ce 
s-a născutu dintru ei şi te-au născutu pe tine făcătorule şi ziditorule cela ce eşti 
adevărat H(ristos) Dumnezeul nostru, după voia ta în lege şi-n credinţă au slujit şi 
au mărit numele tău cel sfănt ce iaste una troiţă pre toţi căţi s-au pristăvitu Intru 
buna credinţă cei ce pururea săntu pomeniţi robii tăi.

Pomeneşte Doamne suflete(le) sfinţilor patriaşi; pomeneşte Dumne, sufletele 
sfinţilor mitropoliţi şi ale iubitorilor de Dumnezeu episcopi; pomeneşte D<oa)mne 
pravoslavnicii împăraţi şi împărătese şi ale coconilor lor şi ale bunilor credincioşi 
domni şi doamne şi ale coconilor lo r ; pomeneşte Doamne, sufletele celor ce au iubit 
sfintele tale biserici şi au făcut pomeanire pentru sufletele celor morţi şi adapă pe 
slujitorii bisearicii şi pre săraci şi-i hrăniră şi milostenie deteră pentru părinţii lor: 
pomeneşte D(oa)mne şi sufletele cărora deteră, sfintelor bisearicilor tale scule şi alte 
odoară veri în ce chip ce trebu(e)sc sau altu ceva de ajutoru şl de hrană celora. ce-ţi 
slujăscu; pomeneşte Do(a)mne sufletele celor ce au nevoitu pentru sfintele tale 
bisearici şi pentru preavoslavnica credinţă săngele lor vărsară şi suflete(le) sale 
puseră la războae şi în tabere ucişi şi răniţi, pre cei ucişi prin cetăţi cu arme şi în 
sate pre cei arşi cu foc şi pre cei inecaţi In ape şi pre cei ce au peritu In tot chipul 
şi pre cei ce sănt robiţi şi în temniţe închişi şi întru amărăciunea robiei de foame 
şi de seate şi de golăciune muriră şi pre cei ce n-au primitu ispovedaniia nici s-au 
înpreunatu cu prea curatele taini. Pomeneşte Dumne(sic) cu nespuse(le) tocmele, su
fletele cărora i-au răpit apa şi mulţimea grindinel şi zăpada şi gerul cumplitu şi 
văntul şi pămîntul i-au împreunatu şi cu rană purtătoare de moarte şi de cutremurul 
pămîntului s-au prăpăditu şi marea înfurtunîndu-se, i-a Inecatu şi pre cei arşi de 
fulger şi de tunete ucişi; pomeneşte Do(a)mne sufletele celor, ce au călătorit pre 
mare şi în ape s-au înecatu şi în pustie au rătăcit în munţi şi în peştere şi Intru pră
păstiile pămîntului de sus şi de la vrăjmaşi au căzut şi din rîpe sau din copaci; po- 
meaneşte D(oa)mne sufletele celora ce fiind cuprinşi de frică cu mîinile sale s-au 
junghiat cu armă sau cu sugrumarea sau cu gustarea şi acelora ce s-au îmbătat cu 
beţia şi acelora adăpaţi cu otravă su ucişi de cai sau de pizmă sau de mozavirie săntu 
ucişi. Pomeneşte Doamne sufletele ce întru clevetire săntu în urgie şi în legături şi 
in temniţă închişi de mai marii lor şi li s-au întîmplat moarte. Pomeneşte Doamne 
iufletele celor osîndiţi la moartea ce au luoatu după lucrarea lo r ; pomeaneaşte 
D(oa)mne sufletele celor ucişi pre drumuri de tîlhari şi de păgîni şi de gadine şi de 
pasări şi de hiiară mâncaţi şi de şărpi răniţi; pomeaneaşte D(oa)mne sufletile tineriloT 
celor nebotezaţi care s-au născutu din părinţi pravosloviţi creştini; pomeaneaşte 
Doamne sufletele celora ce zac în vase de lut al€? părinţilor lor şi fraţilor noştri ale

33 bis. Vezi G. Mihăilă, Dicţ. al limbii române vechi, ed. Buc., 1974, p. 218.
34. Idem.
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săraţilor (sic) şi ale mişăilor, care n-au cine-i pom eni; pomeaneaşte Doamne sufle
tele tuturor pravoslovlţilor creştini ale călugărilor şi ale mireanilor, parte bărbă
tească şi muerească pre cei bătrîn(i) şi pre tineri şi coconi pre cei slobozi şi nevol
nici şi de toate sclrbele şi nevoile şi de dureri cuprinşi pre cei cu moarte năpraznică 
şi pe preaslăviti; tu ştii D(oa)mne numele lor cu trîmbiţa cea de apoi să-i Inviezi 
şi stării din dreapta să-i învredniceşti şi în sălaşele drepţilor să-i sălăşluieşti. Odih
neşte D(oa)mne sufletele celor ce au ieşitu din vieaţa aceasta şi cu tot felul s-au 
săvîrşit in tot locul stăpînirii ta le55. Că tu eşti înviiarea şi viiaţa şi odihna celor 
ce s-au mutat din lumea aceasta cu dumnezeeştile tocmeale a tuturor pravoslavnicilor 
creştini H(rlstoa)se Dumnezeul nostru şi ţie mărire înălţăm părintelui şi Fiului şi 
sfântului D(u)hă, acumă şi pururea şi în veacii veacilor. Amin (ff. 33—35).

«Aicea să pomenesc arhiepiscopii ţăr’.i rumăneşti :
Antim, Teodor, Macarie, Anania, Efrem.-Daniil, Serafim, Evtimie, Luca, Anastasie, 

Ştefan, Partenie, Teodosie, Sava, Antim, Ştefan, Atanasie, Maxim, Mitrofan, Evtimie, 
Mihail, Erimia, Grigorie, Teofil, Meletie, Ignatie, Sofronie, Varlaam, Daniil, Neofit» 
(Cretanul fost al Mirelor n.n.)“ .

«Aicea să pomenesc d(o)mnii, ctitorii mănăstirii:
Io Vladul voevod. Acest milostivă d(o)mnu au făcut mănăstirea Glavaciogul, 

Io Radul v(oe)vod, Samoneda, Cătălină, Anca, Io Neagoe v(oe)vod, Despina, Plato- 
nida, Stana, Io Teodosie voevodo, Io Marco v(oe)vod, Roxandra, Petru, Ioana, Nea- 
goslava, Pahomi(e) monahu, Io Radu v(oe)vod, Anca, Neacşa, Io V(l)adislav v(oe)vod, 
Io Moise v(oe)vod, Io Vlad v(oe)vod, Io Dimitraşco v(oe)vod i g(ospodi)ego Anca, 
Io Petru v(oe)vod, Io Pătraşcu v(oe)vod, Io Alixandru v(oe)vod, Io Vintilă v(oe)vod, 
Rada, Catrina, văleatu 7061 (1552— 1,553); lo Vlad v(oe)vod, Io Mircea v(oe)vod, Io 
Vladu v(oe)vod, Io Mihail v(oe)vod, lo Pătraşco v(oe)vod, Io Radu v(oe)vodL Io 
Alixandru v(oe)vod, Io Matei v(oe)vod»

«Aici să pomenesc d(o)mnii tării rumăneşti:
Io Radu v(oe)vod, Io Dan v(oe)vod, Io Mihail v(oe)vod, Io Vintilă v(oe)vod, Io 

Dimitrie v(oe)vod, Io Mihai v(oe)vod, Io Necula v(e)vod, Io Şerban v(oe)vod. Io 
Simeon v(oe)vod, Io Radu v(oe)vod, Io Alixandru v(oe)vod, Io Leon v(oe)vod, Io 
Matei v(oe)vodă i gospodia 57 jupaniţa ego 57 bis Elena.

Acest milostiv d(o)mnu au dat Cernăteştii (cu)vinăriciul. Io Costandin v(oe)vod.
Io Ghica v(oe)vod, Io Grigorie v(oe)vod, Io Radu v(oe)vod, Io Antonie v(oe)vod, Io 
Luca v(oe)vod, Io Şerban v(oe)vod, Io Constandin v(oe)vod, Io Ştefan v(oe)vod, Io 
Ioan v(oe)vod, Io Nicolae v(oe)vod, Alixandru v(oe)vod (ff. 35—36)“ .

«însemnare: leat 7250 Diche(m)vrie 20. M-au făcut şi pe mine egumenu la mă
năstire Ia Glavaciog, Iona arhimandritu de la Rumele39 şi cănd am venit, am găsit 
mînăstirea slabă fiind neînvălită şi apuclndu-mă am învelit casele cele mari de la 
clopotniţă pănă la magopie40 şi am făcut şi grajd nou şi l-am învălit şi după grajd,

35. Practica pomenirii numelor de pristăviţi — nebotezaţi, sinucigaşi, nespove- 
diţi ori neîmpărtăşiţi, semnalată în cuprinsul molitvei, dar neinclusă în liturghierele 
oficiale de după a doua jumătate a veacului al XlX-lea avea să genereze unele ino
vaţii întîlnite prin bisericile de mir, contrarii principiilor liturgice de uniformitate, 
continuitate şi stabilitate, comune cultului divin public ortodox.

36. Scriptorul pomelnicului va fi folosit, liste de pomenire mai vechi ale ctito
riei (ante 1741) unde apar nume de arhiepiscopi munteni necunoscute: Anastasie, 
Erimia, Meletie, Partenie, Sava, Sofronie (ff. 33—35). Comp. N. Iorga: Ist. bis. rom. şi 
a viefii religioase a Românilor, ed. Buc. 1928, voi. I, p. 319—320.

36 bis. Numele domnilor-ctitori — mai puţini la număr aveau să se repete într-alt 
pomelnic al mînăstirii văzut şi copiat la 1886 de către Gr. Musceleanu şi unde numele 
«Samonida», una din soţiile voevodului Radu cel tînăr (1495— 1508) este transcris cu 
acela de «Zmaranda». Vezi I. Muşeţeanu, M -rea Glavacloc, ed. Buc. 1933, p. 82.

37. Doamna. 37 bis. Lui.
38. In lipsa unor liste cronologice asupra şirului de domni ai Ţării Româneşti, 

autorul a folosit ştirile culese de aiurea sau de la bătrînii din soborul ctitoriei.
39. Veche diviziune a Turciei europene cu capitala Filipopole, separată de 

Bulgaria şi Macedonia prin munţii Balcani. Cf. L. Şăineanu, D/cf. univ. al 1. române. 
ed. Scrisul Românesc, fără an, p. 838.

40. Jimblirie.
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slomnu şi am dres şi foişorul cel mare41, fiind stricat şi lemnele putrede şi l-am şi 
pardosit şi am învelit şi casele ce sănt la Cernăteşti şi altele multe care au fostu
stricate. Şi am ferecat pe maica Precista cu argintu şi poliitu cu aur» ff. 35 v—36.

«Aici să se pomenească boiarii, ctitorii ce au miluit mînăstirea Buzeştii*2 şi 
Cololireştii4Z.

Calotă, Neacşa, Oancea, Voica, Semca, Stana, Pirvul, Badea, Marin, Dragomir, 
Elena, Badea, Marga, Clrstianu, Caplea, Voica, Stoica, Lucaci, Neacşa, Dumitru, Maria, 
Paraschiva, Marina, Stanca, Neaga, Braţul, Calea, Maria monahia, Burlan, Mincă, 
Ţalapie, Păuna, Gherghina, Hefa, Badea, Manea, Tudora, Mareea, Dienişle, Manea, 
Radu, Trifa, Radu, Vladislav, Mircea, Albu, Guiban, Papaleţ, Vişa, Petru, Oprea,
Onisim, Vladislav, Zoica, Dobra, Stan, Hărsa, Marina, Papadia, Şărbu, Vladu, Anca,
Milea, Stana, Udrişte, Nictarie, Anca, Dragomir, Pelaghia, Maria, Radu, Neofit, Căr- 
stian, Preda, Gheorghe, Drăghia, Stana, Laţco, Badea, Stana, Stan, Radu, Vladu, Bog
dan, Paraschiv, Pătru, Mihala, Pătru, Costea, Badea, Cărstian, Voica, Badea, Vîlcu, 
Stâncii, Hamza, Slavna, Stanciul, Stanca, Ana, Luca, Şărban, Cărstian, Danciul, Vladul, 
Vladislav, Drăghiti, Pătru, Neagoe, Neaga, Calia, Stanca, Barbu, Stana, Cazan, Văsii, 
Marin, Badea, Stanca, Frăneţea (sic), Anca, Neagoe, Anca, Drăghiţi, Bogdan, Stoican, 
Stopan, Bucă, Marina, Stanciul, Voica, Stanei, Latco, Şărbu, Dora, Drăgan, Nica, Dră- 
gana, Slamna, Gherghina, Neacşa, Drăghiti, Nan, Dobra, (H)arvat, Ţalapia, Ivan, Stoian, 
Voica, Ranco, Mihai, Ioniche, Nedelco, Teodor, Paraschiv, Boba, Vlasie, Dragomir, 
Neacşul, Voica, Radomir, Anca, Stan, Negoiţă, Dumitru, Vişan, Oprea, Caplea, Radu, 
Anca, Neagoe, Dragomir, Radul, Stanca, Necula, Ghinea ierei, Nistor, Anca armeanca, 
Radu, Iona, Moga, Neagu, Calohna ?, Neacşa, Radul», f̂. 36).

Igumenii mănăstirii să să pomenească aicea :
Vasile ieromonah, Ilarion -ieromonah, Macarie ieromonah, Visarion Calivit mo

nah, Damaschin, Metodie, Dorotei ieromonah, Visarion monah, Teofan schimonah, 
Serafim ieromonah, Daniil ermonah, Nicodim ermonah, Sava ieromonah, Serafim er- 
monah, Efrem, Iacob ermonah, Hariton, Ioilă, Gavriil, Nicodim ieromonah, Ştefan ie
romonah, Ştefan ermonah, Rafail ermonah, Iona iermonah, arhimandritul, (f. 36).

Aici să pomenesc, călugării soborului, mînăstirii Glavaciog :
Antonie ieromonah, Ştefan, Misa», Rafailă, Spiridon, Rafailă, Cozma, Timotei, 

Nectarie, Serafim ieromonahii; Serafim, Spiridon, Daniilă, Ştefan, Varlaam, Nicodim, 
Atanasie, Serghie, Visarion,. Silvestru, Gherasim, Ionichie, Iosif, Rafailă, Antim, Nico
dim, Serafim, Cozma, Matei, Macarie, Leontie, Ioanichie (f. 37) 4’ .

Boerl care au miluit mănăstirea cu moşii.
Pentru moşia Obislav : Hamza (banul)45, Jupaniţa Stanca44 fata lui.
Pentru moşia Petreşti47, Petru (spătarul) Dragomir (vornicul n.n.).

41. Era profilat pe tufiroul subteranei laturii de sud oaselor boltiite cu vedere 
spre valea Glavaciocului mare şi aşezărilor din cîmpie.

42. Derivat de la tema autohtonă, traco-dacă, «Buzâ», patronimul vizează foarte 
probabil, neamuri vechi de boieri dregători ale marelui vornic Calotă de la Buzeştii 
de pe Vedea Oltului ori ale slugerului Semca, ispravnicul din Piteşti, amintit la 1517 
într-un hrisov de întărire domnesc asupra satului Secăreni închinat mînăstirii jupa
nului Drăghici din Cricov. Vezi G. Mihăilă, op. cit., p. 81, 245; M.D.G. al României, 
ed. Buc. 1899, voi. I, p. 134.

43.’ Provenit din temă slavă veche «Calontir» (plantă aromatică), apelativul 
semnalează patronimul unuia Radu Caloniirescu postelnicul de la Ţigăneştii Teleor
manului a cărui soţie Caplea, fiica altuia Radu postelnicul se-nfăţişa la 1621 — cu alţi 
şose boieri la divanul domniei în pricini de stăpînirea satelor tflmuleţ şi Zemnicele, 
aservite mal tîrziu, mînăstirii Mărcuţa din hotarul Bucureştilor. Cf. Ştefan D. Gre- 
cianu, Genealogii documentate ale neamurilor boereşti, ed. Buc. 1913, voi. I, p. 360— 
362 i M.D.G. al Rom., voi. I, p. 154.

44. Asupra cuprinsului ultimului pomelnic al ctitoriei (1855) scris In roşu şi
negru de către ieromonahul Nichifor să se vadă: I. Diaconescu, Icoane vechi, manu
scrise şi pietre de morminte la M-rea Glavacioc; în «Glasul Bisericii», XX (1961), 
nr. 7—8, p. 665. 45. îngropat, ante 1536 în necropola ctitoriei. 46. Idem.

47. La 1577 — toamna —, satul aşezat în aval pe dreapta Neajlovului fusese 
Închinat mînăstirii de către Pătru spătarul unde pe vadul apei, Stanca, fiica banului 
Hamza clădise moara şi piua (Moara din groapă), vestite obiective industriale, adu
cătoare de venituri apreciabile, ctitoriei. Vezi n. 10, op. cit., p. 1055.
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Pentru moşia Scăeştilor (D olj): Amza (banul), jupaniţa Slamna.
Pentru moşia Slăveni: Calotă, GheDrghe, Păuna, Dumitru, Iane, Gheorghe, Băr

buţa, Vasii, Ana.
Pentru moşia de la Silişte (Teleorman): jupaniţa Pracsia4S.
Pentru moşia Confeşti: Ivan, Dochiţa, Păuna, Iane, Stanca, Maria, Papa.
Pentru moşia Tlmpeni (Olt) dată dumnei jupăneasa Despina Ştirbei, fata Predii 

postelnicul Ştirbei: Despina, Bălaşa, Zoiţa, Iordache, Neacşul, Rada, Iana, Bălaşa, 
Ivaşco, Preda, Bălaşa, Matei, Marta monah(ia) (f. 37) 49.

Izvorani (Argeş): Despina, Tudor, Vlădaia, Arvat, Anca, Ivaşco, Viiana, Ierinca, 
Maria, Drăghiţi, Ilinca, Costandin, Mariia, Ilie, Radul, Iacov schimonah, Neacşa.

Aceşti numiţi în jos, au dat ţigani, o candelă de argint, un toc de tipsii de 
aramă, oi, 40 : Preda post(elnic) Ştir(bei), Bălaşa, Stanca, Matei, Manul, Tatul, Ilinca, 
Marta, Caplea, Stanca, Stana, Bran, Oprea, Barbul, Stana, Sora (ff. 37—38) ,

Preajbenii: 51 Aceştia au dat la mănăstire trei sălaşe de ţigani şi oi 20: Teodor, 
Stana, Radul, Barbu, Sima, Drăghia, Mihail, Sima, Drăghia, Mihail, Barbul, Sima, Dra- 
gomir, Draghiţi, Gherghe, Gherghina, Drăghia, Voislov, Mihai, Nedelco, Maruşca, Bă- 
laşca, Stanca, Stanciul, Stana, Bran, Oprea, Mihai, Paraschiva (f. 38).

Pppa Braţul protopopul: 52 acesta au dat oi 50, stupi 25, boi 4 ;2 vaci, • 15 rimă- 
toare, 2 iape, un cal.

Radu log(ofătul) 53, Stana, ierei Braţul, Maria prez(bitera) Tudora, Ion. Pentru 
satul Cureştii, Cantacuz 54 (Argeş n.ii.): Constajidin, Safta, Zmaranda, Mihai, Consitandm, 
Mihai, Casandra, Radul, Elena, Ilinca. Aceştia au datu sfită de canavăţ55 şi petrafir 
frumos cu fluturi de argint cantacuzineşti: Şărban, A'ndriana (sic).

Pentrucă au dat oataia (odaia) şi case în Bucureşti, boi 10 şi o stupină. Neagul, 
Zanfira, Nană, Maria.

Pentrucă au dat oi 37 cu mi(i)ei şi un cal bun : Sora, Albul, Şărbu, Manea, Coară, 
Stâncii, Marin, Solomon, Maria, Neacşa, Bucur.

Pentrucă au dat oi 30 şi bivoliţe 2 şi boi 10: Magdalina monah(ia), Ion, Stanciul, 
Stoica, Stoica, Mira, Barbul, Stana, Barbul, Drăghia, Stan, Sora ji(paniţa).

Pomini g(o)s(po)di: j(up)an Andrei, Cărstina, Petru, Nica, Galeş, Stana, Băjana, 
Laţco, 0(a)nă, Ioan, Bârsan, Marin, Ioan, Pătrana, Drăghia, Rada, Neacşul, Mara, Ana, 
Neacşul, Stoica, Baba, Braţul, Ursul, Stan, Stoica, Oprea, Miria, Sora, Dragomir, Tau- 
dor (sic), Vlada, Mihăilă ereu, Maria, Fetru, Mara. Aceşti pomeniţi mai sus au dat 
moşia Motomeanist, 3 vaci, stupi 10, doaă iape, rîmătoare, 40: triod mare la biserică.

48. îngropată in necropola mînăstirii (veac. XVIII), alăturea de alte neamuri 
ale Ştirbeilor de la Izvorul Teleormanului.

49. Idem.
50. Idem.
51. în veacul XIX, un descendent al Prejbenilor (Dolj), Iancu Prejbeanu, ocîr- 

muitorul Slam-Rîmnicului stăpînea satul Bărăştilor cu tot hotarul din vecinătatea 
ctitoriei. Vezi n. 10, op. cit., p. 1061.

52. Vieţuitor în satul Guşia de pe vatra mînăstirii este foarte probabil că va fi 
fost protopopul plăşilor Izvorul, Grecilor şi Găleşeştilor, Vlăşcii de nord de pe vremea 
mitropolitului TeoSosie de Veştem (1668— 1672; 1679— 1708).

53. Numele său este amintit încă la 1708, cînd era grămătic, iar mai tîrziu, preot 
in mînăstire ca şi urmaşii săi Ioniţă, Andrei, Nica şi Costache ce aveau să slujească 
pînă în preajma secularizării (1864). Cf. Diaconescu Ilie, Triodul Penticostar slavon 
al căpitanului Clrstea de la Tirgovişte, în «Glasul Bisericii», XVIII (1959), nr. 3— 4, 
p. 247, n. 6, passim.

54. Aşezare localizată foarte probabil pe cornişa dreaptă a DSmbovnicului, ve 
cină cu hotarul Rumînaţilor (sec. XVII), dăruiţi de către Matei comisul din Izvor, mi-
năstirii, unde la bătrîneţe se călugărise sub numele de Rafail, ajungind într-o vreme
şi egumen (1734—1735). Vezi Arh. St. Buc., ms. 223, p. 106— 107.

55. Stofă vărgată de lînă.
56. Aflător cu odăi, grădini şi tîrle între Sadina şi Cirtojanii din stingă Dîmbov-

nicului, numele satului dispărut, este amintit la 1617, cînd- un popa Drăgan din Molo- 
meani, Stanciul din Gratia vecină şi Stan de la Grecii de pe malul drept al Argeşului 
ori alţi megieşi de acolo, semnau ca mărturii într-un zapis de răscumpărare din ru- 
mînie (şerbie) drept 40.000 aspri, daţi postelnicului Pară, rămînîndu-le acestora, trei 
părţi din hotarul vechiului sat. Vezi D.I.R.B., voi. III, p. 74.
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Pomini gospodi: Ioan erei, Albu, Stana, Radul, Tudor j pomini gospodi: Badea, 
M uşa; pomini gospodi: Petru, Stana, Nan, Stancul, Stana, Neacşa; pomini g(ospo)di: 
Badea, Doroteia monah, Minoul BIrsana, Gligoraşoo; pomini g(ospo)di: Constandim, 
Stanciul, Dragomir, Vladul, Preda, Răduţa, Ivan, Şerban, Şerbu, Manea.

Pentru moşia Poenilor din Teleorman şi o sfită de lastră : 57 Tudor, Stanoa, State, 
Ilinca, Ilinca, Mariia, Stroe, Costandin.

Pentrucă au dat un rînd de odăjdii; stupi, 36 şi o candelă de argint: Atanasie 
monah, Ştefan ieromonah, Varlaam monah Vasile iermoriah, Stoica, Neaga, Voica, 
Stana, Alexandru, Sima erei, Vilaia prezvitera, Toma, Despina, Iacov i snov Ih M (n.n.).

Au dat 7 oi cu m(i)ei j pomini g(ospo)di: Lupul, Ion, Pătru, Dumitru, Preda, 
Dumitra.

(Au) dat oi cu m(i)ei, 50 şi un berbeţi (s ic ): Preda, Nedelea, Radul, Marina, 
Preda» Neacşa, Iordache, Safta, State, Mihai, Albul, Sima, Păuna, Cărstina.

(Au) dat ol, 70, vaci, 2 şi 5 rimătoare: Petru, Radu, Laţco, Ioan, Stan, Petcu.
Că au dat, un pogon de vie şi 2 boi mînăstirii: Dionisie ieromonah, Dobre ierei, 

Catrina, Gheorghe, Tudose, Voica, Dumitra, Dumitraşco, Sima, Stana, Mariia, Voica, 
Dumitru, Semăn (sic) i snov ih, Ioana, Pîrvul, Sava ermonah, Sora prezvitera, Vîlsan, 
Vladu ierei, Dana.

Pentrucă au dat tl 13 şi oi cu m(i)ei 10: Duna hagi (u), Mi(h)alc(e)a, Ranco, 
Taico, TIhul.

Pomeani g(ospo)di: Matei, Petco; pomeani g(ospo)di: Iscro, Voica, Tihul, Neada.
Pentrucă au dat oi, 80 şi bani 15: Petco, Călina, Nedelco, To(e)a, Stoian ; po

meani g(ospdo)di: Matei, Ţveata i snov ih ; pomeani g(ospo)di: Ivan, Doina i snov ih •, 
poTieani g(ospo)di: Mihail, Rada i snov ih.

Pentrucă au dat t(a)l(eri) 21 ” , oi cu m(i)ei 2 : Raico, Rada, i snov ih. Cîrstea, 
Bucă, Ivan, Dobra, Doicio i snov ih.

Pentru t(a)l(eri) 5 : Iscrov, Radu i snov ih ; pentru t(a)l(eri) 5, oi cu m(i)ei 3 : 
Petco, Chi{o i snov ih. Concea, Tudora, Neani, Maria, Lupul, Maria, Stan, M ara; 
pentrucă au dat tl 50 : Obreatin Mara i snov Ih.

Pomeani g(ospo)di: Dobre, Vlada i snov ihă; pomeni g(ospo)di: VIlclul, V oico 
i snov ih.

Pentru t(a)l(eri) 13 : Semco i snovih; pomeani g(ospo)di: Stanciu, Raina i snov 
ih î pomeani g(ospo)di: Mihala, Sinco, Dragu, Marica, Costandin» (ff. 39—40 r).

57. Stofă fină de lînă.
58. Şi copiii lui.
59. Veche monedă din argint in valoare de 52 bani ori monedă germană preţuind, 

3,75 lei, bătută In monetăria de pc valea sfîntului Iotichim djn Boemia. Vezi L. Şăi- 
neanu, op. cit., p. 637.



INFORMAŢII DESPRE VESTIGIILE 
DE LA MÎNĂSTIRILE DIN NORDUL DOBROGEI

TUDOR MATEESCU

Solul provinciei dintre Dunăre şi Marea Neagră a conservat, mai 
mult ca oricare alt colţ al pămîntului românesc, urmele de piatră ale 
civilizaţiilor de altădată şi, în primul rînd, ale celei romane, care şi-a 
pus atît de puternic amprenta asupra acestui teritoriu. în trecut, evident, 
numărul acestor vestigii a fost mult mai mare, timpul acţionînd asupra 
lor printr-un permanent proces de distrugere, favorizat de vicisitudinile 
istorice care au bîntuit această provincie şi, în primul rînd, de lungul 
şir al războaielor ruso-turce >.

La 1850, reputatul agronom şi om politic Ion Ionescu de la Brad 
avea prilejul să constate, în urma unor amănunţite observaţii directe, 
că «pietre acoperite cu inscripţii, coloane de marmură (şi) de granit 
sparte şi diverse ornamente sînt risipite, în mare abundenţă, pe toată 
suprafaţa Dobrogei» 2. El remarca, în mod deosebit, ruinele edificiilor 
romane de la Niculiţel şi de la Mînăstirea Taiţa3, un mic aşezămînt 
monahal creat, pe la 1830, în mijlocul codrilor Măcinului, de către un 
grup de fugari din nordul M oldovei4. Iată ce spune el despre aceste din 
urmă vestigii într-o scrisoare din 10̂ 22 iulie 1850, adresată din Dobro- 
gea prietenului său Ion Ghica : «în cuprinsul acestei mînăstiri se află 
ruine vechi romane, din care una se'amănă cu bae de la Pombei (sic) 
unde se b A  lacrăma Erculanului. Este de 12 paşi de lung cu 2 rînduri 
de scări şi astupat fundul. De acolo s-au scos două petre scrise lătineşte 
şi sînt puse la cişme în vale. Pe una începutul este Dianae Reginae ; 
(pe) ceilantă slova este stricată, ici colo dacă se poate lămuri aice cu
vîntul, şi la sfîrşit sînt două litere m ari: C.O.» 5. în lucrarea sa, publi
cată în acelaşi an la Istanbul, Ion Ionescu de la Brad ajunge chiar la 
concluzia că acolo ar fi fexistat în antichitate un oraş : «Dans la belle 
valee de Taitza, formâe au fond de montagnes boisâes, et arosâe par la 
riviere, se trouvent les vastes ruines d'une viile ancienne d'ou l'on a 
tire un (sic) pierre portant l'inscription d’un temple eleve a Diane» 6.

1. Cu privire la distrugerile provocate de aceste războaie şi la ruinele rămase 
în urma lor, care s-au adăugat celor din antichitate, vezi Tudor Mateescu, Menţiuni 
despre ruinele din satele dobrogene în actele *Comisiunii de parcelare a Dobrogei», 
In «Revista Arhivelor», X (1967), nr. 2, p. 2-41—250.

2. I. Ionescu (de la Brad), Excursion agricole dans la plaine de la Dobroudja, 
Comstontinople, 1850, p. ?Z

3. Ibidem. Vezi şi Victor Slăvescu, Corespondenta între Ion Ionescu de la Brad 
şl Ion Ghica, 1846— 1874, publicată de..., Bucureşti, 1943, p. 102, 104.

4. Tudor Mateescu, Un aşezămînt monahal- moldovenesc în Dobrogea —  Mînăs
tirea Taifa — , In «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», XLIX (1973), nr. 1—2, p. 121— 125.

5. Victor Slăvescu, op. cit., p. 102. 6. I. Ionescu de la Brad, op. cit., p. 72.
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Informaţii bogate şi interesante despre ruinele antice de la Mînăs
tirea Taita ne-au rămas şi de la «delegatul» (reprezentantul) României 
la Tulcea7, ca urmare a observaţiilor pe care le-a făcut la faţa locului 
şi pe care le-a transmis la Bucureşti într-un raport din 18 februarie 1872. 
Fiind sesizat de existenţa urmelor unor construcţii antice «de o mare 
întindere», ieşite la iveală acolo, el a' întreprins o excursie la această 
mînăstire împreună cu inginerul sandjacului (provinciei) Tulcea. Cei doi 
au făcut, timp de cinci zile, «în ciuda rigorilor anotimpului», cercetări 
amănunţite, executînd chiar săpături, toate descoperirile fiind apoi des
crise pe larg în raport. în final, diplomatul român sugera ca unele dintre 
obiectele găsite să fie trimise la Bucureşti pentru a figura în muzeul ţă
rii, adăugind că fusese deja devansat cu o iniţiativă similară de către 
viceconsulul Rusiei la Tulcea, care urma să trimită în curînd la muzeul 
din Petersburg o «urnă» antică pe care o obţinuse de la egumenul mî
năstirii 8.

Aşezămîntul monahal de la Taiţa fusese ridicat, fără îndoială, pe 
vatra unei aşezări antice, ale cărei urme de construcţii, aşa cum puteau 
fi constatate încă la 1872, par a confirma ipoteza lui Ion Ionescu de la 
Brad că acolo se aflase odinioară un oraş roman. împrejurimile acestei 
mînăstiri se transformaseră treptat, din păcate, mai mult prin descope
riri întîmplătoare, într-un veritabil muzeu în aer liber. Perspectiva unor 
cercetări sistematice, care s-ar fi putut face, cu siguranţă, după reinte
grarea Dobrogei la România, a fost barată însă brusc de barbariile să- 
vîrşite în provincia dintre Dunăre şi mare asupra creştinilor de către 
bandele de başibuzuci şi cerchezi în ajunul războiului pentru indepen
denţă, în timpul cărora a fost distrusă şi Mînăstirea Taiţa®. Pe locul res
pectiv, la 1882, marea hartă a Dobrogei elaborată de Marele stat major 
al armatei române consemna doar «Ruinele Mănăstirii Taiţa» l0. La rîn- 
dul lor acestea au acoperit, desigur, în bună parte, ceea ce mai rămăsese 
din ruinele antice după distrugerile care, fără îndoială, le a^ctaseră şi 
cu acest prilej.

Cu un an inainte, în martie 1871, reprezentantul României la Tul
cea, într-un raport adresat de ademenea Ministerului de Externe de la 
Bucureşti, făcuse observaţii similare, deşi nu atît de amănunţite, asupra 
vestigiilor de la Mănăstirea Cocoşu. Acest aşezămînt monahal, a cărui 
existenţă se continuă şi în zilele noastre, a fost întemeiat, pe la 1833, 
de către călugărul Visarion, originar din Transilvania n. Locul respec
tiv, situat tot în nordul Dobrogei, lîngă satul Niculiţel, era, pe atunci, 
plin de mărturii ale antichităţii, dar şi de urme mai recente, dintre care

7. Reprezentanţa României la Tulcea a luat fiinţă în noiembrie 1860 şi a început 
să funcţioneze în martie anul următor, fiind creată «pentru înlesnirea circulaţiei ro
mânilor şi înlesnirea comerţului» (Arhiva M.A.E., voi. 298, f. 1, 3—4).

8. Ibidem, f. 169— 171. (Vezi anexa 2).
9. Tudor Mateescu, Un aşezămînt monahal moldovenesc în Dobrogea..., p. 125.
10. Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, Hărţi, CXXXII, 1.
11. Victor Slăvescu, op. cit., p. 102; Grigore Gr. Dănescu, Dicţionarul geografic, 

statistic Şi istoric al judeţului Tulcea, Bucureşti, 1896, p. 160; Roman Sorescu, Monas- 
tirile dobrogene, Bucureşti, 1914, p. 15— 16; Tudor Mateescu, Un aşezămînt monahal 
transilvănean în Dobrogea (Contribuţii Ia istoria Mănăstirii Cocoşu pînă Ia 1877), în 
«Mitropolia Ardealului», XXI (1976), nr. 1—3, p. 114— 115.
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unele proveneau probabil de la vechiul sat românesc Cocoşu, dispărut 
mai demult12. Acolo, lîngă mănăstire, în codru, pe valea dintre Dealul 
Fetii şi Dealul Cocoşului, aşa cum arăta Ion Ionescu de la Brad la 1850, 
«s-au găsit ruine antice şi temelia de o biserică. Se presupune că mare 
politie sau sat au fost odinioară pe acolo...» 13. Una dintre pietrele des
coperite în acele locuri, purtînd o inscripţie, a fost trimisă, «pe la anul 
1853», la Bucureşti14. Mai tîrziu, au fost scoase la iveală, în împrejuri
mile Mînăstirii Cocoşu, numeroase alte obiective antice 15. Despre unele 
din acestea amintea şi diplomatul român de la Tulcea în raportul său, 
menţionînd că, fiind în relaţii bune cu egumenul, intenţiona să obţină 
cîteva pentru a le trimite muzeului de la Bucureşti16.

Nu ştim dacă aceste piese arheologice au ajuns în cele din urmă 
la muzeul din capitala României. Oricum, trebuie remarcat interesul 
oamenilor de cultură români pentru vestigiile antice găsite în Dobrogea 
încă dinainte de revenirea acestei provincii la patria-mumă 17. Ele erau 
socotite, implicit, ca făcînd parte din marea moştenire lăsată de stră
moşii romani poporului nostru, de unde şi dorinţa legitimă de a le in
tegra tezaurului cultural al ţării.

Aşa cum este cunoscut, documentele de arhivă, chiar cele de dată 
recentă, pot furniza adesea informaţii utile arheologului din zilele noas
tre. în speranţa că observaţiile personale ale reprezentantului Româ
niei la Tulcea asupra vestigiilor care se găseau, acum mai bine de un 
secol, în imediata vecinătate a celor două mînăstiri româneşti din nor
dul Dobrogei,.vor aduce un cît de mic ajutor viitoarelor cercetări arheo
logice în acele locuri, reproducem mai jos extrasele din cele două ra
poarte amintite cuprinzînd informaţiile respective lR.

A N E X E

1.
1871. MARTIE 15, TULCEA. RAPORT AL DELEGATULUI ROMÂNIEI LA TULCEA 
CĂTRE MINISTERUL DE EXTERNE. EXTRAS CUPRINZÎND OBSERVAŢIILE SALE 

ASUPRA VESTIGIILOR ANTICE DE LA MĂNĂSTIREA COCOŞU.
[...] Pr6s de ce monastere [Cocoşu] Ies moines ont decouvert tout demiârement 

une ruine et on (sic) trouve differents objets provenant du temps de Trajan, mais

12. Grigore Gr. Dănescu, op. cit., p. 157, 159— 160; Roman Sorescu, op. cit., p. 
15, In notă.

13. Victor Slăvescu, op. cit., p. 102.
14. Grigore Gr. Dănescu, op. cit., p. 158.
15. Ibidem, p. 158— 160; Roman Sorescu, op. cit., p. 15, în notă.
16. Arhiva M.A.E., voi. 298, f. 132. (Vezi anexa 1).
17. Acest interes este evident şi la renumitul învăţat August Treboniu Laurian în 

legătură cu descoperirea, lîngă satul dobrogean Igliţa, a cetăţii Troesmis de către 
francezul More, pe la 1861. Cu prilejul publicării inscripţiilor găsite acolo, al căror 
text îl obţinuse pe cale particulară, cărturarul, român făcea următoarea observaţie : 
«De pe aceste inscripţiuni s-au trimis copie la toate guvernele străine şi cu modul 
acesta au parvenit în mîinile învăţaţilor. Numai guvernul nostru, care era mai de 
aproape interesat de asemine documente istorice, n-a primit nici o copie». (A. Treb. 
Laurianu, Cetatea Troesmis, în Tezaur de monumente istorice pentru România, voi.
III, Bucureşti, 1864, p. 197).

18. Se reproduc numai aceste pasaje, deoarece restul textului, mai ales în cazul 
primului raport, conţine ştiri care nu au legătură cu tema de faţă. Transcrierea se 
face respectindu-se cu stricteţe textul original.
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leurs moyens ne leur permettent pas de commencer Ies fouilles. Je tâcherai, Monsieur 
la Ministre, par rintermddialre de l'Egoumene, avec lequel je suis en bons termes, de 
me procurer quleques objets d6jâ trouv6s, dont je me ferai un vrai plaisir de Ies 
envoyer â Bucarest pour Ies ajouter â la collection de notre Mus6e. [...] *

2.
1872 FEBRUARIE 18, TULCEA. RAPORT AL DELEGATULUI ROMÂNIEI LA TULCEA 
CĂTRE MINISTERUL DE EXTERNE. EXTRAS CUPRINZIND OBSERVAŢIILE SALE 

ASUPRA VESTIGIILOR ANTICE DE LA MÎNĂSTIREA TAIŢA.
[...] Monsieur le Ministre I
J'ai l'honeur de rendre compte â Votre Exellence d'une excursion qui j'ai faite 

au Monastere de Taitza, oii l'on m’avait denonc6 des traces des fondations anciennes 
d'une grande 6tendue.

Prâsumant que cela pouvait avoir un grand int6ret au point de vue de l ’Archeo- 
logie, je m'y suis en compagnie de Tlng^nieur de la Province de Toultcha qui 
a bien voulu se mettre â ma disposition pour faciliter raon travail de recherches. [...]

Malgrâ Ies rigueurs de la saison nous nous sonunes transporta â Taitza et apres 
quelques difficultes nous sommes parvenus â mettre â d^couvert des murailles et des 
vofltes en maţonnerie qui d6notent une grande anciennete par l'aspect du mortier et 
qui font prdsumer, qu’elles faisaient pârtie d'un corps de bâtiment important a en 
jugex par l'6paisseur des voutes et des murailles.

Apr6s un travail opiniâtre de cinq jours, nous sommes parvenus a grande peine 
â perforer Ies voutes verticalement et â pen6trer dans un souterain qui Ies reliait 
entre-elles sur une distance de huit â dix mitres d’axe en axe. Nous avons en meme 
temps fait pratiquer une longue tranch6e le long de l'un des murs lateraux et que 
nous avions d^couvert au moyen de sondages.

II nous a 6t6 impossible de penetrer plus avant dans le. souterain reliant Ies 
deux' votites, et il nous a păru a en juger par l’epaisseur de la maţronne que ces 
murs devaient appartenir â des fondations ayant a supporter un bâtiment d'un poids 
considerable. Tout a câte de ces fondations, nous avons trouv6 un'e pierre en granit 
tendre de 1,50 m de longueur sur 0,50 m de largeur et 0,12 m d'epaisseur dont nous 
avons releve l'inscription aussi exactement que possible; malgr6 tous Ies soins que 
nous avons mis pour mettre toutes Ies lettres en evidence, nous n’avons pu le fair<? 
compl&tement ă cause de l'usure de la pierre en certains endroits. J'en envoie la 
copie textuelle, â Votre Excellence, ainsi qu’un croquis des fondations susmention- 
nees *. En conţinuant nos sondages, nous avons d^couvert quatre umes en argile 
cuite de forme ovale et d’une capacite d’environ trois cents oques; ces urnes etaient 
fermees au (moyen d'une mapoimede quii formait bouohon ; comme forme ces urnes 
ressemblent un peu aux jarres modernes, elle se trouvent enfouies, sous terre â 
environ 1 m£tre au dessous de la surface du sol.

Je tiens â la disposition de Votre Excellence tous autres renseignements que 
vous jugeriez n^cessalres ou soit meme des echantillons du produit de nos recherches 
dans le cas ou vous Ies croiriez dignes de figurer dans notre Mus^e. [...]

Je viens d'apprendre aujourd'hui mâme que Monsieur le Vice-Consul de Russie 
â Toultcha a envoye depuis deux jours son cavas ** â Taitza pour demander â l'Egou- 
m6ne du Monastere de vouloir bien lui c6der l'une des urnes trouvees et sans aucun 
aoute il a recevra sans faute. Cette urne doit-etre envoy^e a Saint Petersbourg pour 
le Mus6e aussitfit l'ouverture de la navigation. [...]

Arhiva M.A.E., voi. 298, f. 132. Orig.
Arhiva M.A.E., voi. 298, f. 169—171. Orig.
* Nu se află în dosar.
** Gardian în slujba ambasadelor, consulatelor sau altor reprezentanţe în Im

periul otoman (tc. kavvas).



OPERA CANONICA A PATRIARHILOR COPŢI 
DIN SECOLELE XI—XIII ŞI IMPORTANŢA LOR 

PENTRU VIAŢA BISERICII COPTE

Pr. asist. NICOLAE D. NECULA

I. Canoanele observate în Biserica Coptă 
pînă în secolul al Xl-lea

Deşi pînă astăzi canoanele folosite în Biserica Coptă nu au fost 
codificate, pentru a forma un «corpus juris janonici» definitiv şi bine 
închegat, totuşi copţii observă o serie de canoane pe care le respectă 
şi Bisericile Ortodoxe de rit bizantin. Chiar dacă nu există consensul 
unanim în rîmdul copţilor, referitor la conţinutul colecţiei de canoane 
care trebuie respectate în această Biserică, majoritatea teologilor ei 
sînt de acord cu acceptarea următoarelor ca<noane care urmează să 
formeze această colecţie : 1) canoanele dinainte de Sinodul I ecumenic 
de la Niceea (325) sau preniceene; 2) canoanele iprimelor trei sinoade 
ecumenice şi ale Sinoadelor locale ; 3) canoanele Sfinţilor Părinţi şi 4) 
canoanele din Evul Mediu.

în prima categorie copţii includ : a) colecţia de canoane intitulată 
Didahia sau Învăţăturile Apostolilor, considerată a fi cea mai timpurie 
încercare de formare a unui corpus canonic care aparţine celei de a 
doua jumătăţi a secolului al III-lea, avînd la bază Didahia celor 12 
Apostoli din secolul al II-lea. Aceasta cuprinde măsuri disciplinare şi 
precepte duhovniceşti şi morale folositoare clericilor şi mirenilor. De 
asemenea, ea cuprinde reguli şi norme referitoare la problemele litur
gice, cum ar fi de exemplu, cele privitoare la laudele bisericeşti şi 
posturi1 ; b) cele 127 de canoane apostolice, care sînt grupate în două 
cărţi: iprima cuprinde 71 de canoane care au la bază, în parte, Rîndu- 
iala Bisericii Apostolice, din Egipt, de la începutul secolului al IV-lea 
(canoanele 1—20), Tradiţia apostolică a lui Ipolit, cunoscută şi sub

1. Pentru cuprinsul ei, vezi Pierre Batiffol, Didascalia CCCXVIII patrum pseudo- 
eplqraphia e graecis opdicibus recensuit Pierre Batiiiol coptico contulit H. Hyvernat, 
Paris, 1887; F. Xaver Funk, Die arabische Didascalia und die Konstitutioncn der 
Apostel, In «Theologische Quartalschrift», LXXXVI (1904), p. 233—248; Idem, Didas
calia et Constitutlones Apostolorum II, Paderborn, 1905, retipărită la Torino, 1962;
F. Nau, Note sur le prologue de la Didascalie arabe, In «Journal Asiatique», X, XVII 
(1911), p. 319—323; J. M. Harden, The Ethiopic Didascalia, Leiden, 19?0; Haviz Daud, 
Ad-Dasqulia au ta'alim ar-rusul (Didascalia celor 12 apostoli), Cairo, 1924.

B. O. R. — 13
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numele de Rînduiala Bisericii Egiptene (canoanele 21— 47) şi Consti
tuţiile Apostolice (cartea a VlII-a), care sînt atribuite Sfîntului Cle
ment Romanul (canoanele 48—71). A doua carte cuprinde 56 de ca
noane şi au la bază Constituţiile Apostolice (cartea a VIII-a)2; c) Cele 
30 de canoane ale Apostolilor, care conţin reguli pentru săvirşirea sluj
belor divine, norme şi dispoziţii referitoare la ierarhie, sărbătorile Mîn
tuitorului şi viaţa comunităţilor religioase.

Din a doua grupă de canoane fac parte canoanele sinoadelor ecu
menice şi ale sinoadelor locale. Intrucît copţii nu admit decît primele 
trei sinoade ecumenice, ei observă numai canoanele acestora şi anume :
a) cele 20 de canoane ale primului Sinod ecumenic de la Niceea (325), 
care se ocupă cu problema celor căzuţi de la credinţă în timpul perse
cuţiilor, condiţiile hirotonirii celor convertiţi dintre păgîni, moralita
tea clerului; pedeapsa excomunicării, măsuri împotriva cămătăriei şi 
altele. Pe lîngă acestea, la copţi mai sînt cunoscute şi 84 de canoane 
orientale, de la Niceea, care ar fi opera episcopului Maruta (sec. IV— 
V) şi care se ocupă de episcopi, preoţi şi călugări, interzic vrăjitoria, 
stabilesc datoriile mitropoliţilor şi episcopilor şi afirmă primatul sca
unului de Roma 3. b) Cele şapte canoane ale Sinodului al doilea ecu
menic de Ia Constantinopol (381), care sînt o reafirmare a celor de la 
Niceea, întărind regula că episcopul nu trebuie să hirotonească în afara 
eparhiei sale şi dind întîietate scaunului de Constantinopol, ca fiind 
al «Romei celei noi» (canonul 3); c) cele opt canoane ale Sinodului 
al treilea ecumenic de la Efes (431), care se ocupă de erezia lui Nes- 
torie4.

Dintre canoanele sinoadelor locale sau particulare, copţii observă 
pe următoarele : a) cele 25 de canoane ale Sinodului de la Ancira (314), 
dintre care primele nouă se ocupă cu măsurile de disciplină care tre

2. Vezi F. X. Funk, Das achte Buch der Apostolischen Konstitutlonen In der 
Koptischen Oberlielerung, In «Theologische Quartalschrift», LXXXV1 (1904), p. 429— 
442 j L. Th. Lefort, Note sur Ie texte copte des Constitutlones Apostoliques, In «Le 
Musdon», XII (1911), p, 23— 24; H. Tattam, The Apostolic Constitutions or Canons oi 
the Apostles, in Coptic, London, 1948; Pr. prof. Ene Branişte, L'assemblGe liturgique 
dkerite dans les «Constitutions Apostoliques» et Ies dilkrentes tonctions dans son 
cadre, extras din «Edizioni liturgiche», Roma, 1977, p. 93— 130; Mgr. Ioan V. Co- 
vercă, Probleme de organizare bisericească In canoanele vechi ctrabe, In «Glasul 
Bisericii», XX (1961), nr. 5—6, p. 405—419; Jean Perier, Les 127 canons des Apotres, 
texte arabe, publid et traduit en franţais, In «Patrologia orientalis», t. VIII, fasc. IV, 
Paris, 1912, p. 573—713.

3. F. A. J. Haase. Die Koptischen Quellen zum Konzil von Nlcaea, Paderborn, 
1920; Henri Leclerq, Les Irqgments coptes relatils au concile de N icie, în «Histoire 
des Conciles d'aprfes les documents originaux», Paris, voi. I, 1907, p. 1125— 1138; 
Eugene Revillout, Le Concile de NicGe d'apr&s Ies textes Coptes, In «Journal Asia- 
tique», s6r. VII, 1 (1873), nr. 210—288; 5 (1875), p. 5—77, 209—266, 501—564 ; 6 (1876), 
p. 473—560.

4. Vezi E. C. Am^lineau, Le manuscrlt copte de Ia BlbHothkque naţionale con- 
tenant des ades du Concile d'Ephlse, In «Academie des inscriptions et belles lettres», 
s^r. IV, 18 (1890), p. 212—219; W. Kraatz, Koptische Akten zum Ephesischen Konzil 
vom Jahre 431, Leipzig, 1904.
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buie aplicate celor căzuţi de la credinţă în vremea persecuţiilor, iar 
celelalte 16 formează baza disciplinei penitenţiale pentru alte păcate ;
b) cele 15 canoane ale sinodului de la Neocezareea (înainte de anul 
325), care stabilesc măsuri disciplinare pentru cler, pedepsesc poliga
mia şi fixează vîrsta necesară 'hirotonirii în treapta de preot, adică 
30 de ani; c) Canoanele sinodului de la Gangra (345), în număr de 30, 
care sînt îndreptate împotriva falsului ascetism şi reafirmă obligaţia 
căsătoriei preoţilor înainte de hirotonie ; d) cele 25 de canoane ale 
sinodului de la Antiohia (341), care se ocupă cu disciplina bisericească, 
adică obligaţia episcopilor de a hirotoni numai în eparhiile lor, jude
carea episcopilor de către un sobor al episcopilor ,- e) Canoanele sino
dului de la Laodiceea (343), în număr de 40, care au tot conţinut dis
ciplinar, interzicînd practicarea cămătăriei de către preoţi, condam- 
nînd bigamia şi căsătoria cu eretici, frecventarea localurilor publice de 
către preoţi; ele cuprind şi rînduielile liturgice privitoare la interca
larea stihurilor din psalmi între pericopele biblice şi la Postul Mare, 
oprind săvîrşirea căsătoriei religioase în timpul acestuia ; f) cele 21 de 
canoane ale sinodului de la Sardica (343—344), care sînt o reafirmare 
a canoanelor disciplinare anterioare, mai ales acelea care se referă la 
episcopi şi comuniunea cu ereticii; g) canoanele sinodului de la Car- 
tagina (419), în număr de 137, care interzic preoţilor şi laicilor prac
ticarea cămătăriei, opresc comuniunea cu cei excomunicaţi, stabilesc 
numărul de trei episcopi pentru hirotonirea unui nou episcop, prevăd 
obligaţia citirii în Biserică a cărţilor Sfintei Scripturi care fac parte din 
canon şi a primirii Sfintei Euharistii numai de cei care postesc. Ele 
interzic săvîrşirea botezului şi hirotoniei a doua oară.

Din a treia grupă de canoane, copţii observă pe acelea ale urmă
torilor Părinţi ai Bisericii: a) cele 107 canoane atribuite Sf. Atanasie 
cel Mare (f 379), care cuprind norme referitoare la cler, Sfînta Litur
ghie, administrarea averii bisericeşti, funcţiile extrabisericeşti ale cle
rului, disciplina călugărilor şi laicilor şi mai ales a fecioarelor 5 j b) cele 
două serii de canoane atribuite Sfîntului Vasile cel Mare (t 379). Prima 
serie cuprinde 13 canoane care stabilesc pedepse pentru diaconii şi 
preoţii imorali şi interzic incinerarea. A doua serie, de 106 canoane 
se ocupă de probleme privind viaţa conjugală, penitenţa, rugăciunea, 
posturile şi viaţa ascetică în general. Sînt prevăzute mustrări împo
triva oricărui fel de superstiţie. Alte canoane stabilesc datoriile vădu
velor, orfanilor, fecioarelor şi clerului, ca şi norme în legătură cu ad
ministrarea Sfintei Euharistii şi a Botezului6 c) canoanele Sfîntului 
Ipolit (t325), în număr de 38, care sînt dependente de Tradiţia apos

5. F. H. Hallock, The Canons ot Athanaslus, In «Angl'.can theological Review», 
IX (1926— 1927), p. 378—386; W. Riedel şi W. E. Crum. The Canons of Athanaslus 
of Alexandria. The Arabic and Coptic versions edlted and translated wlth Introduc- 
tlon, notes and appendlces. London. 1904.,

6. W. E. Crum. The Coptic versfon of the »Canons ol Salnt Basil», în «Proceedings 
of the Society of Biblical A icheology», XXVI (1904). p. 57—62.
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tolică a aceluiaşi autor şi de Constituţiile apostolice; deşi sînt atribu
ite lui I'polit, se pare că ele datează din secolul al VI-lea7 ,-.d) cele 
patru canoane atribuite Sf. Grigorie de Nissa (t 395), care sînt de fapt 
sentinţe morale de origine necunoscută,- e) cele 12 anatematisme ale 
Sfîntului Ciril (| 444), care sînt o apărare a credinţei ortodoxe împo
triva lui Nestorie; f) cele 12 canoane ale Sf. Ioan Gură de Aur (t 407), 
care sînt extrase din tratatul său Despre preoţie, cartea a Il-a şi a 
111-a ; g) cele 14 canoane penitenţiale ale Sfîntului Petru al Alexan
driei (311), care se referă la disciiplina din timpul persecuţiilor,- i) cele 
17 răspunsuri canonice ale Sfîntului Timotei al Alexandriei (t 477), 
care cuprind dispoziţii şi norme privitoare la problemele matrimoniale, 
abstinenţa dinainte de primirea Sfintei Euharistii şi altele.

II. Canoanele elaborate în secolele XI—XIII

Toate aceste canoane au călăuzit viaţa şi organizarea Bisericii 
Copte pînă în secolul al Xl-lea, cînd începe o perioadă de creaţie în 
domeniul canonic, datorită activităţii unor patriarhi luminaţi, care au 
simţit nevoia unor rînduieli noi pentru Biserică, avînd în vedere situ
aţia în care ajunsese aceasta în acel timp. Opera aceasta canonică, cu
noscută sub numele de canoanele Evului mediu, a fost elaborată în se
colele XI—XIII, ca rod al activităţii celor patru patriarhi copţi din 
această perioadă: Christodulos (1048— 1077), Chirii al II-lea (1078— 
1092), Gabriel Ibn Turaik (1131— 1145) şi Chirii al III-lea Ibn Laklak 
(1235— 1243). Ea se adaugă la canoanele tradiţionale observate în Bise
rica Coptă pînă la acea dată, care fuseseră elaborate pînă la sfîrşitul 
secolului al V-lea. Noua operă legislativă a patriarhilor amintiţi pre
zintă un interes deosebit şi se ocupă de o mulţime de probleme care 
aşteptau o grabnică şi favorabilă rezolvare în scopul promovării vieţii 
religioase a Bisericii Copte şi a ridicării ei din starea de decadenţă 
in care ajunsese, datorită împrejurărilor istorice nefavorabile. O serie 
întreagă de probleme de organizare bisericească ca şi .unele legate de 
chestiuni liturgice şi observaţii tipiconale, care nu erau prevăzute de 
canoanele tradiţionale, au făcut necesară elaborarea unei legislaţii noi, 
care să aducă lămurire în această privinţă şi să imipună o  practică 
uniformă în toată Biserica Captă. Nevoia aceasta s-a făcut simţită şi 
datorită faptului că Biserica Coptă, separîndu-se de restul creştinătăţii, 
în urma Sinodului al IV-lea ecumenic de la Calcedon (451), a rămas la sta
diul de dezvoltare a rânduielilor canonice de la sfîrşitul secolului al 
V-lea, după care au fost elaborate toate celelalte canoane pe care le 
observă Biserica Ortodoxă şi de care Biserica Coptă a rămas străină, 
negăsindu-şi aplicare în viaţa ei, deşi o mare parte din prevederile a- 
cestor noi canoane copte nu sînt altele decît cele pe care le aflăm în

7. Vezi H. Elfers, Die Kirchenordnung Hippolyts vom Rom, Paderborn, 1938.
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canoanele elaborate şi respectate de Biserica Ortodoxă după secolul al 
V-lea şi care au intrat în colecţia ei oficială. Nu este exclus ca şi în 
acest domeniu, schimbările reciproce şi împrumuturile să fi avut loc, 
in ciuda separării oficiale a acestei Biserici de lumea ortodoxă, aşa 
cum am văzut că s-a lîntîmplat şi în domeniul creaţiilor liturgice8. 
Chiar dacă nu au fost ratificate de un sinod ecumenic sau măcar de 
unul local, aceste canoane s-au păstrat şi se aplică şi azi în Biserica 
Coptă, cu aceeaşi autoritate pe care o au canoanele tradiţionale men
ţionate, urmând ca atunci cînd copţii vor alcătui un corpus iuris cano
nici oficial să facă parte neapărat dinfcr-o asemenea colecţie.

1. C a n o a n e le  lu i C h ris tod u los , a l 6 6 -lea  p atria rh  a l A le x a n d r ie i 
(1048— 1077). Primul care începe seria de noi canoane este patriarhul 
copt Christodulos. El a promulgat canoanele la 8 Misri 764 A.M. (1 
august 1048) 9. Despre viaţa şi activitatea patriarhului Christodulos se 
cunosc puţine lucruri. Se ştie că a fost călugăr la mînăstirea El-Bara- 
mus, iar în decembrie 1047 a primit demnitatea de patriarh. Activi
tatea sa este cunoscută prin sfinţirea a şase biserici, hirotonirea mul
tor preoţi şi diaconi şi promulgarea canoanelor care-i (poartă numele. 
Ele sînt în număr de 31 şi se ocupă de rînduielile liturgice, sărbătorile 
anuale, comportarea obştii creştineşti în biserică, conduita credincio
şilor laici faţă de clerici şi a clericilor faţă de superiorii lor bisericeşti. 
De asemenea, sînt prevăzute dispoziţii ca acelea că nu trebuie bote
zaţi în aceeaşi aipă copii de sexe diferite (canonul 1), nimeni să nu se 
întoarcă sau să vorbească în timpul rugăciunii şi al Sfintei Liturghii 
(canonul 4). Canoanele dau o listă numeroasă de sărbători care trebuie 
să fie respectate de credincioşi şi stabilesc că postul de miercuri şi v i
neri trebuie observat în tot tLmipul anului, cu excepţia timpului pascal 
(canoanele 19 şi 20) 10.

8. Vezi Pr. asist. Nicolae D. Necula, Doctrina şi viaţa religioasă a Bisericii Copte, 
reflectate In textele liturgice, rugăciuni şi imne, teză de doctorat, Bucureşti, 1977, 
p. 59 şi 69.

9. Este cunoscut faptul că copţii folosesc un alt sistem de numerotare a anilor, 
folosind era martirilor (A.M.), care începe cu anul 284, şi Intrebuinţlnd un calendar 
asemănător cu cel vechi egiptean, alcătuit d in '13 luni, cu numiTi deosebite, dintre 
care 12 au treizeci de zile, iar una cu cinci sau şase zile. Vezi Naguib Boulos, Dcve- 
lopment and revislon of the Coptlc Calendar, în «Bulletin de l'Institut des Etudes 
Coptes», it. I (1958), Le Caire, p. 70—71 ; G. Giamberardini, 11 calendario egiziano e la 
feste della Vergine, în «La voce del Nilo», 13 (1954), p. 18—24 j C. I. Malan, The Ca
lendar of the Coptlc Church, London, 1873. Pr. asist. N. D. Necula, op. cit., p. 16, 
nota 15.

10. Textul arab al canonului lui Christodulos se găseşte în manuscrisul arab nr. 
251 din Biblioteca Naţională din Paris, datat cu ianul 1069 A.M. (1353, fol. 341 v—342 r. 
în manuscrisul Istoric nr. 1 din Muzeul copt din Cairo, nedatat. O traducere latinească 
prescurtată se găseşte la E. Renodot, Historia Patriarcharum Alexandrinorum lacobi- 
torum ab Marco usque ad finem saec. XIII, cum catalogo Patriarcharum, Raris, 1713, 
p. 421—424. Traducerea englezească a fost făcută de O. H. E. Burmester, The Canons 
of Christodulos, Patrlarch ol Alexandria, A.D. 1047— 1077, în «Museon», t. XLV (1932), 
p. 71—84. Vezi şi Otto F. A. Meinardus, Christian Egypt. Faith and Lile, Cairo, 1971, 
p. 86.
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2. Canoanele lui Chirii al II-lea, al 67-lea patriarh al Alexandriei 
(1078— 1092). Al doilea patriarh autor de canoane este Chirii al II-lea. 
Despre el se ştie că a fost ridicat la treapta de patriarh In luna Pha- 
menoth 794 A.M. (februarie-martie 1078) ; după opt ani de activitate 
a izbucnit o dispută între patriarh şi episcopii din Egiptul de Sus. Cele 
34 de canoane promulgate de el au fost rezultatul acestei dispute. Ca
noanele sale se ocupă în special cu reglementarea comportării epis
copilor şi cu datoriile lor, deşi o parte din ele sînt dedicate clerului 
inferior şi laicilor. Ele interzic simonia şi stabilesc pedeapsa anatemei 
pentru motive serioase (canonul 1) şi prevăd datoria episcopului de a 
vizita bisericile şi mînăstirile şi să se îngrijească de curăţenia lor (ca
noanele 3, 4, 7). De asemenea, episcopul trebuie să observe ca Litur
ghia şi slujbele divine să nu fie prescurtate {canonul 4). Cei care do
resc să devină episcopi trebuie să fie cinstiţi şi persoane cu viaţă cu
rată (canoanele 6, 11). In zilele de duminică să nu se vîndă sau să se 
cumpere (canonul 11). în cazul neînţelegerilor, preoţii şi laicii nu tre
buie să apeleze la autorităţile laioe, ci să meargă la episcopi (cano
nul 12). Se prevede obligativitatea respectării posturilor Paştilor, al 
Sfinţilor Apostoli, al Naşterii Domnului, de miercuri'şi vineri, cu ex
cepţia perioadei penticostarului, condiţionînd primirea împărtăşaniei de 
observarea lor (canoanele 14 şi 18). In privinţa circumciziunii, canoa
nele stabilesc efectuarea el numai înainte de botez (canonul 19). O 
parte din aceste canoane se ocupă cu moralitatea vieţii de familie (ca
noanele 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28)

3. Canoanele lui Gabriel Ibn Turaik, al 70-lea patriarh al Alexan
driei (1131— 1145). Despre acest patriarh se ştie că a fost diacon la bi
serica Sf. Mercurie din Cairo; avea o educaţie aleasă descindea din
tr-o familie distinsă). Era un scrib abil şi versat în citirea şi interpre
tarea Sfintei Scripturi. Era cunoscut pentru dragostea faţă de Biserică, 
faţă de sfintele slujbe şi mai ales faţă de Sfînta Liturghie. De aseme
nea, era vestit pentru opera sa caritabilă ca unul care vizita pe orfani, 
văduve şi pe cei din închisori. A fost ales patriarh al Alexandriei la 
vîrstă de 47 de ani, fiind ridicat la demnitatea aceasta la 9 Amsir 847 
(3 februarie 1131). Vizitînd mînăstirea Sfîntul Macarie din Wadi-Na- 
trun şi rămînînd acolo o perioadă de timp, a introdus în rugăciunea pe 
care o rosteşte preotul în momentul împărtăşirii, cînd înalţă Sfîntul 
Trup, adaosul «fără amestecare, fără confuzie şi fără schimbare», vorbind 
despre trupul Mîntuitorului pe care l-a luat din Sfînta Fecioară Maria 
şi l-a făcut una cu divinitatea, adică arătînd modul în care s-a făcut

11. Textul acestor canoane se găseşte In manuscrisul arab nr. 251, al Bibliotecii 
Naţionale din Paris, cu data de 1353, foll. 343 r—346 v. O traducere englezească a lor
• făcut-o O. H. E. Burmester, The Canons ot Cytil II, LXVII Patriarch ol Alexandrie, 
In «Le Mus£on», XLIX (1936), p. 245—288. Vezi şi Otto Meinardus, op. cit., p. 86.
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unirea ipostatică 12. Cu ajutorul călugărilor acestei mînăstiri, el a com
pilat Lecţionarul Săptămînii Mari şi a aranjat o formulă specială de ru
găciune pentru Sfinţirea Marelui Mir. De asemenea,. lui i se atribuie 
aranjamentul pericopelor biblice din cartea de cult coptă numită Lec- 
ţionarul sau Katamaros13. Tot el a interzis înmormîntarea înlăuntrul 
bisericii, în Cairo şi Cairo Vechi. Patriarhul Chirii Ibn Turaik este 
considerat şi autorul unor versiuni arabe ale cărţilor Vechiului şi Nou
lui Testament şi ale unor cărţi liturgice ale Bisericii Copte. El a com
pilat canoanele şi legile privitoare la moştenire M şi a promulgat două 
serii de canoane.

Prima cuprinde 32 de canoane, iar a doua 10 canoane. Cele din 
prima serie se ocupă cu probleme legate de comportarea şi datoriile 
episcopilor şi preoţilor şi cu chestiuni referitoare la circumciziune, că
sătorie şi înmormîntare. Se prevede pedeapsa anatematizării pentru cei 
ce practică simonia şi pedepse împotriva preoţilor şi călugărilor care 
se dedau băuturii. Se interzice căsătoria în timpul celor 40 de zile ale 
Postului Mare, în perioada pascală sau a Cmcizecimii (canonul 11). 
De asemenea se .precizează că nu este îngăduit ca familiile, copiii şi ser
vitorii preoţilor să folosească bisericile ca pe casele de locuit, iar că
lugării nu trebuie să părăsească mînăstirile decît cu o permisiune spe
cială. Canonul 26 stabileşte că numai Liturghiile Sfîntului Vasile, a 
Sfîntului Grigorie şi a Sfîntului Chirii trebuie folosite. Se prevede ca 
episcopii şi călugării să nu aibă în serviciul lor femei ca servitoare, 
decît rude 1S.

A doua serie de canoane se ocupă cu reglementarea datoriilor di
feritelor trepte ale clerului şi cu comportarea lor în viaţa civilă. Este 
interzis preoţilor să participe la banchete şi sărbători de nuntă unde 
sînt glume şi distracţii (canonul 4). Canoanele prevăd datoriile preo
ţilor şi diaconilor în legătură cu săvîrşirea Sfintei Liturghii, stabilind 
precis părţile care le revin acestora (canonul 1 şi 2), subliniind nevoia 
pregătirii sufleteşti, începînd din ajun (canonul 3). In ele găsim dis
poziţii privitoare la aşezarea Sfintei Mese sau a altarului, la obligaţia

12. Despre această problemă vezi pe larg Pr. asist. N. D. Necula, op. cit., p. 
80—82.

13. Vezi Louis Villecourt, Les observances liturgiques et les disciplines du jiune
dans l'egllse copte (cap. XVI—XIX de la Lampe des Ttnebres), In «Le Musdon», t.
XXXVI (1924), p. 287—304; Archdale A. King, The rites ot Eastern Christendom, voi.
I, Rome, p. 396; M. Jugie, Monophysite (Eglise Copte), In «D.T.C.», 10, 2, col. 2209.

14. O. H. E Burmester, Laws ol Inheritance ol Gabriel Ibn Turaik LXX Patrlarch 
«! Alexandria, In «Orientalia Christiana Periodica», t  I (1935), p. 315— 327. Traducere 
a manuscrisului arab nr. 251, foll. 352 r—353 v.

15. Textul acestor canoane se găseşte In acelaşi manuscris arab nr. 251, al Bi
bliotecii Naţionale din Paris, foll. 347 r—350 v, iar traducerea lui englezească a fă
cut-o O. H. E. Burmester, The Canons of Gabriel Ibn Turaik, LXX Patriach ot A le
xandria. (first series), In «Orientalia Christiana Periodica», voi. I, 1935, p. 5— 45. Cf. 
Otto Meinardus, op. cit., p. 86—87.
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ca împărtăşania să se primească cu capul descoperit şi la distribuirea 
liturghiilor după sărbători (canoanele 5, 6 şi 7) 16.

4. C a n o a n e le  lu i C h irii a l III-lea  Ibn  L a kla k , a l 7 5 -lea  p atria rh  al 
A le x a n d r ie i (1235— 1243). Despre viaţa şi activitatea patriarhului Chi
rii al III-lea Ibn Laklak avem puţine informaţii. El este cunoscut mai 
ales prin canoanele care-i poartă numele. Aceste canoane, la care pa
triarhul a fost constrîns să subscrie, de către episcopii adunaţi la Cairo, 
în 1238, sînt de un deosebit interes prin aceea că oferă un ood com
plet al canoanelor Bisericii Copte în Evul Mediu. Multe din ele, ca şi 
cele ale înaintaşilor, se bazează pe canoanele mai timpurii, ca de exem
plu canoanele apostolice sau legile împăraţilor bizantini, dar sînt şi 
unele care au fost alcătuite cu intenţia clară de a schimba unele abu
zuri care se strecuraseră în Biserica Coptă de-a lungul veacurilor, în 
timp ce un mare număr din ele se ocupă de multe probleme care tre
buiau rezolvate mai de mult, cum ar f i : logodna, căsătoria, testa
mentul, moştenirea şi cu unele probleme bisericeşti asupra cărora con
ducerea anterioară nu luase nici o măsură.

Canoanele lui Chirii al III-lea Ibn Laklak se împart în două serii. 
Prima serie începe cu o mărturisire de credinţă proprie' Bisericii Copte, 
după care urmează un număr de 12 capitole în care se tratează despre 
alegerea şi sfinţirea episcopului, sfinţirea preotului, postul, destituirea 
clericilor, drepturile şi privilegiile egumenului. La acestea, patriarhul 
Chirii şi episcopii au adăugat semnătura ca mărturie a eonsimţămîntu- 
lui lor la ceea ce s-a stabilit în ele. Canoanele sînt împărţite în 21 de 
secţii grupate în cinci capitole. Primul capitol, într-o secţie, tratează 
despre botez, al doilea, în nouă secţii, despre căsătorie, al treilea, în
tr-o secţie, despre testamente, al patrulea, în opt secţii, despre moşte
nire, al cincileaj în două secţii, despre preoţie.

Canoanele care tratează despre botez merită o atenţie deosebită, 
pentru că indică faptul că, în .secolul al XlII-lea, erau cazuri cînd fe
mei aparţinînd comunităţii copte nu primiseră botezul în copilărie, un 
lucru cu totul deosebit pentru vremea cînd erau compuse aceste ca
noane. Nu era vorba aici de convertirile de la religia islamică, căci 
aceste cazuri izolate de convertiri la creştinism nu ar fi necesitat o 
legislaţie specială privitoare la botez.

Din canoanele privitoare la contractele de logodnă, aflăm că ast
fel de acte puteau fi făcute, la băieţi, de la vîrsta de şapte ani şi că, 
fără să fie menţionat un timp anumit, căsătoria avea loc, în mod nor
mal, la doi ani după majorat, care se atingea la 14 ani împliniţi pentru 
bărbat şi 12 ani peoitru fete. O amînare de patru ani, ca excepţie de 
la regulă, era îngăduită numai în caz de boală sau lipsuri. în lista

16. Textul canoanelor se află In manuscrisul aTab, nr. 251, al Bibliotecii Naţio
nale din Paris, foll. 361 r—351 v. O traducere englezească a lor a făcut O. H. Bur- 
mester, The Canons ol Gabriel Ibn Turaik... (second series), în «Le Museon», t. XLVI 
(1933), p. 43—54. Cf. Otto F. A. Meinardus, op. cit., p. 87.
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căsătoriilor interzise se menţionează cea dintre fraţii şi surorile de 
slnge şi dintre părinţi şi copiii adoptivi17. în cazul în care un soţ 
ajunge în situaţii grele, soţia trebuie să aibă grijă de el şi de copii, 
in afară de bunurile lui personale. în privinţa căsătoriei a doua, tre
buie să fie asigurat copiilor testamentul lăsat de părintele decedat.

Canoanele nu admit divorţul, iar căsătoria poate fi desfăcută în 
următoarele cazuri: 1) adulter din partea soţiei; b) dacă ambele părţi 
consimt să îmbrăţişeze viaţa monahală; c) dacă unul din soţi încear
că să corupă viaţa celuilalt s o ţ ; d) dacă căsătoria a fost interzisă; 
e) dacă soţia suferă de vreo boală contagioasă după căsătorie, ca : epi
lepsia, elifantiazis sau lepră; g) dacă soţul este făcut prizonier sau 
lipseşte de acasă şapte ani fără să fie vreo ştire despre el ,• h) dacă 
se dovedeşte că soţul absent s-a căsătorit a doua oară ; i) dacă soţul 
absent nu trimite bani pentru îngrijirea soţiei.

Cu privire la călugări, aceştia sînt obligaţi să nu părăsească mî
năstirea decît cu un motiv serios şi nu pot moşteni nimic de la mireni 
decît dacă sînt singurele lor rude indicate de testator.

Referitor la preoţie se precizează că acei copii care provin din 
căsătoria a treia, de la femei repudiate sau trimise la părinţii lor, de 
la concubine sau sclave, ca şi cei care s-au căsătorit în afară de Bi
serică, fără să fi primit Euharistia, sînt excluşi de la hirotonie. Can
didatul la preoţie trebuie să aibă 30 de ani, deşi în condiţii excepţio
nale, ei pot fi hirotoniţi şi la 25 de ani. Preotul care vrea să intre în 
viaţa monahală, trebuie să obţină mai întîi îngăduinţa episcopului său. 
Călugăria se pierde în următoarele cazuri : a) dacă ieromonahul re
nunţă la viaţa monahală ; b) dacă candidatul care este tuns în mona
hism este căsătorit, iar femeia lui a fost trimisă la familia sa. Este im
portant de reţinut faptul că se cere ca preoţia să nu fie dată cînd 
candidatul a obţinut-o prin simonie, pentru că în aceste împrejurări 
«nici primitorul nu a primit-o, nici dătătorul nu a dat-o» (Capitolul 
despre preoţie, secţia a doua).

în canoanele care se ooupă de sclavi se afirmă că aceştia pot să 
se căsătorească numai dacă stăpînii lor dau garanţia că nu-i vor vinde 
pe ei sau pe urmaşii lor. Ba, mai mult, sclavii nu pot să moştenească, 
fără un testament în favoarea lor, iar la moartea lor, stăplnul va moş
teni totul de la ei.

Patriarhul nu poate sili un episcop să hirotonească în episcop sau 
preot pe um candidat a cărui hirotonie nu o consimt episcopul său pro
priu şi majoritatea (populaţiei acelui loc.

Cu privire la problemele liturgice există o foarte interesantă refe
rire la un fel de disc mic, al cărui uz nu este îngăduit egumenilor la 
împărtăşire, pentru că este rezervat pentru a fi folosit de episcopi,

17. In Biserica Coptă este permisă căsătoria Intre verii primari şi aceasta mai 
ales pentru păstrarea unităţii etnice şi pentru asigurarea continuităţii neamului, căsă
toria cu musulmani liind oprită.

B. O. R. — 14
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prima menţiune despre acest obiect care astăzi nu mai este întrebuinţat 
de episcopi la liturghiile arhiereşti18.

In 1240, patriarhul Chirii al III-lea Ibn Laklak a dat a doua serie 
de canoane. Acestea încorporează hotărîrile luate de un sinod ţinut 
în 18 septembrie 1240, la Cairo, în prezenţa wazîrului Mu'ain ad-Dîn şi 
a unui număr de personalităţi notabile musulmane şi creştine. O tră
sătură remarcabilă a acestor canoane este încercarea care a fost făcută 
de a controla actele patriarhului înainte şi după săvîrşirea lo r ; s-a 
stabilit că doi episcopi trebuie să funcţioneze pe lîngă patriarh şi că 
nici o judecată, interdicţie sau iertare să nu se pronunţe de către pa
triarh şi nici vreo scrisoare să nu fie emisă de el decît numai cu în
cuviinţarea şi cu semnătura unuia din cei doi episcopi care urmau 
să stea la centrul patriarhal. Mai mult, nici un episcop nu va (putea fi 
supus în mod arbitrar interdicţiei, de către patriarh, ci el trebuie să 
fie citat într-o formă, ca să apară la patriarhie, unde va avea dreptul 
să se apere împotriva acuzaţiilor aduse lui, în prezenţa episcopilor în
văţaţi.

Această a doua serie de canoane sînt aranjate pe 18 secţii şi în 
ele găsim multe referiri privind persoana patriarhului. De exemplu, este 
afirmat expres că un episcop va fi sfinţit pentru scaunul din Cairo —
o măsură foarte necesară — fiindcă mai mulţi patriarhi erau tentaţi 
să socotească scaunul din Cairo patriarhal — chiar dacă prin aceasta 
influenţa patriarhului nu a fost în întregime eliminată, pentru că im
portanta şi faimoasa biserică Sfîntul Serghie a fost detaşată de scaunul 
din Cairo şi a devenit patriarhală. De asemenea, din aceste canoane 
aflăm că patriarhului nu-i este permis să ceară orice de la episcopi, 
preoţi, călugări sau mireni, peste ceea ce a fost desigur legal îndrep
tăţit să primească şi că nici nu poate sfinţi alt episcop pentru vreun 
scaun atîta timp cît ocupantul lui este în viaţă. Episcopii vor avea 
drepturi şi datorii egale şi în fiecare an, toţi episcopii se vor aduna 
pentru a ţine sinod.

Ca adaos la aceste canoane, există alte trei documente apărute 
cu aprobarea lui Chirii al III-lea şi a episcopilor : a) cele şase con
diţii în care poate fi înfiinţată o fundaţie pioasă (waqfs) şi modul in 
care ea trebuie administrată,• b) reguli privind celebrarea slujbelor 
bisericeşti. Aceste reguli sînt destinate în primul rînd clerului Patri
arhiei sau al bisericii catedrale, pentru că ele presupun şapte ranguri 
de preoţi; totuşi ele sînt aplicate la fel şi în cazul cînd există doi sau

18. Textul acestor canoane se găseşte In. manuscrisul arab nr. 251 al Bibliotecii 
Naţionale din Paris, foll. 353 v—361 r. Ele sint cuprinse şi în colecţia de canoane a 
lui As-Safi ibn al Assâl, care a apărut In două ediţii. Prima Ag-Magmu'as — Sa/aw], 
editată de Filuthaws Girgis Awad, Cairo, 1908 şi a doua Kitab al-Kawanîn, editată de 
episcopul Isudhurus, Cairo, 1927, partea a doua, pag. 1—30. O traducere englezească 
a acestor canoane a făcut O. H. E. Burmester, The Canons ol Cyril III Ibn Laklak, 
LXXXV Patriarch ol Alexandria (1235— 1250), part. I, In «Bulletin de la Soc:6t6 d'Ar- 
ch6ologie Copte», t. XII (1946—1947), p. 81—136. Ci. Otto F. A. Meinardus, op. cit., 
p. 87.



DOCUMENTARE 203

mai mulţi preoţi, fiindcă principiul stabilit este că sărbătorile de prima 
clasă sînt rezervate preoţilor din primul rang; a doua clasă de sărbă
tori, preoţilor următori în rang şi aşa mai departe. Din punct de ve
dere liturgic, acest document este important căci el stabileşte în 
mod special diferitele clase de sărbători obsevate de Biserica 
Coptă în acest timp. c) Zece întrebări prezentate de Christo- 
dulos, episcop de Damietta, cu răspunsurile lui Chirii al III-lea. Aceste 
întrebări se ocupă în mod special de punctele legale pentru cazul în 
care cineva ar fi adus înaintea curţii episcopale, care era împuternicită 
să trateze toate neînţelegerile dintre copţi. Incidental, a şaptea întrebare 
conţine o afirmaţie în legătură cu limba coptă din acel timp. Ea are 
în vedere cazul cînd un preot dintr-un mare oraş nu ştie araba şi face 
multe greşeli în coiptă. Desigur, aceasta nu poate însemna mai mult de
cît că preotul vorbea araba, dar nu putea să o citească la slujbele 
bisericeşti. Oricare ar fi interpretarea acestui fapt, este important să 
ştim că araba era folosită în această vreme ca limbă liturgică, ca în
locuitoare a limbii copte în Liturghie. Dar tot atît de evident este fap
tul că limba coptă era încă larg cunoscută în Egipt în această peri
oadă, adică la 1240. De ce ? Fiindcă, în primul rînd, problema cu care 
se ocupa acest pasaj nu se referă la un caz excepţional, căci regulile 
şi normele sînt alcătuite pentru a răspunde la cazuri care se întîmplă 
foarte normal. In al doilea rînd ni se spune că este cazul unui preot 
dintr-un mare oraş, care nu ştia araba, de unde putem conclude că ig
noranţa în limba arabă în oraşele şi satele ţării nu era neobişnuită. 
In al treilea rînd, este afirmat expres că preotul face multe greşeli 
in limba coptă. Pentru că el nu ştie araba, apoi numai capta putea fi 
altă limbă pe care o  cunoştea, presupunînd că nu este vorba numai de 
nepriceperea sa în a scrie limba arabă. în orice caz, trebuie presupus că 
erau persoane destul de bine iniţiate şi versate în limba coptă, pentru 
a fi în stare să detecteze greşelile pe care le făcea e l 1#.

III. C on c lu z ii

Privită în ansamblul său, opera canonică a celor patru patriarhi 
copţi din secolele XI—XIII prezintă o importanţă deosebită pentru 
viaţa Bisericii Copte din perioada în care ele au fost promulgate. Prin 
ele Biserica Coptă a reuşit să se ridice din starea decadentă în care 
se afla, ajungîndu-se ca prin aplicarea lor să se înlăture o serie de 
neajunsuri şi să se rezolve o serie de probleme care aşteptau o regle
mentare a lor, atît în ceea ce priveşte organizarea Bisericii, dar mai 
ales viaţa sa liturgică şi spirituală. Ele au avut, pentru perioada în 
care au fost promulgate, efectul une redeşteptări şi a unei reveniri ps 
calea tradiţională a vieţii bisericeşti prescrisă de canoanele tradiţio
nale.
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In ceea ce priveşte actualitatea şi utilitatea lor, precum, şi apli
cabilitatea acestor canoane, părerile teologilor copţi contemporani sînt 
Împărţite. Există părerea că ele au fost scrise ca răspuns la împreju
rările istorice particulare şi că ele nu sînt aplicabile în toate timpurile. 
Cu toate acestea, ele se aplică şi astăzi cu aceeaşi rigurozitate, mai 
ales în ceea ce priveşte viaţa religioasă şi liturgică. Cel mai mult apli
cate şi observate rămîn canoanele lui Chirii al III-lea Ibn Laklak, fi
indcă ele formează fundamentul legilor referitoare la statutul personal. 
De aceea, cunoaşterea lor înseamnă cunoaşterea unui capitol al vieţii 
Bisericii Copte, care îmbrăţişează o gamă largă de probleme legate 
de organizarea, funcţionarea şi viaţa liturgică a acestei Biserici Vechi 
Orientale, de care Biserica şi teologia românească sînt tot mai intere
sate. Pe lîngă acestea, putem deduce şi importante puncte de doctrină 
exprimate în aceste canoane, care In marea lor majoritate sînt identice 
cu cele ale Bisericii Ortodoxe. Cunoaşterea acestei doctrine şi a spi
ritualităţii Bisericii Copte poate servi eforturilor depuse astăzi de Bise
ricile Ortodoxe de rit bizantin şi de Bisericile Vechi Orientale pentru 
apropierea şi unirea lor.

19. Textul acestor canoane se găseşte în manuscrisul arab nr. 251 al Bibliotecii 
Naţionale din Paris. foll. 361 v—366 r. O traducere englezească a făcut O. H. E. Bur- 
mester. The Canons ol Cyril III ibn Laklak..., part. II, în «Bulletin de la Soci6te d'arch6- 
ologie Copte», t. XIV, 1950— 1957, p. 113— 150. a .  Otto F. A. Meinardus, op. cit., 
p. 87—88.
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Mario R u f f i n i, Aspetti della cultura religiosa ortodossa romena me
dievale (secoli XIV—XVIII), Editrice Nagard, Milano, 1980, 250 p.

Venerabilul profesor Mario Ruffini de la Universitatea din Torino—Italia a fost 
o personalitate a culturii occidentale care a acordat un loc de seamă, In creaţia sa, 
istoriei poporului şi Bisericii noastre. Amintim cîteva din publicaţiile sale şi anume : 
rContributo alia bibliografia dei manoscrittl romenl dei • Miracol! della Madona», In 
«S'.udii in onore di Angelo Manteverdi», Milano, 1959; 11 primo libro romeno-il Litur- 
ghier di Mncarie, Torino, 19C3 ; II metropolita dl Valachia, V a ’ laam, In «Oikoumenilcon» 
(Roma), 1964 j Sari Giuscppe il N rovo di Parloş, în «Oikoumenikon», 19G6; II metro
polita valacco Antim Ivireanul, Roma, 1966; L'ooera religiosa e culturale dl <Pietro 
Movila, metropolita di Kiev, Roma, 1968; Biblioteca stolnicului Constantin Cantacu- 
zino, Bucureşti, 1973; L'influsso italiano in Valachia nell'opera dl Constantin Vodă 
Brâncoveanu (1699— 1714), Miinchen, 1974 etc.

Recent, de sub teascurile cunoscutei Case de editură «Nagard» din Milano a 
Fundaţiei Europene Drăgan, condusă de Prof. dr. Iosif Constantin Drăgan, profesorul 
Mario Ruffini publică lucrarea intitulată: Aspecte ale culturii religioase ortodoxe 
române medievale (secolele XIV—XVIII) divizată în patru mari capitole. Nenumăraţii 
nni petrecuţi ca profesor titular de limba şi literatura română la Universitatea din 
Torino, schimburile de opinii cu filologii şi istoricii români şi desele vizite în Româ
nia, au făcut din profesorul Mario Ruffini unul din bunii cunoscători ai istoriei Bisericii 
Ortodoxe Române, privită mai ales sub aspectul izvoarelor, manuscriselor, tipăritu
rilor şi cărţilor de cult, aşa cum demonstrează opera de fată.

Capitolul I es*e Intitulat Momente din Istoria Bisericii Ortodoxe Române In Evul 
Mediu (secolele XIV—XVIII) (o. 7— 42). După ce precizează că durata evului mediu 
românesc este mai întinsă decît perioada de care se ocupă D-sa, tratează succesiv in
fluenta slavă apoi cea bizantină, oprindu-se pe larg asupra întemeierii mitropoliilor 
din Ţările Române. Arată că după căderea Constantinopolului sub turci (1453), «  parte 
din intelectualitatea greacă a ajuns în Principatele Române, dlnd ex. aducerea patri
arhului Nifon, exilat la C-pole, de domnitorul Radu cel Mare (1495— 1508), care va or
ganiza Biserica din Muntenia, avînd ca prim rezultat Înfiinţarea episcopiilor de Rîmnic 
şi Buzău, în 1503.

Arată că ierarhii cjrecl au făcut dese vizite în Ţările Române, dlnd ex., între 
alţii, pe mitropolitul Matei al Mirelor şi pe Ie.rotei al Drîstei. Apoi, se ocupă pe scurt 
de perioada fanariotă începută în Moldova în 1711 şi în Muntenia in 1716, terminată 
In 18?1, cu precizarea că «in Moldova, influenţa greacă a fost mal puţin eficientă, 
aceasta şi datorită opoziţiei clerului» (p. 13).

In continuare s-a ocupat de contactele cu Muntele Athos, Începute cu mult îna
inte de întemeierea Principatelor, recunoscînd că «relaţiile între Voievodatele române 
şi M. Athos erau dela atît de strînse în secolul al XlV-lea încît se poate susţine că 
nici atunci, nici după aceea, nici un stat de reliqie ortodoxă n-a făcut fltîtea daruri 
mînăstirilor atonite ca Principatele române, ca vex’evozii şi boierii români, încît sînt 
de comparat, pentru dărnicia lor, cu Constantin cel Mare sau Justinian» (p. 13). A
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exemplificat apoi cu cele mai de seamă danii la Muntele Athos făcu 
boierii români.

Un alt paragraf este dedicat «Bisericii Ortodoxe Române în seco. 
insistlnd asupra luptei de veacuri a transilvănenilor pentru păstrarea ci 
in fata tendinţelor prozelitiste ale startului maghiar catolic. Autorul cit 
mărturii In acest sens, între care cunoscuta scrisoare a papei Grigo 
către regele Ungariei Bela al IV-lea in care se lamenta că valahii j 
de la «pseudoepiscopi de rit grec», deci ortodocşi, sau hotări'ea Sinodi 
catolici maghiari din 1279 care interzicea «schismaticilor», adică ortodo 
slujbe şl să-şi construiască biserici.

Autorul arată că In ciuda acestor măsuri sînt ştiri despre multe bis 
in T'ansilvania In secolele XIII şi XIV, oa Densuş, Strei sau «Sf. Nicolai 
Braşovului, bastionul rezistenţei ortodocşilor transilvăneni împotriva pi 
acelor vremi. După ce eminteşte rolul mînăstirii Peri din Maramureş, devei 
pighie» a Patriarhiei Ecumenice In 1391, prezintă şirul episcopilor transilv 
pînd cu Ioant cu sediul la Hunedoara înainte de 1456 (p. 16).

Trectnd la Moldova, se ocupă de epooa lui Alexandru cel Bun (1400- 
primului mitropolit Iosif, prezentlnd pe succesorii lui şi amintind participare 
mo'dave la Sinodul de la Constanta din 1414— 1418 şi de la Florenţa, ii 
mitropolitul Damian al Moldovei, grec de origine, a semnat decretul de unirt 
a fost respinsă de ierarhia şi poporul dreptcredincios (p. 17),

Revine apoi asupra influenţei husite In Transilvania, apoi trece la Bist 
Banat, amintind (rearea mitropoliei de Seve rin, tn 1370, şi lupta mînăstirii i 
potriva episcopului Ioan de Muncaci.

Intr-un paragraf succesiv este tratată «Biserica Română In secolul XVI» 
fînd înflorirea acesteia în Ţara Românească sub voievodul Radu cel Mare, cu a 
Iui Nifon. După re prezintă viaţa şi activitatea acestuia, p”ez!mtă pe succesorii s 
sistlnd asupra Iul Eftimie, omul de încredere al lui Mihai Viteazul, trimes In n. 
diplomatice de a'cesta. Prezintă apoi mînăstirile şi bisericile rw>u-construite : C 
cioc, Govora şi Dealu, prin Radu cel Mare, Curtea de Argeş, prin Neagoe Bas 
biserica vo!evodală din Tîrgovişte prin Petru Cercel etc.

Trecînd la Moldova, autorul prezintă mai întli şirul mitropoliţilor şi realiz, 
acestora, apoi pe cel al episcopilor de Roman şi Rădăuţi, după care vorbeşte de E 
copia Vadului, creată de principii de dincoace de Carpaţi, ca refugiu în faţa pericolt 
turcesc şi ca legătură cu românii de acolo, apoi de cea a Geoagiului, pentru a vo
apoi mai pe larg de mitropolia ortodoxă din Transilvania, cu sediul la Alba Iul
şi de rolul ei în consolidarea credinţei ortodoxe in faţa prozelitismului eterodox 
'remii. înche’e cu prezentarea tipografiei lui Filip Moldoveanul de la Sibiu şi a rezu 
îtelor «ctiunii acestuia.

Urmează prezentarea situaţiei «Bisericii Ortodoxe Române In secolul al XVII-lea» 
>ntm Muntenia, s° ocupă mai Intii de şirul mitropoliţilor şi de principalele lor rea- 
ări, mai ales In domeniul tipăriturilor religioase de la Clmpulung, Govora, Dealu 
Tîrgovişte. Încheind epoca lui Matei Basarab, trece la cea cantacuzină. Enumeră 
icipalele realizări, ca Biblia lui $erban din 1688, pentru a trece la Constantin Brân- 
e*nu, cel care a trimis români cu burse la Padova, a construit la Sf. Sava o Aca- 
ie de studii superioare, a înfiinţat tipografiile de la Buzău, apoi, Ia sfatul lui
■n Ivireanul, pe cele de la Sn«qov, Rîmnic şi Tîrgovişte şi a aţutat p<> ortodocşii
"ransilvania, construind mînăstirea de la Sîmbătă de Sus, apoi pe cei din Orient, 
ipări^uri în g-eacă, arabă etc.
'recînd la Moldova, prezintă pe mitropolitul Anastasie Crimca, ctitorul Dra-
■ei, apoi realizările domniei lui Vasile Lupu, cel oare a construit biserica «Trei
*. unde a adus, In 1641 moaştele Sfintei Paraschiva, avînd ca sfetnic pe mitro-
V^rlaam. Se onreşte pe larg asumra Sinodului de la Iaşi din 1642, care >a aprobat
•>irea do credin*ă ortodoxă a lui Petru Movilă, pentru a trece apoi la meritele 
mare mitropolit moldovean, Dosoftei.
tru Transilvania, aminteşte principalii mitropoliti, insistînd asupra (publicării 
>imion Ştefan a Noului Testament de la Bălgrad în 1648. 
cupă apoi de unirea unei părţi a românilor din 1700 cu Roma precizînd că 
isericii Ortodoxe a fost .imediată. Atanasie Anghel a fost excomunicat de 
ecumenic Calinic, de patriarhul Ierusalimului, Dositei, şi de mitropolitul
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Ungrovlahiei, Teodosie, In timp ce In Transilvania, o parte a clerului şi a poporului se 
revoltă, rămînlnd credincioasă Ortodoxiei iar din partea autorităţilor austriece urmară 
arestări,. condamnări şi chiar spinzurări» (p. 33). Se opreşte apoi la rezistenţa împo
triva unirii în părţile Braşovului, apoi fjxezintă .pe Visarion Sarai, Sofronie de la Cioara, 
organizatori ai rezistenţei, pentru a încheia cu dezvăluirea represiunii generalului 
Bukow, care «obligă multe sate să se declare catolice, distruge multe mlnăstiri, Intre 
care Prislop, Sîmbăta de Sus şi Geoagiu, şi restabili ordinea...» (p. 33).

«Biserica Ortodoxă Română In secolul al XVIII-lea» Încheie primul capitol. Se 
ocupă, deci, de epoca fanariotă, cînd Biserica noastră a suferit o puternică influenţă 
greacă, ajungînd oa, în Muntenia, din 12 mitropoliţi pînă la 1821, şapte să fie greci. 
După prezentarea de acum obişnuită, a şirului mitropoliţilor munteni, se ocupă de 
episcopii de Rîmnic, relieflnd rolul lui Damaschin, apoi al lui Chesarie, cel care 
intre 1776— 1780 a publicat mineiele pe octombrie-martle, primele traduse In româneşte.

în Moldova, majoritatea ierarhilor erau români, ceea ce opri pătrunderea influ
enţei greceşti. Reliefează activitatea mitropolitului Iacob Putneanul, un ierarh patriot, 
apoi pe cea a lui Vartolomeu Măzăreanu şi, mai ales, a lui Paisie Velicicovski.

In Transilvania, arată continuarea luptei împotriva unirii cu Roma edictul de 
toleranţă al lui Iosif II din 1781, şirul mitropoliţilor sîrbi, apoi situaţia episcopilor de 
Arad, Caransebeş şi Timişoara.

Gapitolul al II-lea este intitulat Mînăstirile, focare de cultură (p. 43—95). După 
o prezentare generală a inonahismului ortodox şi a unor personalităţi ca Sf. Vasile cel 
Mîre, trece la situaţia <?8hcretă a monahismului la noi, începlnd cu secolul XIV, ară- 
tînd că, mai tlrziu, se va crea tradiţia a două feluri de mînăstiri: cele autonome şl 
cele închinate.

Vorbind de mînăstirile din Muntenia, arată rolul lui Nicodim In organizarea mo
nahismului la noi, prezentlnd mînăstirile Vodiţa şi Tismana, precum şi practicarea 
isihasmului. în cointinuare, se ocupă de mînăstirile Cozia, Cotmeana, Snagov, Glava- 
cioc, Dealu, apoi de cele înfiinţate de voievozi şi boieri, pentru a ajunge la Govora, 
Curtea de Argeş, Nucet, Gura Motruhii, Radu Vodă, Plumbuita, Cernica. Căldăruşani, 
Cotroceni, Sinaia şi Hurezi, cu date sumare dar importante privind ctitorii, rolul mî- 
năstirii in viaţa religios-culturală a ţării şi principalele tipărituri.

Un alt paragraf este dedicat mlnăsţirilor din Moldova, mai precis celor de la 
Neamţ, Probota, Moldoviţa, Putna, Vcroneţ, Humor. Rişca, Sureviţa, Dragomima, Aga- 
pia, Cetăţuia etc. Insistă asupra specificului fiecăreia, asupra stilului moldav, asupra 
şcolilor de miniatură şi ţesături artistice. Vorbind de Ştefan cel Mare consideră că 
«construirea de mînăstiri face parte din politica lui Ştefan, care a ridicat biserici şi 
construcţii laice, care atestă siguranţa puterii voievodale, înflorirea economică a Prin
cipatului, la care se adaugă o Inflo'ire culturală, dar care sînt şi indiciul unei politici 
de apropiere a forţelor vii ale statului, la care ţinea voievodul, a răzeşilor, a locuito
rilor tlrgurilor şi a micii nobilimi» (p. 79—80).

Un alt paragraf este dedicat mlnăsţirilor din Transilvania. Maramureş şi Banat, 
lnsistind mai ales asupra importanţei lor In organizarea rezistenţei faţă de prozelitismul 
e-terodox al vremii. Din Transilvania sînt prezentele: Prislop, Rîmeţi, Cluj-Mînăştur, 
Alba Iulia, Sîmbăta de Sus; din Maramureş, Peri, S?s-Vodă, Bî-sana, Cuhea, Ieud, 
Petrova, Rozavlea ; din Banat, Săraca, Partoş, Lioova şi Bodrog. Despre fiecare se dau 
date privind ctitorii, importanţa, tipăriturile păstraite.

Capitolul «1 III-lea este intitulat Copişti, tipografi, traducători, monahi, preoţi, 
laici (p. 99— 1?8). în acest capitol, dar mai ales in cel următor, autorul a făcut o muncă 
extrem de migăloasă, cercettnd manuscrisele sau cataloagele de manuscrise, — slave, 
greceşti şi române — din Biblioteca Academiei R. S. România, din Biblioteca Patriar- 
h'ei Române — al cărei catalog a fr'st IntoTnit de Pr. prof. Dumitru Feciorii — din 
filiala Cluj a Academiei, din Biblioteca Astra din Sibiu sau biblioteca mitropoliei din 
Sibiu etc.

Sînt prezentaţi, mai Intîi copişti de manuscrise slavone, cel mal vechi ma
nuscris religios slavon din Biblioteca Academiei fiind o Psaltire comentată din 1346.
O mare parte din manuscrise sînt copieri ale operelor Sfinţilor Părinţi sau Evangheliare, 
Psaltiri şi cărţi de cult. Urmoază apoi monahii copişti de manuscrise greceşti, cel mai 
vechi datînd din secolul XV, un Evangheliar.
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Autorul arată, pe drept, că «slavona nu putea să supravieţuiască mult timp întru- 
clt era o limbă moartă, folosită numai în biserică şi in cancelaria voievodală; ea a 
trebuit să sucombe cînd clasele comercianţilor şi meşteşugarilor simţiră nevoia unei 
limbi accesibile afacerilor lor adică limba pojoruluL La aceasta se adaugă şi faptul 
că poporul şi clerul de rînd nu înţelegea slavona...» (p. 111). Folosind opera lui
G. Ştrempel, Copişti de manuscrise româneşti pînă In 1800, autorul prezintă cele mai 
importante manuscrise în româneşte, c-a de ex. Codicele sturzan copiat de Pr. Grigore 
din Măhaci intre 1538— 1619, Pravila bisericească din 1620 copiată de Pr. Ioan Româ
nul din Simpetru etc. Sînt prezentaţi apoi cei mai importanţi din cei peste 700 copişti
din secolul XVIII.

Autorul se ocupă apoi de tipografi, la loc de cinste fiind Macarie la Tîrgovişte, 
cu Liturghierul, Octoihul şi Evangheliarul său în slavonă, apoi Ioan de la Doalu, Chi- 
riac la Bucureşti sau marele Antim Ivireanul «cel mai mare şi mai ilustru dintre tipo
grafii români» (p. 125), cu cele peste 60 opere în greacă, slavă şi română.

Capitolul al IV-lea este intitulat Cultura bisericească (p. 131—224). Autorul a
folosit, pentru alcătuirea acestui capitol, cataloagele manuscriselor Bibliotecii Aca
demiei R. S. Române, indicînd cele 600 mss. slave, 1500 greceşti şi 6000 româneşti, 
sistematizindu-lc astfel:

1. Manuscrise cu caracter biblic, divizate în : a) manuscrise slave la cărţi din 
Vechiul şi din Noul Testament, plecînd de la cele mai vechi şi prezentînd pe cele mai 
importante; b) manuscrise greceşti; c) manuscrise româneşti, insistînd asupra celor 
mai vechi manuscrise religioase din secolul al XVI-lea : Psaltirea Scheiană, Psaltirea 
Voroneţeană şi Psaltirea Hurmuzachi, apoi Codicele voroneţean tot din secolul XVI.

2. Manuscrise cu conţinut liturgic, împărţite astfel: a) manuscrise slavone, dintre 
care Liturghiere — cel mai vechi, copiat în secolul XV, păstrat în biblioteca Mitropoliei 
din Sibiu, apoi Trioade, Ceasloave, Trebnice sau Euhologii, Antologhioane, Molitvel- 
nice, Pateric şi Mineie, pe luni, b) manuscrise greceşti, începînd cu cele din secolele 
XIV—XV conţinind fragmente de canoane în cinstea sfinţilor; c) manuscrise româneşti 
ce conţin Liturghiere — cel mai vechi păstrat în Biblioteca Patriarhală din Bucureşti, 
copiat la 1699 de dascălul Vasile şi conţinind Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur şi Sf 
Vasile cel M are; Trioade, Pateric, Molitvelnice, Mineie, Catavasiere, Sinaxaxe, Aca
tiste.

3. Manuscrise cu conţinut teologic Împărţite în : a) manuscrise slave — cele 
mai vechi fiind discursul asupra întrupării Domnului al Sf. Atanasie cel Mare din se
colul XV şi Regulele monahale ale Sf. Vasile cel Mare copiate In sec. XIV—XV la 
mînăstirea Moldoviţa ; b) manuscrise greceşti reproducînd scrieri ale Părinţilor Bisericii, 
prezentaţi separat şi ale scriitorilor bizantini, ca şi manuscrise greceşti asupra contro
verselor religioase cu Biserica Romano-Catolică; c) manuscrise româneşti cele mai 
vechi fiind Scara paradisului a Sf. Ioan Scărarul, copiat în 1693 şi învăţături teologice 
si morale ale Sf. Simeon al Tesalonicului din 1676 etc.; d) cultura patristică prezintă 
opere ale Sf. Părinţi, în ordine alfabetică, începînd cu Origen şi Grigorie Taumaturgul 
din secolul III; e) cultura postpatristică, insistînd asupra isihasmului şi a influenţei 
sale în Ţările Române şi rezultînd textele postpatristice ale culturii bisericeşti româ
neşti tot in ordinea alfabetică a autorilor etc.

4. Manuscrise cu conţinut omiietic împărţite în a) manuscrise slave, cele mai 
vechi din secolul al XV-lea, omilii ale Sf. Vasile cel Mare sau Atanasie al Alexandriei; 
b) manuscrise greceşti cu omilii ale Sfinţilor Părinţi răsăriteni, între care Sf. Ioan
1 'risostom, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigore de Nazianz, Sf. Atanasie cel Mare ertc.; c) 
manuscrise româneşti, începînd cu omiliile lui Antim Ivireanul, copiate în 1772— 1724.

5. Manuscrise cu conţinut aghiograllc divizate după aceeaşi regulă adică: a) 
manuscrise slavone — cel mai vechi prezentînd o viaţă a Sf. Antonie cel Mare copiată 
în secolul X V ; b) manuscrise greceşti — cel mai vechi despre călătoriile Sf. Grigore 
de Nazianz copiat in secolul XVI şi c) manuscrise româneşti, cele mal vechi din se
colul XVI.

II. Lucrări tipărite. Autorul le subîmparte după cum urmează :
1. Tipărituri cu conţinut biblic în slavonă, slavono-română, greacă, greco-română 

şi română, din ultima grupă citind Palia de la Orăştie din 1589, Psaltirea lui Coresi 
de la Braşov din 1568, primul Evangheliar românesc adică Evanghelia cu învăţătură 
a lui Coresi, Braşov, 1561 ş.a.



RECENZII

2. Tipări'tuTi cu conţinut liturgic In slavonă — Liturghierul lud Macarla din 1508, 
tipărit la Tîrgovişte şi alte cărţi de cult, apoi In slavo-română, In greacă — Antolo- 
ghionul lui Antim Ivireanu din 1697 —  tn greco-arabă şi tn româneşte — Liturghierul 
lui Coresi de la Braşov din 1570, alături de alte cărţi de slujbă etc.

3. Tipărituri cu conţinut teologic tn slavonă, tn slavo-română, tn greacă şl în 
română —  dintre oaie Pravila Sfinţilor Oteţi tipărită de Coresi la Braşov In 1576 sau 
Mărturisirea lui Petru Movilă la Snagov In 1678, pentru a nu aminti decît pe cele mai 
vechi.

4. Tipărituri cu conţinut omiletic In greacă şl în rămână, între care amintim Tîl- 
cul Evangheliei de la Braşov din 1564.

5. Tipărituri cu caracter aghiografic, ca Viaţa şl petrecerea sfinţilor tipărită la 
Iaşi în 1682 de mitropolitul Dosoftei.

Urmează notele bibliografice (p. 227—250) Intre care Intîlnim studii publicate 
In revistele teologice «Biserica Ortodoxă Română», «Studii Teologice», «Ortodoxia» 
sau în revistele mitropolitane, ca şi lucrări ale profesorilor noştri ca Pr. Gh. Moisescu 
(t), Pr. Nicolae Popescu (t) sau Pr. prof. Alexandru Ciurea, Pr. prof. Niculae Şerbă- 
nescu şi Pr. prof. Mircoa Păcurariu, alături de alţi specialişti sau doctoranzi tn Istoria 
Bisericii Române.

Lucrarea Profesorului Mario Ruffini intitulată «Aspecte ale culturii religioase 
ortodoxe române medievale» constituie o reuşită prezentare sintetică a Bisericii Orto
doxe Române între secolele XIV—XVIII, pentru cititorii de peste hotare îndrăgostiţi 
de trecutul nostru Istoric, pe care sperăm s-o vedem tradusă şi în limba română.

Lector dr. CEZAR VASILIU

Petre B r â n z e i ,  Itinerar psihiatric, Editura Junimea, Iaşi, 1979, 560 p.

Datorită dezvoltării deosebite a practicii medicale la noi în ţară, In ultima vreme, 
au apărut o serie de tratate, studii, cărţi şi reviste dintr-un domeniu puţin explorat în 
trecut, psihiatria.

Preocupările medicinii în domeniul psihopatologic s-au accentuat în timpul nos
tru datorită dezvoltării impetuoase a tehnicii modeme. Dacă în trecut omul trăia şi 
se vindeca după natură, astăzi acesta trăieşte sub stresul colosului strivitor al maşi
nilor şi poluării. Dacă înainte omul nu se temea de circulaţie, el o stăptnea, astăzi 
omul trebuie să respecte nişte reguli stricte de circulaţie, altfel, dispare. Orice, în 
timpul nostru, este comandat, calculat preventiv,- aceasta pe de o parte. Pe de altă 
parte, bolile psihice au luat amploare şi astăzi orice slujitor al vieţii şi orice lucrător 
care a depus jurămîntul hipocratic caută să se apropie de intimitatea omului pentru 
a-i vindeca rănile sufleteşti şi neputinţele fizice manifestate prin boli. Bolile au ne
numărate cauze psihice sau somatice, dar mal ales origine străveche, ereditară, fiindcă 
odată cu zămislirea, codul genetic îşi spune cuvîntul.

Medicina românească recunoscută prin realizările şi personalităţile el se afirmă 
din ce în ce mai mult prin investigaţiile sale în .domeniul bolilor psihice. De aceea, 
cadrele de specialitate, studenţi, etc. au la dispoziţie, pe lingă spitale, clinici, locuri 
speciale, nenumărate cărţi, reviste şi manuale. Acestea prezintă un deosebit knteres 
şi pentru duhovnic, doctorul de suflete, care, prin harul hirotoniei, a primit şl darul 
tămăduirii: «pe bolnavi mîinile veţi pune şi bine le va fi...» (Marcu XVI, 18).

Totuşi, pentru educarea atît a cadrelor de specialitate, cît şi a pacienţilor, au 
apărut nenumărate lucrări, fie traduceri, fie scrise de specialişti români cu reputaţie 
mondială. Printre acestea se numără: Psihozele, de Eduard Pamfil, Doru Ogodescu, 
Editura Facla, 1976, lucrare deosebit de importantă pentru studenţii în specialitate, 
dar şi peţvtru duhovnici; Farmacia de^a lungul secolelor, de Samuel Izsac, Bucureşti, 
1979 j Psihiatria, de V. Predescu, Editura Medicală, Bucureşti, 1978, tratat folositor 
studenţilor în medicină, pedagogilor, istoricilor în filozofie şi în mod deosebit studen
ţilor şi preoţilor Bisericii noastre străbune, fiindcă, o spun şi autorii, primele şcoli, 
primele consultaţii şi primele spitale de boli psihice au existat în incinta bisericilor 
şi mînăstirilor ortodoxe. Acele «bolniţe» stau mărturie peste veacuri pentru grija Bi
sericii de sănătatea trupească şi liniştea sufletească a credincioşilor, îngrijirea celor
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bolnavi fiind poruncă a Evangheliei şi faptă lăudabilă a acelui ce a primit haina lui 
Hristos, botezul.

Cartea de faţă, ţinînd cont de cele indicate, este bine intitulată Itinerar, deoarece 
nu insistă asupra bolilor psihice şi categoriilor lor, ci le indică, venind cu exemple 
concrete despre manifestările lor, cauzele, dar mai ales consecinţele grave pentru 
societate.

Fiind la a doua ediţie, autorul, recunoscut dascăl de medicină, ţine să precizeze, 
referitor la prima ediţie : «Întrucît viaţa se interferează totuşi atît de penetrant — 
şi uneori percutant —  cu progresele ştiinţei In general, cît şi cu tensiunile care depă
şesc banda reactivităţii psihologice, credem că un Itinerar al cunoaşterii suferinţelor 
sufleteşti poate să intereseze —  deşi din unghiuri diferite —  pe toţi aceia care se 
preocupă de psihism şi salvgardarea sănătăţii mintale, indiferent de orientarea lor 
biomedicală, psihopedagogică sau umanist-<artistică» (p. 9).

In Prefaţă li  ediţia 2-a, Profesorul P. Brânzei mulţumeşte tuturor celor care au 
adus sugestii şi au apreciat această preocupare şi mai ales rezultatele şcolii ieşene 
de medicină din domeniul psihiatriei.

Autorul deschide paginile «Itinerarului» său cu titlul: Crochiu psihognoseologic, 
capitol de mare erudiţie istorică, filozofică, religioasă şi medicală. Plecînd de la mito
logia veche, se încearcă un inventar al bolilor mintale, inventar scos din vechile tra
tate religioase, folclorice sau din inscripţiile funerare. Dar, cum era de aşteptat, 
această parte şi chiar toată cartea abundă de citate biblice referitoare la bolile min
tale sau psihice. Reţinem că pînă nu demult, unii confundau bolile psihice, posesive, 
cu bolile nevrotice, organice. Boala localizată în organ are un «itinerar» precis: o 
durere, emoţie, păcat —  zicem noi — duce la nevralgie, apoi urmează durerea unui 
organ (mădular).

Cunoaşterea prin credinţă sau credinţă fără cunoaştere este un subtitlu al capi
tolului unde sînt combătute unele păreri şi susţinătorii lor, ca apoi prin subtitlu: «De 
la caritate la psihiatrie socială» să se demonstreze că Orientul (Răsăritul) a înţeles 
altfel lucrurile (la nod stau mărturie primele spitale în cadrul mînăstirilor, p. 65).

în Semnificaţia diagnosticului psihiatric, capitol de pură specialitate, dar cu 
ecouri adinei şi calde apeluri la conştiinţă, autorul atrage atenţia asupra responsa
bilităţii de om şi de profesie pentru un diagnostic precis in vederea recuperării grab
nice şi redării societăţii a celun bolnav sufleteşte. în aoest sens, este necesară o pre- 
gărtire specială şi o vastă cultură : Psihodiagnosticul şi .opinia publică, Enunţul ele
mentelor de observaţie psihiatrică, Psihogeneza, expresie dinamică şi unitară a inter- 
relaţiilor bio-psiho-sociale (explicaţia clară a cromozomilor XX — femeia j XY — 
bărbatul), Biopsihotipologie şi clasificare nosologică (Tulburările mintale, p. 179—185), 
Constituţii dizarmonice şi reacţii psihogene de adaptare (isterie, psihopatie, egofilie 
etc.), Procesualitatea psihotică şi particularităţi nosologice, Psihoze predominant en
dogene (schizofrenii, paranoia şi parafrenii, alcoolofilia şi alcoolomania, tabagismul 
şi drogofilia). Psihosindroame endo-exogeme (epilepsia), psiho-sindroame de tot felul, 
precum şi senilitatea şi demodulările personalităţii).

Relaţia bio-psiho-socială In terapia psihiatrică, este un capitol de mare importanţă 
în Înţelegerea vindecărilor bolilor psihice de la Socola. Profesorul P. Brânzei face o 
analiză profundă a sufletului omului, legîndu-1 de practici şi tradiţii milenare. Nu 
există indivizi umani să se confunde ; se aseamănă, dar nu sînt idewfcici, la fel şi 
bolile mai ales psihiice. Psihoterapia şi procedurile sale au existat dintotdeauna, dar 
arta medicului constă In a înţelege bolnavul în complexitaea lui psihică şi în mediul 
său obişnuit, unde s-a născut sau unde a căpătat boala. Şi boala trebuie, pe cît posibil, 
vindecată înainte de a fi transmisă urmaşilor, cînd ereditatea o  complică ţ In bolile 
psihice, mediul social joacă un mare rol.

In terapia psihiatrică, procedeele sînt multiple; cele cu un efect deosebit sîn t: 
sugestia, hipnoza, telepatie, telesteiia, telekinezoa ş.a. De asemenea, procedu'i induc
tive de relaxare, persuasive «raţior.ale» sau «psihagogice», integratoare : ergo şi so- 
cio-terapie sînt început bun pentru recuperarea celor cuprinşi de aceste boli cu sau 
fără voia lor. în subcapitolul «Despre bioterapie şi medicaţie encefalotropă», lucrarea 
indică, în măsura cunoaşerii, cîteva «reţete» vindecătoare, ca dealtfel şi «Criterii 
aplicative In urgenţele psihiatrice».
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Autorul găseşte util, In «Postfaţă», să facă o prezentare generală a lucrării, expll- 
cînd fiecare capitol In parte şi rostul introducerii lui în carte. Rezumatul în limbile 
Iramc«ză, engleză, germană, rusă, spaniolă pun oaipăt Itinerarului.

Bibliografia In specialitate, clişee cu scene de bolnavi «pe viu» sau prinse tn 
celebre tablouri sau fresce religioase etc., fac expunerea şi mai -atractivă. Mărturiile 
directe şi scrisori inedite sînt Intr-adevăr emoţionante.

Bolile de tot felul produc imense dureri sufleteşti şi inestimabile pierderi de 
valori spirituale şi materiale. De aceea grija pentru om şi sănătatea lui bio-psihică 
este o preocupare majoră a conducerii patriei noastre.

In ceea ce priveşte misiunea preoţească, fiindcă Mîntuitorul a venit ca «lumea 
să aibă viaţă şi încă din belşug» (Ioan X, 10), considerăm lucrarea deosebit de valo
roasă. Un duhovnic adevărat trebuie să îndrume, din scaunul spovedaniei, pe credin
cioşii blntuiţi de boli psihice şi spre clinicile de psihiatrie pentru o terapie adecvată 
pe lîngă canonul necesar pregătirii primirii Sfintei împărtăşanii.

Realitatea bolilor psihice chiar la prunci este subliniată In lepădările de la 
Taina Botezului — şi toartă rlnd/uiala lehuziei, curăţiei, — trebuie făcute ou toată cu
viinţa. Crizele maladive Încep la pubertate şi este nevoie pentru încetare, de sfat, 
de intervenţii, de educaţie şi determinare pentru tun oonsulrt la spec'aKst.

Neputinţele firii duc pe om la deznădejde, o boală mai ales a bătrîneţii. Şi bine 
selectează «utoral spusa psalmistului David: «Zilele vieţii noastre sint şaptezeci de 
ani, iar pentru cei mai tari optzeci de ani, iar ce este mai mult nu-i decît osteneală 
şi durere» (p. 420).

Un lucru foarte important amintit In carte, dar nu suficient accentuat, este acela 
că bolile psihice produc tulburare nu mimai tn societate, d  şi în mediile de cultură 
şi civilizaţie. Cultele religioase anarhice, sectele şi organizaţiile obscurantiste şi fana
tice îşi recrutează credulii dintre aceşti bolnavi disperaţi care In loc să-şi caute sănă
tatea îşi otrăvesc mai Tău sufletul cu concepţii religioase sectare. Aşadar, cartea este 
de mare ajutor In misiunea preotului ortodox român.

DIac.r conf. PETRU I. DAVID

Rainer Ma r i a R i 1 k e, Elegiile duineze. Sonetele către Orieu. In 
româneşte de Dan Constantinescu. Prefaţă de Edgar Papu. Desene 
de Vasile Kozar. Editura Univers, Bucureşti, 1978, Ediţie bilingvă, 
224 p.

Publicarea recentă a Elegiilor duineze şi a Sonetelor către Orieu, opere capitale 
ale marelui poet german Rainer Maria Rilke, ne înfăţişează un Riike redivivus despre 
care editorii afirmă, că «reapare ca un poet român», şi chiar ca «unul dintre cel mal 
mari poeţi români». Afirmaţia aparţine unui profund cunoscător al limbii şi literaturii 
germane, care de îndelungă vreme se îndeletniceşte cu interpretarea lui Rilke şi cu 
influenţa acestuia asupra poeziei române, Edgar Papu, în Prelata traducerii.

De mai bine de o jumătate de veac Rilke este o prezenţă vie şi activă în viaţa 
românească. Cu prilejul îndoitei sale comemorări, a naşterii lui, la 4 decembrie 1875, 
şi comemorarea morţii sale, 29 decembrie 1926, critica literară a avut Înainte şi dis
tanta în timp şi procesul de evoluţie literară, ca să poată face aprecieri şi să poată 
stabili amploarea germinaţiei acestei opere în solul literar românesc.

Rilke însă este şi un poet religios. De la neuitatele sale Povestiri despre Bunul 
Dumnezeu şl pînă la Elegii şi Sonete întreaga sa operă este străbătută de fiorul meta
fizic al sacrului. Universul este plin de «zei». Prezenţa universală a divinului stăruie 
în întreaga fire, şi cînd creează şi cînd transformă, şi în viaţă şl in moarte. Nestator
nicia lumii s-a răsfrlnt şi asupra vieţii de nomad a poetului.

Rilke a fost un călător fără odihnă. A  peregrinat prin Germania, Italia, Rusia, 
Franţa, Danemarca, Suedia, Nordul Africii, Elveţia. Destinul său nomad n-a încetat
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decît odată cu moartea sa. O nelinişte fără leac II mina mereu la drum. Nu însetat de 
privelişti noi, ca un turist oarecare, ci In căutarea unui loc statornic şi înalt,’ o patrie 
spirituală In care să găsească o vatră caldă şl luminoasă, în care să-şi desfăşoare pu
terile sale creatoare, în care sufletul său de pelerin al Absolutului să afle valorile 
absolute şi esenţiale spirituale, să afle esenţa frumosului şi a artei; şi mai ales să 
descopere esenţa omului şi menirea lui. In călătoriile sale el nu urmărea peisajele, 
ruinele, pitorescul, monumentele, varietăţile, Intr-un cuvînt decorul exterior, căruia 
ti acorda numai un interes secundar. «Ceea ce pretutindeni avea In vedere, In primul 
rlnd, era omul, oamenii» notează Prefaţa. «Ii căuta mereu, de la umilii anonimi şi pînă 
la exemplarele umane cele mai înalte pe care le-a cunoscut». In mijlocul Parisului, 
bunăoară, fascinant şi superb, unde s-au aduna* toate splendorile culturii şi civilizaţiei, 
Rilke «nu era curios atît de monumente, cit de oameni... Presimţea mizeriile, suferea 
cu bolnavii şi cu muribunzii; încă din faptul zilei asculta strigătele durerii omeneşti». 
Poezia era pentru el o cale, un mijloc de investigaţie In adincurile vieţii. Această 
cale l-a dus în mod firesc în faţa marilor întrebări despre Dumnezeu, despre om şi 
soarta lui în univers, despre viaţă şi moarte, despre realităţile invizibile, In indisolubilă 
conexiune cu cele vizibile. Andr6 Gide, care l-a cunoscut bine spunea despre R ilke: 
«Ai fi zis că nu era niciodată în trupul iui. Ii simţeai mereu într-altă parte». «Poemele 
sale nu sălăşluiesc plenar In trupul lor, adică In versurile care le alcătuiesc. Şi pe ele 
Ie simţi, în altă parte. înseşi motivele sale de inspiraţie, chiar cînd sînt, prin natura 
lor, foarte concrete şi delimitate, se spulberă Intr-o viziune disparentă, Intr-un fel 
de absenţă care aduce prezenţa vagă a unor lucrări depărtate, gata să se piardă şi ele 
Intr-o vastă şi profundă «necuprindere» (Prefaţa, 7).

Iar Paul Val6ry, care de asemenea II cunoştea foarte bine — Rilke a tradus ma
gistral In limba germană multe din poeziile lui Valery — spunea despre Rilke : «Dacă 
cuvîntul magic are un sens, ar zice că Întreaga sa persoană, vocea, privirea, compor
tarea lui, totul In fiinţa lui făcea impresia unei prezenţe magice». «Nu cunosc nici 
un portret al lui care să nu-1 trădeze, adăuga Gide, II simţeai mereu în altă parte, 
Intr-o regiune misterioasă mai reală pentru el declt ceea ce noi numim realitate... 
Este una dintre fiinţele pe care le-am iubit mai mult şi despre care nu pot spune 
decît prea puţin». «Ochii săi foarte frumoşi, nota şi Valery, vedeau ceea ce eu nu 
puteam să văd ! ».

Rilke era poetul lumilor Invizibile. Şi frumuseţile acestor lumi se extrag printr-un 
laborios proces de distilare pînă să fie captate In poem : «Pentru a scrie un singur 
vers, spune Rilke, trebuie să fi văzut multe oraşe, mulţi oameni şi multe lucruri, 
trebuie să cunoşti animalele; trebuie să simţi cum zboară păsările şi să ştii ce miş
cări fac florile micuţe cînd se deschid dimineaţa... Amintirile nu sînt de ajuns, 
căci amintirile nu sînt încă aşa ceva». Învăţămintele acestea trebuie să devină In noi 
«sînge, privire, gest», şi doar atunci se poate întîmpla ca «intr-un ceas binecuvlntat, 
din mijlocul lor să se ivească primul cuvînt al unui vers» (M. L. Brigge, 26).

Cunoaşterea contemplativă a lui Dumnezeu depăşeşte întreaga lume empirică:
Stlnge-mi lumina ochilor : Te pot vedea, 
acopere-mi urechile: Te aud uşor, 
fără picioare către Tine pot umbla, 
şi fără gură pot să Te implor.

Frlnge-mi In două braţele, la fel 
Te va cuprinde inima-mi, In lo c ; 
opreşte-mi Inima şi creierul va bate, 
iar de-mi vei azvlrli In creier foc, 
pe sînge Te voi duce mal departe

(Trad. Mawa Bănuţ)
Naşterea Domnului Hristos, Pieli, alinarea Măriei cu Cel Înviat şi alte poeme 

cu caracter religios sînt «taine» mal «dulci» decît tot ce e pămîntesc.
O temă gravă asupra căreia poetul a stăruit neîncetat este moartea şl sensurile 

ei, moartea şi descoperirile pe care ea le produce. Profund răscolit sufleteşte de gîndul 
morţii, află de moartea tragică a scriitorului danez Jens Peter Jacobsen, autorul ce
lebrei opere Niels Lyne, şi, ca să cunoască acest autor, învaţă limba daneză. Cunoaşte
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ţi pe Tolstoi, dar nici aceasta nu-1 eliberează de tristeţea «vagă şi infinită a tine
reţii, clnd i se părea că toţi oamenii mari sînt morţi şi că în această lume strania 
nu există nici mamă, nici dascăl, nici erou». Ca secretar al lui Rodin, cumosclnd marea 
putere creatoare a sculptorului, Rilke ajunge să se întrebe de nu cumva «moarte şl 
măreţie nu sînt decît un singur cuvînt».

Din această perioadă de înfrigurate căutări ,ale sensului morţii datează celebrele 
versuri apărute întîia oară în Ceaslovul (Oas Stundenbuch, 1905):

Dă, Doamne, fiecăruia propria sa moarte, 
care să răsară cu adevărat din această viaţă, 
în care avu parte de rost, de dragoste şi chin.
Căci coajă doar şi frunză sîntem noi, 
dar fructul care este în miezul tuturor 
este moartea cea mare pe care fiecare o poartă-n sine...
Căci ceea ce face moartea stranie şi grea
este că nu ea e ţinta pentru care sîntem sortiţi,
ci cealaltă, care ne ia
înainte ca adevărata noastră moarte
să se fi copt deplin în noi.

Sîntem în grădina Ta, de-a lungul anilor, 
ca arborii care să aducă blinda moarte; 
dar la vremea secerişului îmbătrînim, 
şi ca femeile pe care Tu le-ai osîndit 
sîntem încuiaţi, răi şi fără rod...

Ne-am desfrînat pe vecie 
şi naştem pe pat de suferinţă 
rodul stricat al morţii noastre.

Existau deci două feluri de moarte : o moarte firească, oare vine singură şi cade 
ca frunza sau ca fructul din p o m ş i  o moarte provocată, o moarte grăbită de vicii 
şi păcate. Cea dintîi este moartea cea mare; cea de a doua este, să zicem, moartea 
cea mică. Asupra acestei idei Rilke avea să revină adesea, timp de două decenii, pînă 
la apariţia Elegiilor duineze. numite astfel după numele localităţii Duino, de pe malul 
Adriaticii, aproape de Triest, unde poetul a făcut un popas deosebit de rodnic.

In Elegii concepţia sa despre moarte şi viaţă se adînceşte şl se precizează. într-o 
scrisoare cu privire la Elegii Rilke notează: «In Elegii afirmarea vieţii şi aceea a 
morţii se revelează ca făcînd una. A o admite pe una fără alta... este o limitare, care, 
în cele din urmă, exclude orice infinit. Moartea este faţa vieţii, care nu se află întoarsă 
către noi, şi pe care noi nu ne-o lămurim. Existenţa noastră se cuprinde In cele două 
domenii ilimitate şi se hrăneşte neistovit din amîndouă» (Cit. Prefaţa).

Sînt deci două faze bine marcate în concepţia poetului despre viaţă şi moarte. 
In prima fază viaţa era doar «frunză» şi «•coajă», oare fatal se pierdea în moarte. Moartea 
stăplnea singură, ea era «fructul», ea era etapa finală. In a doua fază, faza Elegiilor, 
viaţa şi moartea se contopesc într-un singur elan vital, viaţa devine fruct, substanţă 
cu finalitate proprie şi cu domeniu «ilimitat», infinit. «Aşa cum s-a ajuns astăzi să 
se fotografieze şi faţa nevăzută a lunii, integrată în alcătuirea unică şi Indisolubilă 
a astrului nocturn, comentează Prefaţa, aşa a reuşit şi autorul Elegiilor duineze să 
unifice, în intenţia sa despre existenţă, latura ei vizibilă cu aceea «care nu se află 
întoarsă către noi».

Elegiile şi Sonatele sînt treapta cea mai înaltă a poeziei lui Rilke. Plăsmuirea 
lor a însemnat pentru poet un adevărat cutremur, o vijelie a inspiraţiei creatoare: 
«Sîmbătă 11 februarie (1922 n.n.), pe la ora 6, las condeiul din mînă, în urma ultimei 
elegii, încheiate, cea de a zecea»... mărturiseşte poetul într-o scrisoare. «Gîndeşte-te 
prin ce a trebuit să trec pînă să ajung aici. Prin toate. Miracol. Har. Totul în cîteva 
zile. A fost un uragan».
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Entuziasmul poetic şi zbuciumul şi frămlntarea poetului se transformă în ade
vărate imnuri spirituale care au fost asemănate cu înflăcărarea Psalmilor biblici şi 
cu meditaţiile marilor contemplativi Ioan al Crucii, Maestrul Eckhart sau Iacob 
B6hme. In ele se vede cum lumea exterioară este absorbită de eu, de sensibilităţi, şi 
transformată în «spaţiu lăuntric». Caracteristica cea dinţii a poeziei lui Rilke este 
conştiinţa atroce, adîncită pînă la teroare, că sufletul călătoreşte într-un univers expus 
la o infinitate de metamorfoze. Omul apare ca o făptură nespus de fragilă care se 
mişcă pe o creastă ascuţită, de la care se desparte cunoscutul de necunoscut, siguranţa 
de groază. «Numai un om care ar fi brusc şi fără nici o prevenire prealabilă smuls 
din camera lui şi aşezat pe culmea unui munte înalt, ar simţi ceva asemănător : o ne
siguranţă fără seamăn, o anume înfiorare venind de la o forţă necunoscută, care 
aproape l-ar strivi | dacă şi-ar închipui că va cădea sau că va fi zvîrlit în spaţiu sau 
că se va preface în mii de ţăndări, ce monstruoasă minciună va trebui să inventeze 
creierul său ca să-şi poată veni în iire» (Leltres ă un Jeune pokte, 91). Acest om tră
ieşte ca suspendat deasupra unei mări de groază. Spaima îl înconjoară din toate părţile 
şi norocul lui este că poate adesea să presimtă şi să preîntîmpine evenimentele şi 
spaimele.

Sînt afirmaţii şi analize care amintesc de Pascal şi de Kierkegaard, acest Pascal 
al Nordului, a cărud limbă Rilke o cunoştea şi se poate astfel presupune că l-a ş: adtn- 
clt. împrejurarea aceasta face ca Rilke să fie uneori socotit printre fondatorii existen
ţialismului. Şi într-adevăr Elegiile devin imne in mod spontan, forma lor se naşte 
din imensa înflăcărare poetică, asociată cu o tot atît de intensă tensiune metafizică, 
ambele iscate din depăşirea contradicţiilor în care se află cele două tărîmuri, al vieţii 
şi al morţii, cînd eul se deschide spre întreaga orbită existenţială. Astfel Elegiile sînt 
imnuri ale vieţii, ale creaturii în faţa Creatorului:

«Vocii, V od . Ascultă inimă oum în vechime
doar sfinţii ascultau : că-i ridica năpraznica chemare
de la pămînt; ei, însă, denecrezuţii, îngenuncheau mai departe
şi nu luau în seamă : aşa le fu dat să audă.
Departe de tine gîndul că ai putea să înduri glasul 
Atotputernicului. Ci Adierea ascult-o, neîntrerupta vestire 
înfiripîndu-se din tăcere.
Fireşte, e ciudat să nu mai locuieşti pe pămînt,
deprinderi abia dobîndite să le pui deoparte,
să nu mai dai înţelesul viitorului trandafirilor
şi altor lucruri ce-s făgăduinţa bogată, fiecare în felul său ;
tot ce ai fost în nesfîrşit sfielnice mîine, să nu mai fii,
şi chiar propriul tău nume să-l lepezi
ca pe o jucărie stricată. Ciudat, să nu-ţl doreşti mai departe
dorinţele. Ciudat, să vezi cum tot ce se îiunănunchia
flutură risipit în spaţiu.
Iar fiinţarea în moarte e grea. Mult trebuie să Înveţi din nou 
înainte de a fi în stare, pe-ncetul, să simţi o fărîmă de veşnicie».

(Elegia întîi, p. 17— 19).

Pelerinajul nostru in existenţa aceasta este profund tulburător:
«Cine ne-a răsucit aşa, Incit
orioe am face, sîntem oa unul care pleacă. Ca şi acesta,
Ce-ajuns pe cel din urmă deal, de unde 1 se-arată 
întreagă valea lui de baştină încă o dată,
Se-opreşte, se întoarce, zăboveşte —,
trăim şi noi şi ne luăm Intr-urna bun rămas» (Elegia opta, p. 67— 69).

Tragismul uman stă în unicitatea fiecărui act, In ireversibilitatea cursului v ieţii:

«Ci fiindcă a fi aici e mult, şl pesemne
tot ce-l aici aie trebuinţă de noi, pieritorul acesta
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ce-ji chip ciudat ne este hărăzit. Nouă celor mai pderitori.
O singură dată totul, numai o dată. O dată, nu mai mult.
Şi noi, aşişderea, o singură dată. Nicicînd încă o dată. Dar aceasta 
o singură dată să fi fost, chiar dacă numai o dată 
pămînteşte să fi fost, t
nu pare cu putinţă s-o zid» (Elegia noua, p. 73).

Evenimentele lumii, natura şi istoria, se supun fără împotrivire acestei legi a 
ireversibilului. Orice se întîmplă, orice faptă, orice fenomen îşi arată fata o singură 
dată şi se pierde în invizibil. Este caracteristica cea mai enigmatică a pămîntului:

«Pămintule, oare nu asta e voia ta : nevăzut
în noi să renaşti ? —  Nu-i oare visul tău
cîndva să ajungi nevăzut ? — Pămintule I Nevăzut I
Ce alt dacă nu preschimbarea, e arzătoarea-ţi menire ?
Pămîntule, dragule, eu o voiesc. O, crede-mă,
nu-s de folos toate primăverite tale pentru a mă cîştiga —, una,
ah, una singură e sîngelui chiar prea mult.
De nespus m-am alipit de tine din adînci depărtări.
Totdeauna dreptatea a fost de partea ta, şi harul tău 
e moartea cea bună» (Elegia noua, p. 77).

Misiunea eroului lui Rilke este «transformarea» poetică a lumii. Ea este mi
siunea oricărui om în aspiraţiile sale poetice. Ceea ce îl deosebeşte însă pe poet de 
restul oamenilor este ajutorul pe care poetul îl dă oamenilor prin opera sa reve
latoare. El stringe cu stăruinţă picătură cu picătură «mierea vizibilului în stupul de 
aur al invizibilului». Aşa cum Rodin a îmbogăţit lumea cu operele sale şi poetul poate 
introduce noi amplitudini în «sfera vibraţiilor universului», poate inventa noi materii 
pe oare să le adauge la cele cunoscute pe oale de experienţă obişnuită. De îndată ce 
diferitele materii ale universului nu sînt «decît coeficienţi de vibraţii diferite», inimic 
nu ne împiedică să gtndim că poetul, prin activitatea sa, pregăteşte pe aceeaşi oale 
«nu numai intensităţile de natură spirituală, ci, cine mai ştie? — poate plăsmui noi 
corpuri: metale, nebuloase şi aştri».

In sonetul Un zeu e-n stare —  atît de deosebit tradus de diferiţi traducători, — 
se pune această fundamentală întrebare despre vibraţiile plăsmuitoare ale poeziei:

«Cîntarea, cum ne-nveţi, nu e rîvnire,
nici implorare-a ce se-ajunge-odată j
cintarea-i fiinţare ; Lui surată.
Cînd însă suntem noi ? Şi cînd de-o fire
ne-ntoarce Zeul stele şi pămîntul ?
Iubirea-ţi, tinere, nu-i asta, chiar
de glasu-atunci zbucneşte-n gură, — cîntul

tău uită-1. Seacă şi a lui avînt.
Cîntarea-adevărată-î un alt har.
Un har întru Nimic. Un val In Domreu, —  un Vint» (Sonetul III, 97).

In acest sonet apare una dintre cele mai frumoase, mai profunde şi mai cuprin
zătoare definiţii din cîte s-au dat poeziei: «cîntarea-i fiinţare», Gesang ist Dasein. 
Este o întreagă ontologie a poeziei şi a artei, care, în context poetic, poate fi extinsă 
asupra tuturor orizonturilor existenţiale, cînd «fiinţarea este cîntare», cînd «Fiinţa este 
cîntare», cînd formele vii ale existenţei se armonizează ca într-o simfonie a sferelor, 
cînd Das Sein ist Gesang. întreaga operă a lui Rilke, şi mai ales Elegiile şi Sonetele, 
ilustrează desăvîrşit acest principiu poetic. «Performanţele rilkeene, din punctul de 
vedere al expresiei poetice, sînt extraordinare», constată o traducere mai veche. 
«Limba literară germană capătă o supleţe, un rafinament, o muzicalitate, In exprima
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rea celor mad subtile, mai insesizabile stări şi afecte, pe oaîe nici un alt poet nu le-a 
atins. Rilke utilizează Jn chip genial structura limbii germane, caracteristicile ei de 
fluiditate şi plasticitate, posibilităţile ei nelimitate de a abstractiza concretul şi de a 
da relief plastic celor mai abstracte noţiuni».

«Valorile formale ale liricii Iul Rilke pun la grea încercare forţele traducătorului. 
Ele desfid temerara lui năzuinţă de a atinge armonia fonică repercutată în ramificate, 
evanescente ecouri, a originalului» (Maria Banuş, Ralner Maria Rilke, Versuri, tra
ducere şi Prefaţă, Edit. Tineretului, Bucureşti 1966).

Prezenta traducere, beneficiind de încercările anterioare şi după o chibzuită mi
gală asupra textului care durează de mai bine de 20 de ani, însemnează o izbîndă re
marcabilă. Caracterul bilingv al ediţiei prezintă marele avantaj al posibilităţilor nu
meroase pe care le poate avea cititorul de a compara permanent cele două texte. Dan 
Constantinescu apare astfel nu numai un tâlmaci exersat, ci u/n poet care creează şi dă 
viată originalului aşa cum ar fi făcut-o poate autorul însuşi, dacă . ar fi scris în limba 
noastră. Adesea e nevoit să făurească forme lexicale noi, cu încărcătură poetică neaoş 
ramânească, dar care sînt corespondentele depline ale gîndirii autorului.

Traducerea este ilustrată cu desene moderne de mare rafinament şi de mare 
abstracţie semnate de Vasile Kozar.

Condiţiile grafice sînt optime. Editura Univers poate participa cu astfel de rea
lizări la orice expoziţie internaţională. In ceea ce ne priveşte nu ştim să fi apărut 
undeva un Rilke într-o astfel de ţinută editorială.

Şi dacă viaţa lui a fost «cîntare», şi moartea lui tot cîntare a fost, a trecut în 
veşnicie cîntînd.

Epitaful său, ultimul său gest poetic, este ca un acord final al unei mari cîntări. 
După dorinţa sa a fost înmormîntat la Rarogne (Valais) sub o stelă simplă, pe un mic 
mormînt năpădit de buruieni şi îngrădit cu un grilaj, pe care este gravat acest epitaf
pe care poetul şi l-a scris singur :

Roză, o, pură contradicţie, voluptate
*  de a fi somn al nimănui, sub atîtea pleoape.

Textul german are, pe lîngă graţia şi adincimea versurilor, un surplus de rafi
nament care constă Intr-un Intraductibil joc  de cuvinte. Iată acest text:

Rose, oh, reiner Widerspruch, Lust 
Niemandes Schlaf Zu sein unter sovlel 
Lidera.

Jocul este pe cuvîntul «Lider», care scris cu 1 (Lider) însemnează pleoape, şl 
Lieder, scris cu ie (Lieder) care însemnează cîntece. Cititorul are simultan imaginea 
unor pleoape oare cîntă şi a umor cîntece în care pleoapele ţin cadenţa.

Care este cîntecul pleoapelor, care palpită neîncetat, aceasta este poezia eternă, 
spre care Rilke a năzuit şi dincolo de moarte.

Pr. prof. SEBAST1AN CHILEA
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PRINCIPII MORALE CREŞTINE, 
ÎNDATORIRI SOCIALE ŞI CETĂŢENEŞTI 

ÎN VECHILE NOASTRE CAZANII

Aceste cărţi învaţă: „Ce fel de 
bărbăţie, de deşteptare, de rîvnă şi de 
silinţă, dator iaste a avea creştinul...”

(Adunarea Cazaniilor, I, 1793, I. 52 v. La Dumi
nica a cincea a Marelui Post).

I
Tîlcul Evangheliilor, tipărit la Braşov (1564— 1566) prin osîrdia' 

diaconului Coresi, reprezintă prima carte bisericească imprimată în 
româneşte care cuprinde texte de Cazanii. Spre jumătatea secolului 
următor se tipărea întîia noastră carte bisericească ortodoxă care con
ţinea termenul «cazanie» în titlul său: Evanghelia cu învăţătură sau 
Cazania... de la Govora (1642). «Cazanie» va fi numită şi Evanghelia 
învăţătoare apărută doi ani mai tîrziu la Dealu (1644).

Termenul slavon «cazanie», echivalent pentru «predică» sau «cu- 
vîntare» bisericească menită a interpreta textul Sfintei Evanghelii şi 
a-1 explica, a-1 tălmăci în fata dreptcredincioşilor creştini prezenţi la 
oficierea Sfintei Liturghii, adăugînd şi învăţături morale, va fi avut 
mult timp numai accepţia singulară, denumind pentru români «cuvîn
tul» (lat.), «omilia» (gr.) — cuvîntarea ca atare rostită de liturghisitor 
în faţa Sfintelor Uşi sau din amvon pentru a lămuri creştinilor înţelesu
rile adînci ale textului Sfintei Evanghelii a zilei şi a le da învăţături fo
lositoare pentru buna sporire a vieţii lor sufleteşti, precum şi a vieţii 
în societate.

Date fiind condiţiile istorice, împrejurările şi contextul cultural 
specific sud-estului european în care a evoluat creştinismul nostru ori

1. Tîlcul Evangheliilor se tipărea atunci împreună ou un Molitvelnic rumânesc. 
Substratul- acestei iniţiative editoriale este binecunoscut şi răspundea mai mult inte
reselor de prozelitism ale calvinilor din Transilvania. Principele Ioan Sigismund Ză- 
polya şi consilierii săi nu puteau ignora faptul că populaţia majoritară a Transil
vaniei era alcătuită din români. Clerul ortodox român era conştient de realitatea 
situaţiei. Şi-a dat seama că Tîlcul Evangheliilor era mult impregnat de calvinism, 
adevărurile evanghelice fiind in chip evident răstălmăcite.

Dar in anii ce au urmat, în loc să se lase convertiţi, slujitorii Sfintelor Altare 
de peste munţi au ştiut să convertească o reformă formală in realizarea unei nece
sităţi esenţiale de viaţă spirituală, să transforme ceea ce pentru calvini reprezenta
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ginar de la primele sale atestări — aşadar din timpurile apostolice şi 
pînă la consemnarea textului unei «cazaiyi» pentru creştinii ortodocşi 
români —, vom fi determinaţi a conchide că, în chip firesc, termenul 
«cazanie» va prezenta mai întîi accepţia singulară, însemnînd «cuvîn- 
tare», «.predică» — învăţătură rostită; va păstra această acceipţie de la 
acea dată cînd slavona dobîndise statut de limbă pentru uz oficial 
eclesiastic şi de cancelarie, pe care avea să-l menţină, fiind vreme de 
cîteva secole limba clasică medievală în cultura ortodoxă e9t-europea- 
nă — ca şi latina în Occidentul catolic.

Accepţia plurală a termenului «cazanie», denumind cartea avînd în 
cuprins culegerea unor texte de acest fel, va însemna consemnarea, 
redactarea unui ciclu mai amplu sau mai rostrîns de asemenea «cuvinte 
de învăţătură» creştină ortodoxă pe marginea pericopelor din Sfintele 
Evanghelii sau referitoare la vieţi de sfinţi ori evenimente creştine im
portante, alcătuind aşadar o culegere de cuvîntări bisericeşti.

Acea îndelungată perioadă de oralitate — ca modalitate de trans
mitere şi păstrare a conţinutului cuvîntărilor —, pînă la primele con
semnări şi apoi înmănuncheri în culegeri, fie ele în limba greacă, latină, 
slavonă şi apoi română 2, a însemnat un tot atît de îndelungat răstimp 

« în care slujitorii Altarelor străbune aveau îndatorirea sacră şi esen
ţială pentru misiunea lor de a păstra nealteraite, în condiţiile specifice 
privind oralitatea comunicării, sensurile Sfintelor Scripturi, tălmăcin- 
du-le pe înţelesul mulţimii credincioşilor — adesea adaptînd învăţă
tura cu înţelepciune şi măiestrie la realitatea socială şi istorică —, dar 
avînd mereu drept călăuză sigură, spre a nu rătăci pe cale, Omiliile şi 
învăţăturile, Cuvintele de învăţătură aflate în operele Sfinţilor Părinţi, 
în scrierile marilor dascăli şi învăţători ai Bisericii noastre.
o cauză coniesională într-o ocazie a românilor ortodocşi pentru împlinirea unui atît 
de rivnit deziderat naţional şi social. Stă mărturie cea de a doua Cazanie tipărită 
de acelaşi diacon Coresi tot la Braşov, peste un deceniu şi jumătate, în 1581 : Carte 
cc se chcamă Evanghelie cu Învăţătură. Este expresia evidentă a insuccesului suferit 
de calvini, cu toate presiunile exercitate, între care măsuri administrative drastice 
stabilite prin Dieta de la Sibiu, din noiembrie 1566, cînd se hotăra că trebuie să se 
lepede «eresul (Ortodoxia)» de către români, iar preoţii care nu se vor supune «să 
fie scoşi din ţară». Măsurile de presiune şi opresiune asupra creştinilor ortodocşi 
români se manifestaseră îndată ce calvinismul a fost declarat confesiune oficială, în 
1564, Tiicul Evangheliilor reprezentînd o traducere ad hoc cu precisă finalitate, după 
lucrarea tipărită în ungureşte de Petrus Melius Iuhâsz, în 1563 (vezi şi N. Drăgan, 
Histoire de ia litterature roumaine de Transvlvanie..., Bucureşti, 1939, p. 21).

2. Se cunosc pînă acum cîteva manuscrise în limbile greacă şi slavonă conţinînd 
Cazanii — reprezentînd, în general, omilii exegetice, care explică şi interpretează 
pericopele evanghelice, purtînd mai ales denumirea : «Evanghelie cu învăţătură», cum 
au fost dealtminteri intitulate şi primele Cazanii româneşti. Alte manuscrise în lim
bile greacă şi slavonă nu conţin omilii exegetice sau tematice, ci «Cuvinte» alese 
din operele Sfinţilor Părinţi, pentru fiecare duminică sau sărbătoare. Dar nu se cu
noaşte nici una dintre Cazaniile aflate în manuscrise greceşti sau slavone care să fi 
fost tipărite pentru nevoile duhovniceşti ale credincioşilor români ortodocşi, spre 
deosebire de situaţia cărţilor bisericeşti de ritual, ca : Evangheliarul, Apostolul, Li
turghierul, oare se tipăreau în aceste limbi, fiind indispensabile liturghisitorilor noş
tri ortodocşi pînă cînd au început şi acestea să fie nu numai traduse, dar şi tipărite 
în româneşte.
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Asupra păstrării nealterate a înţelesurilor acestor «tîlcuiri» şi în
văţături au vegheat, în acel lung răstimp, osîrduitorii vlădici ai Sfintei 
noastre Biserici Ortodoxe în toate provinciile româneşti, pînă la ceasul 
prielnic în care ei vor începe a se îngriji direct, cu evlavie şi adîncă 
pricepere, de alcătuirea şi tipărirea cărţilor numite Cazanii — momen
tul fundamental de referinţă în acest sens fiind activitatea prea vred
nicului de cinstire Varlaam, mitropolitul Moldovei. în titlul, ca şi în 
predoslovia acelui tezaur de credinţă ortodoxă înfăţişată în ales veşmînt 
de cinstire românească pe care îl cuprinde Cazania sau Cartea româ
nească de învăţătură din 1643, avem mărturia şi în acelaşi timp o mă
sură exactă a valorii fără precedent a acestei culegeri de cuvîntări bi
sericeşti, un indiciu cert privind rigoarea deosebită a documentării pe 
care o întreprinsese destoinicul ierarh moldovean la izvoarele auten
tice ale literaturii patristice,• astfel putem vorbi despre preocuparea 
pentru o reală cercetare bibliografică aprofundată, chiar exhaustivă, 
care s-a aflat la baza elaborări relor 75 de frumoase predici «pentru 
toată semenţia românească» pe care le cuprinde Cazania : «..den multe 
scripturi tălmăcită, ...den toţi tîlcovnicii Sventei Evanghelii, dascălii 
Biserecii noastre» (subl. n., I N.).

Chiar dacă în epoca veche a culturii noastre religioase cărţile de 
cult folosite de slujitorii bisericeşti erau în limba greacă sau în slavo
nă, explicarea învăţăturii cuprinse în textul Apostolului şi Sfintei Evan
ghelii a zilei se făcea în limba română3, singura accesibilă mulţimii 
credincioşilor ,• pentru aceştia slavona era «un 'tunearecu de cuvinte 
neînţelese» — cum spunea diaconul Coresi în 1577; era «o fîmtînă pe
cetluită» —cum avea să arate cu peste două veacuri mai tîrziu iero- 
diaconul Grigorie Rîmniceanul, viitorul episcop al Argeşului, în pre
doslovia la un Antologhiu tipărit la Rîmnic în 1786, credincioşii ră- 
minînd la fel de însetaţi atunci cînd ascultau dumnezeiescul cuvînt 
într-o limbă străină, nevorbită nici de ei, nici de străbunii lor, rămasă 
aşadar de atîtea secole neînţeleasă. Acelaşi plin de osîrdie diacon Coresi 
afirmase cu tărie necesitatea introducerii limbii române în Biserică, 
atit prin traducerea cărţilor de ritual cît şi în oficierea Sfintei Liturghii 
si a oricăror ierurgii. Astfel, în epilogul la Psaltirea din 1570, Coresi 
arăta că «mai toate limbile au cuvîntul lui Dumnezeu în limba lor, nu
mai noi românii n-avîmu» —  argumentul scripturistic fiind înţeleptul 
cuvînt al Apostolului neamurilor (din I Cor. 14, 19) : «întru besearică 
mai vrătosu cinci cuvinte cu înţelesulu mieu să grăescu, ca şi alalţi să 
jinvăţu, de cătu un 'tunearecu de cuvinte neînţălese într-alte limbi» 4.

3. Cf. Ştefan Meteş, Istoria Bisericii româneşti din Transilvania, voi. I, Sibiu, 
1935, p. 112— 113.

4. I. Bianu şi Nerva Hodoş, Bibliograiia românească veche, 1508— 1830, voi. 
I. p. 55—5G.
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Aşadar, chiar atîta timp cît limba de cult a rămas cea slavonă, «limba 
de învăţătură» — de educaţie religioasă In spiritul moralei creştine 
prin pravile şi cărţi de învăţături •—■ nu putea fi decît limba c©a înţe
leasă de credincioşi, limba naţională, românească. Timpul şi realitatea 
istorică îşi impun revendicările, se acceptă în momentul oportun că 
«scrisul slavon nu mai acoperă întregul domeniu al culturii şi astfel 
apare distincţia între carte de cult, neînţeleasă şi cartea de învăţătură 
«pe-nţeles». Introducerea limbii române în ritual (în secolul al XVII-lea) 
va exprima recunoaşterea unei realităţi, o concesie făcută limbii popu
lare, dar şi dorinţa ca Biserica să-şi păstreze întreg rolul său anterior 
de învăţătură şi îndrumare a poporului» 5.

Pe parcursul a două secole şi jumătate, între 1564 şi 1811, s-au 
tipărit în româneşte opt culegeri de Cazanii 6, purtînd titluri diferite, de
o valoare inegală, dar fiecare reiprezentînd un moment semnificativ în 
acţiunea de impunere a limbii române în amvonul sfintei noastre Bise
rici, spre cuvenita împlinire a cerinţelor de învăţătură creştină orto
doxă, pentru pătrunderea înţelesului cuvîntului Domnului Hristos şi 
cultivarea virtuţilor creştine. Au constituit îndreptarele folositoare 
preoţilor pentru tîlcuirea Sfintelor Scripturi în faţa credincioşilor, pen
tru o cît mai adîncă înţelegere duhovnicească a adevărurilor de cre
dinţă ortodoxă, a marilor momente din viaţa Mîntuitorului nostru 
lisus Hri9tos, din pilduitoarele vieţi ale Sfinţilor şi din învăţăturile pa
tristice referitoare la Sfîntă Scriptură.

1. In epilogul la Tîlcul Evangheliilor, pe care îl publica la Braşov 
în anii 1564— 1566, diaconul Coresi lămurea scopul tipăriturii sale: 
«pentru ca preoţii noştri să poată şi ei propovădui şi a spune oamenilor 
învăţătură după cetitul Evangheliei». Dar chiar în prefaţa acestei co
lecţii de predici, pe lîngă ideea introducerii limbii naţionale în oficierea 
slujbelor bisericeşti, sînt strecurate şi idei calvine — tipărirea fiind 
săvîrşită sub patronajul protestant. Mai departe în cuprinsul tîlcuirilor 
apare evidentă tendinţa calvinizării în rîndurile românilor ortodocşi 
din Transilvania. Autorităţile maghiare aprobau şi încurajau tipărirea 
cărţilor bisericeşti în limba română, ca un mijloc tactic pentru înfăp
tuirea intenţiilor confesionale, un mijloc «de a se amesteca în credinţa 
intimă a poporului român, de a transforma cu totul cultul lui strămo
şesc după normele statornicite de ideile Reformei»7. Dar cu toate 
metodele de prozelitism aplicate şi presiunile exercitate de autorităţi,

5. V. Cândea, Raţiunea dominantă. Contribuţii Ia istoria umanismului românesc, 
Cluj-Napoca, 1979, p. 47.

6. Descirerea detaliată şi caracterizarea fiecăreia au constituit obiectul unui 
studiu mai vechi, pe care l-am publicat în 1961, însoţit de un amplu aparat critic, 
sub titlul: Cazaniile noastre, în «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», 1961, nr. 3—4, 
p. 181—202.

7. N. Gartojan, Istoria literaturii române vechi, ediţia 1980, p. 100, 103. Vezi şi 
studiul pe care l-am menţionat, publicat în 1961, note 13, p. 184.
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• întoarcerea la matca credinţei strămoşeşti» nu a intimat, în bună 
măsură datorită influenţei şi acţiunii salutare frăţeşti exercitate prin 
reorganizarea vieţii religioase în Muntenia şi Moldova în această pe
rioadă 7 bis. Pe de altă parte, examinînd conţinutul acestor tîlcuiri, na 
poate fi ignorată prezenţa preocupărilor pentru problemele de viaţă 
socială privite sub aspectul moralei creştine. Conducătorii bisericeşti 
împreună cu toţi slujitorii Sfintelor Altare au datoria să se afle mereu 
alături de popor, căruia «domnii» îi fac «strîmbătăţi», misiunea lor în 
mijlocul credincioşilor este «să înveţe şi să strige tare» — pentru ca. 
aceştia «să nu piară».

2. Cartea ce se cheamă Evanghelie cu învăţătură, tipărită de acelaşi, 
diacon Coresi la Braşov, în 1581, va face cuvenita «întoarcere la matca 
credinţei», restaurarea textului precedent, pentru ca să «nu piară» patri
moniul sacru al dreptei învăţături creştine străbune ; ea cuprindea acel 
«reviriment al conştiinţei ortodoxe la românii ardeleni» 8. Din conţinu
tul ei erau îndepărtate acele abateri de la adevărurile de credinţă 
ortodoxă, dar, alcătuită ou prudenţă, nu cuprinde tendinţe combative 
faţă de răstălmăcirile protestante, evitîind riscul inutil pentru acel mo
ment al atitudinii polemice. Reprezenta traducerea în româneşte a. 
celei mai ortodoxe Cazanii din acel timp, anume, culegerea de omilii 
exegetice întocmită de patriarhul ecumenic Ioan al XlV-lea Caleca
— la acea dată cunoscînd o circulaţie veche de două secole în limbile- 
greacă şi slavă ,- traducerea românească a acestei Cazaţnii cu autentic 
izvor ortodox a fost făcută după o versiune slavonă. Diaconul Coresi,. 
■ re era meşter învăţat într-acest lucru, o scoase din cartea sîrbească
i slavonă) pre limba românească, împreună şi cu preoţii de la be9eareoa 
Şcheilor de lîngă Cetatea Braşovului, anume popa Iane şi popa Mihai».. 
Evanghelia cu învăţătură va fi considerată cea mai însemnată tipări
tură apărută în Transilvania la sfîrşitul secolului al XVI-lea ; ea va 
stîrni interes în Moldova, mitropolitul Teofan, cel «venit de la Rîşca» 
si cu episcopii săi cerînd de la Braşov un .număr de exemplare ale pre
ţioasei cărţi şi pentru nevoile lor pastorale9 ; domnitori şi vlădici din 
Muntenia şi Moldova o căutau spre a fi folosită în bisericile ortodoxe. 
A fost retipărită în 1640— 1641, dar, prin intervenţia calvinilor, la re
publicare erau omise puţinele omilii exegetice la sărbătorile sfinţilor, 
pe care le avea ediţia din 1581.

3. Cazania, sau Evanghelia învăţătoare de la Govora s-a tipărit în
1642, fiind izvodită de ieromonahul Silvestru şi «primenită de pre limba 
rusască» de învăţatul Udrişte Năsturel. în predoslovie acesta arăta 
motivele publicării Cazaniei: «Văzînd în neamul nostru mulţi oameni 
care pentru neştiinţă se depărtară cu învăţăturile străine şi... cu proastă 
mintea lor răşluindu-se din credinţa adevărată...». Mutmdu-se apoi tipo

7 bis. Ibidem, nota cit., p. 185.
8. N. Cartojan, op. cit., p. 103.
9. Cf. Gh. I. Moisescu, Şt. Lupşa şi Al. Filipaşcu, Istoria Bisericii Române, voi..

I, Bucureşti, 1957, p. 427— 428, 341 ; Hurmuzaki, Documente, XI, p. 555 şi 557.
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grafia de la Govora la Dealu, se republică în 1644 Evanghelia învăţă
toare — cunoscută sub denumirea : Cazania de la Dealu. Aceasta va 
.cuprinde numai parţial osteneala ieromonahului Silvestru şi a cărtura
rului Udrişte Năsturel, dar compensează şi cîştigă în valoare reproducînd 
în continuare învăţături din Cazania lui Varlaam ce apăruse la Iaşi nu
mai cu un an mai înainte.

4. Cartea românească de învăţătură la duminicile de preste an, Ia 
praznicile împărăteşti şi la svenţi mari, tipărită la Iaşi în 1643 de 
Varlaam, mitropolitul Moldovei, întruneşte în conţinutul său înalte 
însuşiri, de nici o altă Cazanie depăşite pînă acum, putînd fi pe drept 
cuvînt numită Cazania Bisecicii Ortodoxe Române. Reprezenta o fru
moasă versiune românească a cărţii «Sfîntului Calist, Cuvîntările la 
Slînta Evanghelie 10( pe caref cu ajutorul primit de la mitropolitul Petru 
Movilă al Kievului — tiparniţă şi meşteri iscusiţi — o va publica în 
prima tipografie a Moldovei, la Treisfetitele din Iaşi, «ca s-o cetească 
preoţii în biserică spre învăţătura românilor credincioşi». Dar învăţatul 
mitropolit moldovean va adăuga din proprie iniţiativă, după adîncă şi 
înţeleaptă cugetaire, explicarea şi comentarea unor pericope consacraite 
combaterii învăţăturilor catolice sau protestante primejdioase pentru 
Ortodoxie u.

Un criteriu unitar prezidează în structura şi expunerea Cazaniei lui 
Varlaam ; aproape toate învăţăturile cuprinse aici au o introducere, 
textul Evangheliei zilei, urmînd : «învăţătură dintr-această Svăntă
Evanghelie», sau: «înţelesul aceştii Evanghelii». în partea a doua a 
fiecărei Cazanii, învăţăturile au mai ales un caracter moral, uneori 
hagiografic.

îndată după apariţia sa, Cazania mitropolitului Varlaam a fost re
produsă parţial în Cazania de la Dealu, iar in întregime va fi tipărită 
din nou în 1699, la Bălgradul Transilvaniei12. Pînă în zilele noastre, 
Cazania sau Cartea românească de învăţătură... datorată mitropolitului

10. In realitate, putea li vorba de Cazania aflată în circulaţie sub numele Pa
triarhului Calist — cum erau în acea vreme multe culegeri de predici al căror autor 
nu se cunoştea dar erau atribuite Sfîntului Ioan Hrisostom, lui Teofilact şi altora 
(cf. Şt. Ciobanu, Istoria literaturii române vechi, voi. I, Bucureşti, 1947, p. 262, sq.).

11. Lucrarea mitropolitului Varlaam este în mare măsură, aşa cum se recunoaşte, 
o operă originală, punînd în valoare şi apărînd tot ceea ce a fost contestat în Tîlcul 
Evangheliilor de la 1564— 1566, sau nu era îndeajuns de limpede formulat şi susţinut 
în Cazania de la 1581, constituind la acea vreme cel mai riguros şi ferm răspuns la 
eresurile emisarilor protestanţi sau catolici (vezi şi G. Ionescu, Activitatea tipogra- 
tiei mitropolitane din Iaşi, în «Noua Revistă Română», voi. IV, nr. 39 din 1 sept. 
1901, p. 99).

12. S-a retipărit la Bălgrad, cu titlul modificat şi impropriu : *Chiriâcodromion 
sau Evanghelie învăţătoare care are întru ea cazanii la toate duminicile de peste an 
şi la praznice domneşti şi la sfinţii cei numiţi». Termenul este inadecvat pentru că 
nu sînt cazanii numai pentru duminici (Chiriacodromion — duminicescu drum). De 
menţionat-şi faptul că această ediţie cuprindea şi cazanii din cartea alcătuită de 
arhimandritul rus Ioanichie Galeatovschi : Cheia înţelesului, prezente şi în Cazania

, de la Dealu.
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"arlaam s-a tipărit şi retipărit de 17 ori pentru folosul bisericilor n. Pe 
k g â  aceste ediţii, un mare număr de copii-manuscrise, multe poate 
rimase încă necunoscute, au contribuit permanent la răspîndirea ei în 
secolele trecute, spre folosul duhovnicesc al credincioşilor de pe toate 
Şftuorile româneştil4.

5. Cheia înţelesului, tipărită la Bucureşti în 1678, este o Cazanie 
tradusa — din limba ruteană — şi publicată datorită ostenelii mitropo
litului Varlaam al Ungrovlahiei (1672— 1679). înfiînţîmd tipografia de 
la Bucureşti, întîia carte scoasă în timpul arhipăstoriei sale de ' sub 
teascurile ei a fost aceaistă Cazanie, îintr-o versiune prescurtată faţă de 
originalul rusesc al lui Ioanichie Galeatovschi. Un oriteriu atent se 
face remarcat şi în alegerea acestor frumoase omilii tematice, cu deo
sebită grijă alcătuite. La începutul fiecăreia se află un verset din 
Eranghelia zilei, urmează introducerea şi anunţarea temei, prezentată 
iatr-o profunzime de simboluri şi alegorii bine alese, apelînd la afecti
vitatea şi simţul moral al ascultătorilor. Va cunoaşte o amplă răspîn- 
«fire. unele dintre, învăţăturile de aici fiind extrase şi retipărite în alte 
Cazanii.

6. Publicarea la Viena, în 1793, a culegerii de învăţături intitulate : 
Adunarea Cazaniilor a multor feluri de cuvinte învăţătoare de năravuri 
bune la duminici şi sărbători prâznuitoare, s-a datorat contextului 
istoric, a reprezentat un ges* ou semnificaţie specifică — politică cul
turală şi diplomaţie — dacă ţinem seamă de vitregia timpului de atunci. 
StâpLnirea austriacă din Transilvania încredinţase vechea tipografie a 
Mitropoliei Bălgradului uniţilor de la Blaj, interzicînd în acelaşi timp 
relaţiile românilor dim Imperiu cu cei din Muntenia şi Moldova, inclu
siv cele culturale şi ortodoxe, mterzicînd aşadar vehicularea aici a 
cărţilor bisericeşti apărute în ţările-surori. Tipărirea la Viena, în tipo
grafia «sloveno-sîrbeasco-românească», înfiinţată în 1760, reprezenta 
deci o împrejurare «de favoare», datorită nu numai bunelor relaţii ci şi 
intereselor comune ale celor doaiă Imperii, austriac şi rus — alianţă de 
conjunctură, prin atitudinea comună împotriva celei de a treia mari 
puteri europene la acea vreme, Imperiul otoman.

Adunarea Cazaniilor... reprezenta versiunea românească a unei 
foarte cuprinzătoare Cazanii ruseşti, remarcabilă prin alcătuirea conţi
nutului ei. în prefaţă se arăta că se tipăreşte în româneşte l5, pentru 
a fi citită în biserici de către preoţi In faţa credincioşilor, la momentul 
cuvenit în timpul oficierii sfintelor slujbe, la duminici şi celelalte săr

13. La acestea se adaugă două ediţii şcolare — în 1895 şi 1903 — oare nu 
cuprind opera integrală ci bucăţi alese pentru uz didactic, precum şi o ediţie critică 
comemorativă: Varlaam Mitropolitul Moldovei, Cazania — 1643, în colecţia Funda
ţiei pentru literatură şi artă: «Scriitori români şi vechi» (ed. prof. J. Byck).

14. I. Bîrlea, însemnări din bisericile Maramureşului, Bucureşti, 1909; A. So-
colan, Circulaţia vechii cărţi româneşti in nord-vestul Transilvaniei, în «Marinate a» 
I, Baia Mare, 1969, p. 22—32; O. Schiau, Circulaţia Cazaniei lui Varlaam în Tran
silvania, în «Mitropolia Olteniei», 1970, nr. 5—8, p. 524—532; Florian Dud-aş, Cazania
lui Varlaam în Vestul Transilvaniei, Timişoara, 1979.

15. Această prefaţă lămuritoare aparţinea mitropolitului sîrb de Carlowitz, Şte
fan Stratimiroviri — deşi faptul nu este menţionat acolo — care păstorea din 1790, 
avind jurisdicţie şi asupra românilor din Transilvania şi Bucovina.
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bători — făcîndu-se precizarea că nu este de ajuns citirea din Proloage 
şi Sinaxare. Prin orînduirea sistematică a textelor, precum şi prin alte 
deosebite calităţi pe care acestea le întrunesc — între care fidelitatea 
comentariului, elocvenţa sinceră şi convingătoare prin care sînt expli
cate adevărurile de credinţă, episoade biblice, aspecte ale vieţii şi mora
lei creştine —, este considerată pînă astăzi una dintre cele mai bune cărţi 
de acest fel din vechea noastră literatură bisericească.

7. în 1801, s-a tipărit la Bucureşti încă una dintre cele mai bogate 
în «tîlcuiri» şi «voroave» evanghelice Cazanii româneşti, întocmite 
pentru duminicile întregului an bisericesc : Chiriacodromionul «evan- 
ghelicesc», sau «Duminicescul diurn» 16 — al arhiepiscopului Nichifor 
Teotochi. S-a publicat prin grija mitropolitului Ungrovlahiei, Dositei 
Filitis, traducerea în româneşte fiind înfăptuită de vrednicii monahii 
paLsieni: Gherontie şi Grigorie 17, a:stfel îneît versiunea românească 
apare la numai cinci ani după ce fostul arhiepiscop al Astrahanului 
Nichifor Teotochi tipărise marea sa lucrare la Moscova, în 1796.

La însuşirile deosebite pe care le întruneşte şi această Cazanie se 
adaugă un fapt nou : este pentru întîia oară cînd apare la noi o Cazanie 
care cuprinde «tîlcuiri», iar după acestea «voroavele năravnice» la 
toate duminicile anului bisericesc. Pentru valoarea sa deosebită dogma
tică şi educativ-morală cît şi prin utilitatea sa mereu confirmată în 
buna cîrmuire a vieţii spirituale a dreptanăritorilor creştini ortodocşi, 
Chiriacodromionul «evanghelicesc» a fost tipărit şi retipărit de opt ori 
în întregime sau parţial, mult răspîndit şi larg folosit în bisericile 
noastre, >în tot răstimpul care a trecut din anul primei tipăriri18.

8. Sub raport cronologic, ultima Cazanie cu un text nou redactat, 
apărută în româneşte şi tipărită pentru a fi folosită în biserici, a fost 
Chiriacodromionul «apostoiesc», al aceluiaşi arhiepiscop Nichifor 
Teotochi, tradus din greceşte şi tipărit la Mînăstirea Neamţu, în 1811, 
de către «proinmitropolitul» de atunci, Veniamin Costachi. Această 
carte a reprezentat întîia lucrare apărută în româneşte destinată în- 
chip special tîlcuirii peritopelor nou-testamentare ce trebuie citite du-

16. Titlul in întregime este: Chiriacodromionul ce cuprinde intru sine Tîlcuirea 
tuturor Evangheliilor a duminicilor celor de peste ian şi după iieştecare tilcuire a 
Evangheliei şi osebit cuvînt pentru invăfătura năravurilor, alcătuită de iPrea Siinţitul 
Arhiepiscop al Astrahanului Kir Nikilor, iar acum tălmăcită după cel grecesc.... Bucu
reşti, Ianuarie 1801. Pentru întiia oară l-a denumit «Evanghelicesc» mitropolitul V e
niamin Costachi, îm Prefaţa la Chiriacodromionul tipărit la Mînăstirea Neamţu în 
1811 — precizare socotită necesară pentru a-1 deosebi de Chiriacodromionul «apos- 
tolicesc».

17. Grigorie Dascălul, viitorul mitropolit al Ungrovlahiei.
18. Cea mai recentă ediţie — în 1960 — a fost alcătuită de fericitul întru po

menire patriarhul Justinian, Eind încă o dovadă a preţuirii meritate de opera lui 
Nichifor Teotochi, şi un elogiu patriarhal adus vrednicilor ostenitori predecesori, care 
au tipărit şi retipărit această valoroasă lucrare bisericească. Titlul este : Tîlcuirea 
Evangheliilor şi Cazaniile Duminicilor de peste an, alcătuite de Prea Fericitul Justi
nian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, după Kiriacodromionul lui Nikifor Teo-' 
toki, Arhiepiscopul Astrahanului, tradus de Mitropolitul Grigorie, tipărit pentru prima 
dată în anul 1801 de Mitropolitul Dositeiu şi retipărit în 1857 de Mitropolitul Nifoe, 
Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1960.
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ninica în bisericile noastre din cartea de cult ortodox numită Apostolul.
I rmează acelaşi plan liturgic şi aceeaşi metodă exegetică şi omiletică 
In orînduirea şi alcătuirea «tîlcuiriior» şi a «voroavelor» ca şi în 
ChiTiacodTomionuî «evanghelicesc» din 1801. Pericopa scripturistică nu 
este reprodusă în întregime la început, dar comentariul este detailat, 
cvoroava» care urmează imediat «tîlcuirii» dezvoltă amplu o singură 
idee menţionată succint anterior. Exegeza este şi aici deosebit de rigu
roasă, interpretarea se sprijină mereu *pe context, pe locurile paralele 
din Sfînta Scriptură, pe fondul de date conţinute de Sfînta Tradiţie în 
legătură cu un anumit eveniment biblic, precum şi pe scrierile Sfinţilor 
Părinţi.

Am socotit necesară această succintă prezentare a celor opt Cazanii 
româneşti pentru a stabili un cadru general al problemei asupra căreia 
ne propunem să insistăm în continuare.

Scopul pentru care sînt traduse şi diortosite în româneşte aceste 
Cazanii explică grija deosebită a smeriţilor ostenitori — monahi, dia
coni, preoţi, vlădici — care au înfăptuit o atare lucrare de grea răspun
dere bisericească şi patriotică românească. In cuprinsul acestor opt 
Cazanii se reflectă în chip diferit. în raport cu anumiţi factori de cir
cumstanţă, necesitatea imperioasă — stabilită iniţial şi prin porunca 
apostolică — de a transmite învăţături în limba înţeleasă de popor, şi a 
păstra neştirbită dreapta învăţătură creştină. între factorii de circum
stanţă obiectivă să menţionăm, pe primul loc, grelele vicisitudini pe 
care le-au avut de întîmpinat dreptmăritorii creştini şi însăşi Biserica 
Ortodoxă străbună, atît în primul mileniu cît şi după ce începe organi
zarea ei ierarhică aşa cum este atestată în documente — deci de la 
constituirea statelor feudale româneşti în prima jumătate a secolului 
al XlV-lea.

Pentru Biserica Ortodoxă modalitatea cea mai adecvată de creare 
a raportului de comuniune a creştinului cu Dumnezeu, a creştinilor în
tre ei, este rugăciunea comună, în sfintele locaşuri de închinare, în 
timpul oficierii Sfintei Liturghii şi a celorlalte slujbe religioase. însăşi 
rugăciunea individuală a creştinului în deplina intimitate a sufletului 
său este făcută aşa cum se cuvine atunci cînd este însoţită de o adîncă 
cunoaştere şi înţelegere a adevărurilor scripturistice fundamentale, ce 
pot fi cunoscute, pătrunse adînc, prin expunerea şi interpretarea, tîl- 
cuirea lor de către slujitorii sfintelor altare creştine.

Să medităm şi asupra faptului că nu este puţin lucru stabilirea, 
statornicirea în sînul Bisericii noastre Ortodoxe româneşti, încă la 
începutul secolului al XlX-lea, a unei suite de texte de Cazanii pentru 
toate prilejurile' cuvenite de-a lungul întregului, an bisericesc, alcă
tuite în modul cel mai adecvat, atît de bine selectate şi interpretate 
în româneşte încît de atunci şi pînă astăzi ele au cunoscut atît de nu
meroase ediţii, retipăriri integrale sau parţiale, ele au rămas şi rămîn 
textele clasice ale Cazaniilor noasitre româneşti.
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Alături de Psaltire I9, Cazaniile au avut un rol covîrşitor în pregă
tirea duhovnicească a credincioşilor ortodocşi, învăţîndu-i să cunoască 
datoriile lor faţă de Dumnezeu, faţă de aproapele şi de sine şi nu mai 
puţin spre a spori în cultivarea virtuţilor morale creştine şi cetăţeneşti. 
Nu întîmplător, slujitorii bisericeşti cărora s-a datorat întocmirea şi 
tipărirea lor — fie că erau simpli monahi, pătrunşi de evlavie, ori 
diaconi şi preoţi plini de har şi pricepere, ori străluciţi cărturari ierarhi
— le-au numit cel mai adesea şi le-au subintitulat explicativ : «Evan
ghelie cu învăţătură», sau «Evanghelie învăţătoare», ori, atît de fru
mos, compleit şi exact prin adresă : «Carte românească de învăţătură...», 
către «toată semenţia românească»; ele reprezemtau adevărate manuale 
de educaţie morală creştină, in aceste izvoare ortodoxe româneşti, pe 
lîngă lămurirea învăţăturilor de domeniul exegetic şi dogmatic fiind 
înfăţişate şi explicate principiile morale şi îndatoririle creştine şi sociale.

în paginile ce urmează le vom releva şi ilustra pe cele mai semni
ficative, subliniind astfel însemnătatea şi permanenta lor actualitate 
pentru statornicirea bunei rîinduieli în viaţa duhovnicească, morală şi 
în viaţa socială a creştinului.

Pentru că ne-am propus să ne preocupăm de vechile noastre Cazanii 
din punctul de vedere pe care l-am precizat — studiul de faţă avînd 
şi un implicit caracter istoric — şi pentru că în ediţia cea mai nouă a 
cărţii bisericeşti denumită Cazanie, aflată actualmente în toate bisericile 
noastre: Tîlcuirea Evangheliilor şi Cazaniile Duminicilor de peste an, 
publicată în 1960 de fericitul întru pomenire Justinian, patriarhul de 
atunci al Bisericii Ortodoxe Române, se urmează îndeaproape Kiriako- 
dromionul lui Nikifor, arhiepiscopul Astrahanului, în exemplicările noas
tre vom face ilustrarea prim fragmente de texte şi trimiteri la celelalte 
Cazanii româneşti mai vechi, mai ales la cele care răspund în chip grăi
tor şi unor criterii de valoare şi semnificaţie, constituind la vremea lor 
pentru slujitorii Bisericii noastre cele mai însemnate mijloace de propo- 
văduire a dreptei credinţe şi de educaţie morală creştină. Se cuvine să 
amintim aici faptul că în volumul mai sus citat titlul fiecărei Cazanii sin
tetizează ideea tematică de învăţătură şi morală creştină pe oare o va 
dezvolta şi exemplifica, expunînd în mod adecvat temei, învăţături des
pre virtuţile, îndatoririle şi deprinderile morale creştine, în congruenţă 
firească şi necesară cu rînduielile vieţii sociale şi cu cerinţele vieţii ce
tăţeneşti în contextul istoric dat.

în comentariul nostru am considerat necesar să ilustrăm, prin citate 
şi fragmente de texte, şi numai la rigoare le vom compara pe acestea — 
atunci cînd comparaţia se impune a fi deosebit de elocventă.

19. Alături de Psaltire, a cărei traducere în româneşte fusese de timpuriu şi la 
fel de perseverent înfăptuită, mereu îmbunătăţită, către cea mai desăvîrţită diorto- 
sire, pînă la acel giuvaer de limbă şi poezie românească : Psaltirea in versuri a Mi
tropolitului Dosoltei al Moldovei, în 1673, nu mai puţin cea tipărită cu 21 ani mai 
tîrziu de Antim Ivireanul Mitropolitul, la Bucureşti în 1694.

Psaltirea şi Cazania au fost, prin specificul oonţinaitului lor, mai uşor accesi
bile şi credincioşilor, care adesea le procurau cu maii greutăţi, dorind să le aibă 
permanent în casele lor, adesea învăţînd carte şi pe ele, în liteTe slavone dar în 
limbă românească. Ceea ce însemna foarte mult, «în acei timpi grei pentru ţară», 
cînd nu se îngăduia oficierea slujbei în biserică în româneşte.
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«Cite sînt adevărate, cite sînt de cinste,
• cite sînt drepte, cîte sînt carate, cite sînt 

de iubit, cîte sînt cu nume bun, orice
virtute şi orice laudă, la acestea să vă
fie gîndul» .(Filip. 4, 8).

II
între vechile noastre Cazanii, Evanghelia cu învăţătură ( — Ev. 

. ) x , publicată de Coresi în 1581, este întîia carte bisericească de 
fel în literatura noastră religioasă din epoca medievală care pre- 
-ă prin chiar titlul său scopul educativ religios pentru care se ti- 

eşte, recomandîndu-şi conţinutul. Şase decenii mai tîrziu, în Evan-
~'a cu învăţătură sau Cazania de la Govora — 1642 ( — Cz. GovJ,
odită de ieromonahul Silvestru şi primenită de pre limba rusască» 

Udrişte Năsturel, se explică în Predoslovie că această carte «caută 
fie strajă trează» pentru credincioşi, arătîndu-le calea, caută să fie 

un bucium glăsuitor de Dumnezeu», iar pentru a asigura apărarea 
întărirea Ortodoxiei, pentru a contribui la sporirea duhovnicească 

credincioşilor, ea va fi «spadă ascuţită de amîndouă părţile, care taie 
fărădelegea şi hulele iereticilor şi cu văpaia clădurii sale încăl- 

e sufletele şi inimile cele degerate». Scopul educativ-religios este 
tat şi în titlul Evangheliei învăţătoare de la Dealu (1644) precum 
de către alcătuitorul Predosloviei, prin îndemnul : «toţi cîţi veţi ne- 

—i această Cazanie, schimbaţi-vă mintea...» 21 — chemînd la un exa-
- sever al cugetului, al conştiinţei moraile creştine şi la hotărîrea 
a urma cu osirdie învăţătura Sfintei Evanghelii.

In toate învăţăturile pe care le cuprinde Cazania mitropolitului 
Varlaam al Moldovei (=  Cz. Vail.) sînt expuse bogate idei biblice, li- 
targice, dogmatice, moraile şi sociale. Este un «opus magnum», re- 

■prezentind o chintesenţă a scopurilor pe care le mărturisesc fiecare 
Antre Cazaniile precedente : lumina cunoştinţei dumnezeieştilor ade
văruri de credinţă în rîndurile dreptmăritorilor creştini, scopurile edu- 
«ativ-morale, aplicarea învăţăturilor şi principiilor de viaţă creştină la 
«calităţile sociale ale timpului. în cele ce urmează vom exemplifica 
deseori din cuprinsul acestei Cazanii.

Prefaţa lămuritoare la Adunarea Cazaniilor ( — Ad. Cz.), publicată 
fa 1793, aduce precizări privind necesitatea acestei cărţi pentru buna 
călăuzire a vieţii creştinului : citirea în biserică din operele Sfinţilor 
Părinţi, din Proioage şi Sinaxare nu este de ajuns — arată prefaţa vo- 
tamului — , fiindcă acolo nu se află totdeauna «pe larg şi deplin tîlcui- 
rea şi învăţătura sfintei dumnezeieşti legi şi datorii a tot omului» ; 
Astfel cartea îşi propune să fie un îndreptar «al tuturor datoriilor cu 
care este îndatorat şi legat adevăratul creştin şi bunul cetăţean». Sco

20. In continuare, trimiterile bibliografice pentru citatele ilustrative se vor face
ir text. cu abrevierile de titluri pe care le vom menţiona supra.

21. După Romani 12, 2 : «...Să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi
c^re este voia lui Dumnezeu, ce este bun, şi plăcut, şi desăvîrşit».
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pul educativ pe caxe vrea să-l îndeplinească prin buna orînduire a con- 
ţinutudui său, pentru cultivarea virtuţilor morale şi civice se citeşte 
şi în titlul său explicativ: Adunarea Cazaniilor a multor feluri de cu
vinte invdţătoare de năravuri bune la duminici şi sărbători prăznui- 
toare.

«învăţătura năravurilor» este menţionată şi în titlul complet al Chi- 
riacodromionului «evanghelicesc» (■= Ch. «ev.»), tipărit la Bucureşti în 
1801, după fieştecare tîlcuire a Evangheliei cu osebit cuvint pentru în
văţătura năravurilor» ; aşadar un special, «osebit cuvînt» avînd ca scop 
educaţia morală a creştinilor, în conformitate cu preceptele evanghe
lice. Menţiunea asupra caracterului de îndrumare morală se află şi în 
titlul — provizoriu — pe care l-au dat traducătorii — mult ostenitorii 
monahi paisieni Gherontie şi Grigorie — , aşa cum se poate vedea pe 
foaia de titlu a manuscrisului nr. 154 de la Arhivele Statului din Iaşi, 
reprezentînd traducerea volumului I al ediţiei de la Moscova, din 1796: 
«Duminicescul drum, adică tilcuirea şi după dînsa Voroavd năravnică 
la Evanghelia ce să ceteşte» (subl. n.).

în prima retipărire a Chiriacodromionului de la 1801, datorată ejji^ 
subliniată şi de către mitropolitul Veniamin Costachi, cînd tipăreşte la 
coloratură arhaică: învăţătura «năravurilor» sau «voroavă năravnică», 
prin expresia echivalent^ reprezentînd stadiul modern al evoluţiei ter
minologiei româneşti, Chiriacodromion sau Cuvinte morale pentru fie
care duminică a anului. Tipărirea separată a acestor «Cuvinte morale»
— fără «Tîlcuiri» — este dovada însemnătăţii lor şi, fără îndoială, a 
necesităţii imperioase care determinase publicarea în acest fel, spre a 
fi şi la îndemîna fiecărui credincios care doreşte să o aibă în casă, să 
poată folosi pentru sine, în cadrul familiei şi al apropiaţilor săi, pentru 
a aprofunda îndrumările şi învăţăturile ascultate în biserică.

însemnătatea şi necesitatea acestei cărţi de învăţătură creştină este 
subliniată şi de către mitropolitul Veniamin Costachi, cînd tipăreşte la 
Iaşi o ediţie în două volume (1840— 1841), «spre a se înţelege drept 
Sfintele Evanghelii..., spre a se culege, folosul înzăcit şi înmiiţ din fe
ricită lucrarea aceasta».

O contribuţie remarcabilă la desăvîrşirea conţinutului Cazaniilor, 
pentru ca ele să reprezinte cu adevărat un manual de învăţătură orto
doxă dogmatică şi morală pe înţelesul tuturor, ţinînd seama de multi
ple cerinţe şi avînd un caracter complet prin cuprinderea sărbătorilor, 
din întregul an, este adusă prin ediţia de la Sibiu, apărută în 1855 prin 
marea osîrdie a mitropolitului Andrei Şaguna «cu un adaus de cuvîn- 
tări pentru sărbătorile domneşti», mărturisind în prefaţa adausului : 
«S-a aprins în mine dorul să dau această carte creştinilor noştri într- 
un chip săvîrşit» 22.

22. Chiriacodromion, adică cuvintări bisericeşti pentru liecare duminică a anului, 
întocmite de Prea Stinţitul Arhiepiscop al Astrahanului Nichiior Tcotochi, tipărit 
acum întiia dată cu un adaus de cuvintări pentru sărbătorile domneşti, Sibiu, la 
anul Domnului 1855.



Modalitatea tipică — şi am putea spune «clasică» — în care sînt 
fracturate Cazaniile reflectă aşadar evident şi o concepţie didactică, 
tapunind anumite necesităţi de metodă a expunerii, avînd ca strălu
cite modele de interpretare a textelor sfinte cum şi de tehnică orato
rică omiliile Sfinţilor Părinţi şi mari dascăli ai Bisericii noastre.

In partea iniţială se explică pericopa evanghelică, este tîlcuirea, 
dntind să asigure comunicarea sensurilor conţinutului dogmatic al tex- 
tahii, esenţa adevărurilor de credinţă pe înţelesul dreptmăritorilor 
creştini. A  doua parte care comportă un caracter specific al interpre
tării, este învăţătura ; ea demonstrează purtarea de grijă a Bisericii 
pentru viaţa morală a credincioşilor, spre a-i călăuzi fără contenire şi 
a  le da îndrumări pentru cultivarea virtuţilor creştine, morale, civice
— adesea fiind prezentate în paralelă cu contrariile lor, sau aducînd 
cele mai evidente, adecvate şi convingătoare exemple de un fel sau 
oital luate din viaţă. Acesta este şi aspectul pedagogia fundamental 
•eferitor la propovăduirea învăţăturii creştine : explicarea adevăruri
lor de credinţă în Dumnezeu cel linul în Treime, dar şi a rosturilor uni
versului, ale lumii şi ale vieţii omului, fiind o dreaptă călăuză în ori
entarea şi organizarea acestei vieţi, spre buna rînduire a existenţei 
creştinului, a climatului sociail în care aceasta se desfăşoară, spre a 
spori neîncetat pe calea desăvîririi duhovniceşti.
► Această structură a Cazaniilor, urmînd celei a Omiliilor Sfinţilor 
Părinţi, reflectă legătura foarte strînsă între Teologia dogmatică, Exe
getică şi Teologia morală, inseparabile prin obiectul lor fundamental, 
■n raport care exprimă existenţa inseparabilă în gîndirea şi în trăirea 
credinţei noastre creştine a adevărurilor dogmatice de cele morale, 
aşa cum se află ele în însăşi revelaţia dumnezeiască23.

Principiile şi preceptele moralei creştine decurg din adevărurile 
evanghelice şi dogmatice fundamentale, primind astfel la rîndul lor 
valoare de adevăruri. în scrierile Sfinţilor Părinţi, apoi în toată litera
tura teologică creştină a antichităţii, învăţăturile, principiile dogma
tice şi cele morale se găsesc tratate împreună. Chiar după sistemati
zarea Teologiei morale, după structurarea profilului ei ca disciplină, 
«summele» medievale (summa theologiae) pezentau nedespărţite Dog
matica şi Morala — după cum, este ştiut, în cadrul Teologiei ortodoxe 
Teologia morală îi delimitează domeniul în tratatele speciale în seco
lul al XVIII-lea.

Cazaniile — predicile — «la Sfinţi mari» îşi găsesc bogateile re
surse în Teologia istorică, plină de exemple şi învăţături privind iubi
rea jertfelnică faţă de Dumnezeu, prezentînd chipuri de mucenici şi 
cuvioşi care au strălucit prin fervoarea credinţei trăite şi mărturisite 
pînă la jertfa de sine cu bucurie, chipuri aureolate de ostaşi neînfricaţi 
luptători sub pavăza Sfintei Cruci şi pentru biruinţa ei, eroi ai Creşti-

23. Mitropolit dT. Nicolae Mladin, Prof. diac. dr. Orest Bucevsahi, Prof. dr. Con
stantin Pavel, Prof. diac. dr. Ioan Zăgrean, Teologia Morală Ortodoxă, pentru Insti
tutele teologice, voi. I, Morala generală, Bucureşti, 1979, p. 13.
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nătătii primind cu seninătate şi hotărîre nestrămutată mucenicia pen
tru apărarea adevărurilor de credinţă în Domnul Hristos şi a sfintelor 
învăţături pe care ni le-a lăsat.

Aşadar, prin caracterul lor specific, omiletic, textele Cazaniilor 
noastre păstrează cu fidelitate interpretarea patristică a conţinutului 
dogmatic, liturgic, hagiografic — şi se adresează totdeauna nu numai 
în termenii cei mai accesibili auditoriului, întregului popor cel drept- 
credincios, dar apelează şi la tot ceea ce constituie fondul aperceptiv 
al acestuia în ceea ce priveşte noţiunile scripturistice, apelează la ace
le texte biblice fundamentale atît privind credinţa ca atare cît şi viaţa 
morală creştină. Pentru explicarea pericopelor evanghelice, pentru a 
adînci înţelesul unei parabole şi vailoarea ei moralizatoare, textele Ca
zaniilor menţionează precepte biblice general cunoscute, apelează în 
mod adecvat la textele celor Zece Porunci şi la Fericiri — însăşi esen
ţa eticii creştine însemnînd neîncetata străduinţă pentru sporirea în 
virtute, înaintarea în lucrarea duhovnicească spre desăvîrşirea vieţii, 
întru cîştigarea fericirii veşnice, a mîntuirii.

Esenţa eticii creştine o găsim cu deplină limpezime formulată în 
sinteza dintre conceptul-«tericire» şi preceptele-«porunci» : fericit cel 
ce urmează şi împlineşte poruncile Domnului! Căci ţinta supremă a vie
ţii creştine este fericirea prin mîntuirea sufletului. Calea spre atinge-* 
rea ei este urmarea cuvîntului Domnului lisus Hristos, care cuprinde 
în sine «toată legea şi proorocii», în care găsim hrana sufletului nos
tru, călăuza paşilor noştri în viaţă.

în Predica de pe munte, Mîntuitorul a rostit în faţa ucenicilor Săi 
şi a mulţimilor care îl ascultau, întreg codul moral al Creştinismului, 
arătînd cită însemnătate are, alături de fervoare, sinceritatea şi sta
tornicia credinţei, conduita creştinului, concordanţa deplină între cu
get, cuvînt, faptă. I se va deschide creştinului drumul spre bucuria ce
rurilor atunci cînd el se călăuzeşte în chip neabătut după poruncile şi 
învăţăturile Sfintei Evanghelii; cel care le ascultă şi le îndeplineşte 
«asemăna-se-va bărbatului înţelept care a clădit casa lui pe stîncă» 
(Matei 7, 25).

In învăţăturile pe care le cuprind textele vechilor noastre Cazanii 
sint explicate şi exemplificate principiile de viaţă creştină, sînt arătate 
îndatoririle morale şi civice, îndrumări şi îndemnuri care privesc atît 
etica individuală, cea a vieţii de familie, cît şi etica socială, pentru ca 
urmărindu-le cu rîvnă fiecare creştin să aibă lumina cugetului şi puterea 
fiinţei de a-şi zidi casa sufletului său «pe stîncă».

Vom exemplifica în continuare prin unele dintre cele mai semnifi
cative pasaje pe care le conţin vechile noastre Cazanii — între aces
tea, deosebit de elocvente adever;ndu-se a fi cele cuprinse în a doua 
dintre cărţile de învăţătură creştină ortodoxă tipărite la noi în secolul 
al XVII-lea — Cazania lui Varlaam — şi în secolul al XVIII-lea* — 
Adunarea Cazaniilor.
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Iubirea, dreptatea, pacea — sînt dumnezeieştile porunci şi în ace
laşi timp legi morale ale vieţii creştine, sînt principii etice în cea mai 
strînsă corelaţie şi într-un raport de determinare recipocă ; aşa le aflăm 
şi in învăţăturile cuprinse în Cazanii.

Iubirea faţă de Dumnezeu şi iubirea pentru aproapele sînt nedes
părţite, aşa le-a arătat şi le-a propovăduit însuşi Domnul Hristos, aşa 
se cuvin pururea împlinite de creştinul adevărat. Iubirea este legea şi 
porunca supremă, toate celelalte decurg din ea. învăţăturile cuprinse 
in Cazanii caută a adînci înţelesul moralei iubirii în conştiinţa credin
cioşilor, exprimînd-o la nivelul receptivităţii şi accesibilităţii lor, ară- 
tind că iubirea aproapelui este o peremptorie şi evidentă dovadă a în
săşi iubirii faţă de Dumnezeu. Argumentul implică chiar specificul, na
turii omului, al comportării lui psihice fireşti :

«Că de nu iubeşte pre aproapele că-1 vede, dară pe Dumnezeu că 
nu-1 vede, cum să-l poată iubi?» (Cz. Varl., f. 292 v, Cazania la Dumi
nica cinsprezecea după Rusalii).

Porunca iubirii faţă de aproapele — «regula de aur» a moralei 
creştine — este deci nu doar enunţată în chip clar, dar şi explicată 
amănunţit în fiecare dintre termenii ei. Cine este aproapele nostru ?
— «Aproapele nu să cheamă omul ce iaste dintr-o semenţie de oameni 
ce, după fire, toţi sîntem dăproape unul altui şi trebuiaşte pre hjeca- 
rele să avem milă» (idem, f. 341 v, Duminica douăzeci şi cincea după 
Rusalii); «Deaproapele nostru iaste tot omul care-i trebuiaşte milă şi 
agiutoriu de la noi şi carele face milă cu el, acela-i este mai deproape» 
(idem, f. 344 r).

Căutînd adevăratul sens al învăţăturii creştine despre autentica 
iubire de aproapele aflăm care este măsura supremă şi dovada cea mai 
grăitoare a acestei iubiri autentic creştine: a-I iubi pe aproapele ca şi 
pe sine înseamnă împlinirea Poruncii a zecea : «Să nu doreşti nimic 
din cîte are arpoapeie tău!» (leş. 20, 17). Aşadar a-i respecta fiinţa, 
drepturile şi avutul său. A da măsura supremă a iubirii de aproapele, 
a fi un creştin adevărat, înseamnă a fi capabil de orice sacrificiu pen
tru binele lui — nu numai a respecta toate cele ale sale, ci a fi gata 
-•de a muri pentru dînsul» (Cz. Varl., f. 292 v, Duminica a cinsprezecea 
după Rusalii).

Iubirea creştină trebuie să se manifeste în chip total între cei ce 
se însoţesc în viaţă, pentru, ei este invocat în chip sugestiv simbolul 
absolutei fidelităţi: «învăţătură avem pe turturelele acelea ce aduse 
Preacinstita dar preotului după lege. Că această pasăre iaste iubitoare 
foarte pre soţul său, şi dacă-1 pierde, ea doreştef după dînsul pînă ce 
iaste. Şi de jale nice dănăoară nu se pune să şează pe creanga verde, 
ci tot pe uscată, şi altă soţie nu mai cearcă» (idem, f. 56, februarie în 
două. învăţătură la Stratenia Domnului nostru Iisus Hristos).

Principala instituţie înlăuntrul căreia lecţia de iubire creştină tre
buie să se arate în chip desăvîrşit este Sfînta Biserică cea creată de 
Domnul Iisus Hristos. Biserica noastră creştină înseamnă iubire şi dă
ruire, «iubirea care easte rădăcina, izvorul şi muma tuturor bunătăţilor.
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Pentru că ea, ca rădăcină, ramuri fără de număr de fapte bune creşte, ca 
izvorul multe rîuri mari izvorăşte; şi ca muma în sînul său tine şi cu
prinde pe cei ce aleargă la ea» (Ad. Cz., I, f. 94 r, La Pogorîrea Duhu
lui Sfînt).

Iubirea creştină înseamnă dăruire a darului.
«Oamenii cei buni întrebuinţează darurile sale spre folosul altora 

oam eni: mintea spre învăţătura altora, sau cu cuvîntul, sau cu scri
soarea; împodobirea vorbei spre plecarea inimilor omeneşti a urma 
binelui; bogăţia spre hrănirea săracilor, cinstea şi vrednicia spre apă
rarea acelora care sînt supăraţi şi necăjiţi, spre întărirea acelora care 
sînt neputincioşi. însă talanturile acelea care să întrebuinţează spre 
folosul altora oameni, Dumnezeu le îndoieşte» (idem, f. 14 v La Dumi
nica Fiului risipitor).

Spiritul jertfelnic alturismul, sînt trăsături inerente iubirii creş
tine, constituie adevărata ei manifestare.

«Noi toţi sîntem zidiţi unul pentru altul; pentru nimenea din noi . 
nu este atîta ca talantul dăruit ca să poată unul singur neluînd de la 
ajutorul altora să fie bine norocit în lume...». Fiecare creştin este dator 
a urma învăţăturii Domnului Hristos, veghind spre a nu vătăma cu 
nimic «legătura cea sfîntă a omenirii» — toţi oamenii fiind fii ai unuia 
Dumnezeu (idem, II, f. 82 v şi 83 r. La Duminica a treizeci şi una după 
Pogorîrea Duhului Sfînt).

Iubirea creştină aduce cu sine într-ajutorarea frăţească, nimic nu 
poate sluji mai mult binelui şi prosperităţii obşteşti decît dăruirea de 
sine, rîvnind necontenit la împlinirea celor ce sînt spre folosul tuturor. 
«Fiindcă întru legătura obştiilor de trebuinţă easte ca toate mădulările 
acestei obşti să aibă datorie unul altuia a ajuta ; aşadar se cade ca unii 
către alţii să fie din inimă voitori de bine..., se cade ca întru alegerea 
osebitului folos şi a obştii aşa să se cinstească şi să se socotească ob
ştea ca fieştecarele către binele cel de obşte să fie supus cu dreptatea 
inimii şi cu rîvna» (idem, II, f. 8 r, La Duminica a IlI-a după Pogorîrea 
Duhului Sfînt). Este cu totul relevantă această insistenţă asupra însem- \ 
nătăţii pe care o are practicarea iubirii creştine pentru viaţa în socie
tate, pentru prosperitatea obştească.

Fiind întrajutorare, fiind dăruire de sine, iubirea realizează soli
daritatea activă, constructivă, ea face ca toţi oamenii să fie «un gînd şi 
o voie şi o faptă». Prin solidaritate sinceră şi ziditoare cu ceilalţi se
meni omul capătă încredere in viaţă, încredere în puterile sale, pe care 
şi le simte astfel înzecit sporite.

Plin de mireasma. înţelepciunii izvorîte din Sfînta Scriptură este ■ 
cuvîntul Cazaniei care explică felul în care creştinii au ajuns la con
vingerea că solidaritatea permanent activă întru bună şi frumoasă zi
dire este o forţă de neînvins :

«Ce pricină au fost de au adus pe oameni ca să se adune întru 
obşte, o ascultătorilor ? Pre omul, dacă îl vom închipui în gînd afară 
de toată obştea, îl vom cunoaşte a fi singur unul, carele singur luişi 
easte lăsat şi carele de la nimenea în lipsele sale agiutoriu nu aşteaptă



l i  drept aceea totdeauna şi de pretutindenea temerii easte supus. Aceas- 
t t  stare easte neîndestulată şi ticăloasă. Oamenii de oameni au mare 
Jpsd 'nevoie (subl. n.), pentru că tot omul are lipsă nemărginită şi eară 
•ot omul are puteri şi daruri mărginite. Şi de aceea, unii cu ajutoriul 
altora şi neîndestulările sale mai lesne le pot depărta şi temerile a le 
feirui. Şi aşa a tuturor unul folosul întru toţi au făcut, un gînd şi o voie 
«a  să impreune întru obşte» (idem). Iată o strălucită pagină de etică 
xicială creştină, învăţătură de adîncă frumuseţe şi de perpetuă actua- 
kiate. pe care o confirmă oriunde şi oricînd viaţa omului, a grupului 
social, a comunităţii întregi a omenirii!

Activitatea sîrguitoare a fiecăruia şi a tuturor, depusă cu iubire şi 
Încredere înseamnă neîncetată prosperitate a fiecăruia şi a tuturor. 
Manca sîrguitoare pentru binele obştii dă măsura iubirii creştinului 
pentru semenii să i:

«Truda şi fapta cea bună sînt mijlociri ca acelea cu care să ţine 
toată obştea în starea cea bună şi se înalţă. Din fericire cea de obşte 
ovorăşte tot felul de bunătate; de numai acela se poate lepăda de 
obşte carele nu vrea să vază bine, fericit şi norocos» (idem, III, f. 49).

Cu cît mai vrednici de laudă se dovedesc slujitorii Sfintelor Alta
re. învăţători ai poporului cel dreptcredincios, atunci cînd ei nu uită 
că prin cuvîntul ce îl rostesc din amvon trebuie să insufle creştinilor 
ţi dragostea pentru patrie, această matcă nepreţuită a existenţei lor 
pămînteşti, unde au trăit şi au luptat, au zidit cu pilduitoare statorni
cie $i s-au jertfit srăbunii, patria în care creştinii vieţuiesc şi îşi cresc 
fiii, patria pe care trebuie să le-o treacă acestora spre moştenire în
treagă şi puternică, aşa cum ei înşişi au moştenit-o, transmiţînd aces
tor fii acelaşi simţămînt de nestrămutată iubire, şi devotament pentru 
patrie.

în Adunarea Cazaniilor, II, la Duminica a douăzeci şi cincea după 
Pogorîrea Duhului Sfînt, se dă enunţul pericopei evanghelice : «Cine 
este aproapele meu ?» (Luca 10, 25—37), indicînd şi învăţătura zile i: 
►Pentru dragostea către patrie (unde să naşte cineva)» (f. 65 r - 6 8  r).

«Dar după cum singură omeneasca fire arată nouă asemănarea cu 
noi a luturor oamenilor, aşa ni să pare că nu este de lipsă a întreba, 
cine este aproapele nostru? — Cei de aproape ai noştri sînt toţi oa
menii care sălăşluiesc pămîntul. Folosul lor atita trebuie să fie aproa
pe de noi, crt sîntem noi de singuri noi» (f. 65 r). Aşadar, nutrind dra
gostea pentru toată făptura omenească ce sălăşluieşte patria tuturor, 
întregul pămînt, «neîntîrziind gînduriie noastre cătră locuitorii a toată 
lumea... ce vom socoti de datoria noastră cătră aceia carii fac întregi
mea tării noastre» (subl. n.); deci numai iubindu-ne patria în care am 
venit pe lume putem ajunge la iubirea universală, a tuturor oamenilor 
intre ei. Prin densitatea ideii şi frumuseţea expunerii, fragmentele ce 
urmează fac de prisos comentariul, trebuind să fie aproape în între
gime reţinute ca un «memento»:

«Rugăciunea celui iubitor de patrie, cea dintâi se face pentru pa
trie (subl. n.), adecă pentru ţară» (f. 65 v);
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«Dară carele întru adevăr iubeşte patria sau tara, acela ţine numai 
pe aceia a fi buni cetăţeni carii să silesc pentru adevăratul folosul pa
triei, el nici un fel de cinste acelora nu dă carii pre sine nu înclină la 
folosul cel de obşte, măcar cum ar fi ei» (f. 6 6  v) ;

«Carele adevărat iubeşte patria, acela şi pre omul cel mai duipă 
urmă nu numai nu- 1  necăjeşte şi nu- 1  asupreşte, că şi aceia nu caută 
ca să fie spre slujba lui. El plăteşte şi cu cea mai după urmă averea 
sa acelora carii deplin slujesc patriei» (idem) ;

«Şi aşa, cinstea şi înalta preţuire a aceştii fapte bune şi folosul 
cel de obşte, poate să îndemneze pre noi să avem rîvnă cătră folosul 
cel de obşte şi dragoste către patrie» (f. 67 r) ,•

«Bunăvoirea cea de obşte să să verse spre tot omul şi ca fieşte- 
carele să să silească a ajuta fericirii tuturor, să meargă înaintea tutu
ror în fapte bune» (f. 67 v).

Morala creştină este morala iubirii şi dreptăţii. Creator-a-toate, 
Dumnezeu guvernează lumea cu desăvîrşită dreptate, El este Dreptul 
Judecător acum şi în vremea de apoi. Dimensiunea spirituală a împă
răţiei lui Dumnezeu este fundamentată pe dreptate. Însuşi Fiul lui 
Dumnezeu, Mîntuitorul lumii, a venit pe pămînt spre a instaura această 
împărăţie a iubirii şi dreptăţii, dreptatea întemeiată pe egalitatea pri
mordială a tuturor oamenilor, toţi fiind una în Iisus Hristos (Gal. 3, 28).

Cel ce vieţuieşte în iubire, nu poate vieţui decît în dreptate, nă
zuind a o instaura în raporturile dintre toţi oamenii. Spiritul de drep
tate trebuie să ne călăuzească necontenit cugetul şi fapta. «Toate cîte 
voiţi să vă iacă vouă oamenii, asemenea şi voi iaceţi lor, că aceasta 
este legea şi proorocii» (Matei 7, 12) şi «de nu va prisosi dreptatea 
voastră nu veţi intra în împărăţia cerurilor» (Matei 5, 20). ,

In textele Cazaniilor vechi se pune un accent deosebit pe învăţătura ■ 
privind dreptatea ca virtute creştină precum şi pe funcţia socială a prin- I 
cipiului dreptăţii. “

Interpretarea textelor sfinte şi întreaga lucrare educa tiv-morală 
creştină porneşte de la ancorarea în realităţile existenţei sociale şi ale 
cerinţelor vieţii cetăţeneşti, arătînd necesitatea înfăptuirii dreptăţii înx 
chiar structura vieţii sociale, dezvăluind aspecte ale injustiţiei prin e- 
xistenţa inegalităţii sociale, abuzurile unor autorităţi, măsurile de con- 
strîngere şi violenţă asupra celor neajutoraţi.

Severe avertismente cuprind învăţăturile din Cazania lui Varlaam, 
vituperînd moravurile şi practicile prin care se manifestă egoismul, 
indiferenţa. «Giudeţul cel fără de milă», va fi răsplata celor care fac 
nedreptate, celor care nu privesc cu iubire spre aproapele.

Dreptul Judecător va plăti cum se cuvine celui care nu I-a urmat 
cuvîntul, ci şi-a petrecut viaţa numai spre a sa satisfacţie, prin «strîn- 
soarea cea nedreaptă, avuţia şi bunătatea cea putredă» (Cz. Vârî., f. 
138 v, învăţătură la Duminica Tomii). «Adu-ţi aminte încă... şi de cu
vîntul lui Isaia : Amar de ceia ce zidesc casa cu sînge şi zidesc cu 
nedireptăţi!». Asemenea învăţătură se află şi în cuvîntul lui Isus Sirah :
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ce face jertfă dintr-agonisita săracilor aşa iaste înaintea lui Dum- 
ca şi cel ce junghie fiind înaintea tatălui său, şi cela ce opreşte 

lucrătorului iaste ca şi cela ce varsă srnge» (idem, f. 349 r şi v. 
ie Ia Duminica a douăzeci şi şasea după Pogorîrea Duhului Sfîn't). 

Spiritul justiţiaT în raporturile dintre oameni presupune înfăptui- 
«gpaKtătii sociale, lege care trebuie să guverneze viaţa în comuni- 
«vindu-şi temeiul în egalitatea originară, prin crearea omului de 

Atoateţiitorul.
fe  faţa Domnului Dumnezeu toţi oamenii sînt egali, «De la cel mai 
pină la cel mai mare, împăraţii şi domnii, vlădicii şi boiarii» (idem, 
T v. Duminica unsprezecea după Pogorîrea Duhului Sfînt). Toţi oa- 
~ sînt supuşii lui Dumnezeu : «Slugile Lui sînt de la domni şi de la 

ti. toţi cîţi sînt pre lume pînă la cei mai mici» (idem, f. 297 r. 
»ca a şaisprezecea după Pogorîrea Duhului Sfînt). Aşa după cum 
Şorii Bisericii trebuie să înveţe pe cei neştiutori, «Dregătorii lumii
* să facă dreptate, puternicii să scoată pe obidiţi din mîna celor 

tari decît dînşii» — să-şi exercite autoritatea în chip justiţiar, fie- 
căutind a folosi cu vrednicie talantul primit, a se arăta demn de 
ilatea ce i s-a încredinţat (idem, f. 298 r).

Atunci cînd este vorba de o societate structurată în chip evident 
1 se avertizează în chip categoric asupra aspectelor acestei ine- 
ti, nimeni nu trebuie să creadă că are dreptul a dispune de viaţa 
urile altuia :

«Să socotească acela care pare că-i volnic să facă pe lume ce va 
că groaznic lucru iaste a cădea vinovat în mîinile lui Dumnezeu, 

socotească ce-i va agiuta mîndria cînd va sta de asemenea cu cei 
I ce i-au asuprit şi i-au năpăstuit. Intr-un chip sîntem răscumpăraţi 
singele Fiului lui Dumnezeu, îintr-un chip avem un giudeţ în ceriu» 

, f. 273 r. Pilda celui care datora zece mii de talanţi).
Justiţia absolută, judecata lui Dumnezeu este şi va fi egală pentru 
de aceea învăţătura creştină îndeamnă pe toţi credincioşii «să pă- 
~scă .nedireptăţile... şi apucările... Cei năpăstuiţi vor striga pentru 
bătate... însăşi strîmbătatea va striga». Cei ce fac nedreptăţi «nu 

putea fi fără urgie de la Dumnezeu de nu vor face plată celui asu- 
[idem, f. 381 r şi v. Duminica a treizeci şi doua după Pogorîrea 

lui Sfînt).
Antiteza retorică pune în evidenţă în chipl cel mai elocvent ine- 

pEtâtea şi injustiţia. Viaţa este pentru unul «cu totul slobodă şi în- 
fcstulată, (pentru) altul potrivnică şi nenorocită. Unul flămînzeşte iară 
Iftnl să prea satură ,■ acesta în prea desfătate palaturi să odihneşte, 
Iară acela nu ar? unde să-şi plece capul; unul să măreşte şi să fă- 
fcţte cu titula de nobleţă, neam mare, iară altul oftează sub jugul cel 
^ e u  al slujbăşiei» (Ad. Cz., II, f. 52 v, Duminica a nouăsprezecea după 
Pagorîrea Duhului Sfînt).

In vechile noastre Cazanii egoismul este încriminat ca unul dintre 
cele mai periculoase vicii, un defect moral dintre cele mai grave, care 
dezumanizează fiinţa omului. Egoismul duce la orbire a cugetului, cel
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ce se îngrijeşte numai de sine nu îşi poate călăuzi viaţa după princi
piul dreptăţii, totul va subordona propriilor interese. «Ce iaste mai rău 
în lume decît omiul acela care numai de sine socoteşte şi iaste către 
toţi rău!» (idem, f. 61 r. Duminica douăzeci şi treia după Pogorîrea Du
hului Sfînt).

Dar mai sînt şi cei care numai simulează iubirea dreptăţii, farisei
smul lor poate scăpa oamenilor, dar nu sînt ei necontenit priviţi de 
ochiul lui Dumnezeu ?

«Ce foloseşte omului creştin cu o mînă a zidi Biserica şi cu cea
laltă mmă a asupri şi a obida pe oamenii cei săraci şi ticăloşi; cu o 
mînă iarăşi a împărţi milostenie şi cu cealaltă a număra bani pentru 
care au vîndut dreptatea !... cu un cuvînt, nu e de folos omului creştin ' 
a fi de o parte bun şi de alfâ parte rău!» (idem, III, f. 28v. La Adu
cerea în Biserică a Fecioarei Maria Maica lui Dumnezeu).

Un alt viciu moral cu mari repercusiuni asupra vieţii sociale este 
lăcomia. Ca şi egoismul ea generează nedreptatea. «Naşterea tuturor 
păcatelor iaste toată nedireptatea şi lăcomia» (idem, f. 228 v. Duminica 
a treia după Pogorîrea Duhului Sfînt). Cel dominat de viciul lăcomiei 
îşi însuşeşte fără măsură ceea ce nu i se cuvine, «cu strîmbful, cu asu- 
preala şi ou năpasta» (Cz. Vail., f. 228. Duminica a treia după Ru
salii).

în Pilda talanţilor este lăudat omul care «nu caută numai de bi
nele şi folosul său» dar este condamnat cel care nu ţine seama de sfin
tele porunci şi îşi măreşte avutul să/u fără nici o măsură, prin «apucare 
cu nedireptul» şi «înghiţire a muncii altuia». Pilda este tălmăcită în 
chip sugestiv: «Această lăcomie este pămîntul în carele îngroapă slu
ga cea vicleană talantul domnului său. Aceasta împietreşte inimile oa
menilor» (idem, f. 298 v. Duminica optsprezecea după Rusalii).

Insistînd în mod deosebit asupTa păcatului lăcomiei, paginile Ca
zaniei lui Vailaam aduc grăitoare dezvăluiri asupra peisajului moral 
al societăţii. Vrednici de osîndă sînt cei care nesocotesc învăţătura şi 
poruncile Domnului, făcîndu-le toate «peste dzisa lui Dumnezeu». Odată 
ce au fost prinşi în mreaja viciului lăcomiei, simţind plăcere şi satis
facţie din a aduna cît mai mult, sînt robi ai lăcomiei, niciodată «nu o 
pot sătura», îşi uită cu totul datoriile faţă de aproapele ; aceşti nefe
riciţi au numai preocuparea de a acumula, «necum să agiutorească pe 
cineva, ci încă gîndesc de unde vor lua şi pre cine vor prăda să strîngă 
bani şi avuţie ?» (idem, f. 309 r şi v).

Dar oricît de adînc ar fi înrădăcinat acest viciu, nu itrebuie pier
dută speranţa că cei dominaţi de el sînt recuperabili. Cu ajutorul lui 
Dumnezeu ei se pot îndrepta, aşa cum se arată într-o fierbinte invo
caţie : «Dă, Doamne, schimbare întru inimile şi întru faptele creşti
neşti !... Mai marii pre cei mici ca pre nişte robi îi a u ; în loc de agiu- 
toriu, mai tare le iau, mai tare-i pradă, mai tare-i robesc. între toţi 
oamenii unul altuia nime nu prieşte, unul altuia rîvneşte, unul altuia 
prepune...» ; numai prin puterea şi voia lui Dumnezeu aceştia se pot 
întoarce spre semenii lor cu dreptate şi bunătate (idem).
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In pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina ideea morală cuprinde 
aceeaşi sugestivă referire la lăcomie :

«Nu iaste nici o hiară prin munţi şi prim pustii mai cumplită de 
aesaţiul şi soumpetea in casele celor bogaţi, că aceasta iaste maica lă
comiei şi nemilosteniei. Că toate hiarele să satură şi să odihnesc, iară 
omul lacom nice dănăoară nu să mai satură. Cîndu-i şi prisoseşte, a- 
înnce mai multu-i lipseşte, şi inima lui de nesaţiu nice dănăoară nu să 
odihneşte, ce tot mai spre multă avuţie să aprinde» — ca şi acest bo
gat căruia i-a rodit aşa de mult ţarina (idem, f. 347 r Duminica două
zeci şi şasea după Rusalii, Luca 12, 16—21). Concluzia moralizatoare 
este acelaşi avertisment adresat celor care numindu-se creştini nu se 
dovedesc a fi creştini:

«Amar celuia ce strînge cu lăcomie... Destul — sipune proorocul — 
este numele lui Dumnezeu ce va veni spre unii ca aceia care se îm
bogăţesc cu lăcomie din munca altora !» (idem, f. 350 v).

O altă elocventă exemplificare se referă la pericopa evanghelică 
-despre fii lui Zevedei şi muma lor», care cereau de la Dumnezeu «mă
rire deşartă», cu lăcomie şi dorinţă de înavuţire (Cz. Gov., p. 229).

Căutînd a-şi spori bogăţiile acestei lumi deşarte, omul îşi poate 
pierde sufletul său. Oamenii cărora le străluceşte ispititor şi orbitor 
surul şi argintul «sînt minaţi şi prinşi de mreaja dragostei a aurului 
5 i argintului» — se sipune în Cheia înţelesului, tipărită la Bucureşti în 
1678 (Duminica a doua după Pogorîrea Duhului Sfînt). Spre mai lim- 
oede lămurire este invocată şi tălmăcirea metaforei «chitului» din pro
feţia luiIona :

«Chitul se înţelege fiece om puternic, care easte cumplit, mînios, 
iacom la bani, unul ca acela înghite pe oameni, că le ia cu sila avu
ţiile şi-i sărăceşte» (idem. Duminica a treia după Pogorîrea Duhului 
Sfint).

Cît de pustiitoare este lăcomia pentru sufletul omului se conchide 
in Cazania lui Varlaam :

«Rădăcina tuturor răutăţilor iaste lăcomia avuţiei, după cuvîntul 
lui Pavel Apostol. Că aceasta de multe ori pre mulţi oameni pierde, 
cetăţi tari răsipeşte, pămîntul împarte cu hotare şi cu vame, mare cu 
singe amestecă, rîuri de lacrimi din ochii săracilor varsă.

Pentru dînsa sînt furtişagurile, uciderile, războaiele, jurămînturile 
cu strîmbul. Aceasta nu lasă oamenii să intre în împărăţia cerurilor» 
!?. 275 v. Duminica douăsprezecea după Rusalii). Nu este cu putinţă 
mîntuirea sufletului celui care «pentru lăcomia avuţiei lasă agiutoriul 
lui Dumnezeu şi li-i mai dragă agonisita deoîit Dumnezeu» — pentru 
că acelora «li-i şi inima, şi cugetul, şi nădejdea toată spre avuţie» 
i idem, f. 278 r).

«Cu pace, Domnului să ne mgam !... Pace tuturor!».
Vestirea păcii, lumina păcii străbate întreaga Sfîntă Liturghie creş

tină.
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Pacea a fost vestită pe pămînt în noaptea sfîntă a Naşterii Dom
nului Iisus Hristos. Darul păcii ne-a fost lăsat testamentar prin sublima 
Sa jertfă. Sfinţilor Săi ucenici şi apostoli Mîntuitorul le-a dat porunca 
şi i-a înveştmîntaft cu harul de a duce pînă la marginile lumii solia 
păcii creştine. Vibrante pagini filocalice despre porunca creştină a pă
cii ne-au lăsat Sfinţii Părinţi şi marii dascăli şi scriitori bisericeşti.

Pacea ou Dumnezeu, pacea în suflet şi pacea cu semenii este pro
povăduită şi pe larg lămurită în Cazaniile noastre.

Dumnezeu nu este «al neorînduielii, ci ai păcii» (I Cor. 14, 33). 
Domnul Hristos este «Domnul Păcii» (II Tes. 3, 16). El S-a întrupat «pen
tru ca să înlegiuiască pe pămînt viaţa de pace a celor din cer... derept 
aceasta, mînia şi vrajba dintru neamul omenesc o goni, şi dragostea 
Sa în el înrădăcinează» (Cz. Gov., p. 112. învăţătură în Duminica Lă
satului de brînză).

«înlegiuirea» cea dumnezeiască a vieţii de pace pe pămînt pTin 
jertfa pe cruce a Mîntuitorului nostru Iisus Hristoâ înseamnă cea mai 
sfîntă datorie a creştinului: de a urma fără abatere acestei «înlegiuiri». 
Pe pămînt trebuie să se statornicească pacea şi blîndeţea :

«Drept aceasta, iubiţi pacea lui Dumnezeu şi aveţi pace unul cu 
altul, cu dragoste nefăţarnkă... că aceasta este voia Dumnezeului nos
tru şi porunca Lui, să aveţi pace unul cu altul» (idem, p. 121— 122).

Tot în Cazania de la Govora găsim una dintre cele mai frumoase 
formulări a dumnezeieştii porunci a păcii :

«Creştinii au un Tată în cer, o mamă, Biserica, o hrană din Evan
ghelie şi dintr-un pahar se împărtăşesc şi o poruncă a păcii le-a lăsat 
Mîntuitorul: Pacea Mea dau vouă, pacea Mea las vouă l» (idem, p. 
122).

înfăptuirea imperativului moral şi creştin al păcii arată «ce fel de 
bărbăţie, de deşteptare, de rîvnă şi de silinţă dator iaste a avea creş
tinul» (Ad. Cz., I, f. 52 v, La Duminica a cincea a Marelui Post).

Prosperitatea omenirii întregi se poate înfăptui numai în condiţiile 
păcii universale, «viaţa pacinică a lumii aceştia şi a cealalta întocmeşte 
fericirea noastră, dară neînvoirea şi învrăjbirea înmulţesc nenoroci
rea» (idem, f. 67 v, La Duminica Tomii). A dori şi a iubi pacea cu ade
vărat este spre binele fiecărui om, fericirea lui nu este cu putinţă în 
afara dorinţei sincere de a înfăptui pacea :

«Iată aicela care easte fără pace şi dragoste şi nenorocos om şi 
creştin făţarnic easte» (idem).

Buna înţelegere şi armonia, bunăvoirea între oameni, toate aces
tea întăresc solidaritatea umană, dar consecinţele atitudinii opuse nu 
aduc decît dezastrul existenţei umane : «neînvoirea sau neunirea... în
tregii cetăţi şi împărăţii singur stăpînitoare risipeşte» (idem, II, f. 6 8  v, 
La Duminica Tomii).

în concepţia creştină fericirea cea adevărată şi deplină nu poate 
exista pe pămînt decît acolo unde sălăşluieşte pacea, ea este invocată 
ca aducăitoare a armoniei şi bucuriei:

«O pace ! O iubită pace! Fericit easte pămîntul acela întru carele 
tu petreci; fericit easte locul acela carele are pe tine ; fericiţi oamenii
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«ceia cari să veselesc cu tine ! Fericiţi aceia : pentru că ei sînt şi oa- 
— «ni norocoşi şi creştini desăvîrşiţi! (idem, f. 69 r).

Biserica noastră însăşi întruchipează principiul păcii : «Biserica 
creştinească nu întru altceva, ce numai întru adunarea oamenilor iu
bitorilor de pace să cuprinde» (idem). întreaga viată a creştinului tre- 
fc«ie să se călăuzească după această învăţătură a Sfintei Biserici, dum
nezeiasca învăţătură care cheamă la unire şi bunăvoire :

«Dumnezeu a poruncit nouă: Pace sâ aveţi între voi! (Evrei 12, 
şi toată învăţătura evanghelică întru aceea este întemeiată, ca să 

«dncă pre om căftre învoire... întru lucrarea binelui. Dumnezeu singur 
s i numeşte : Domnul păcii, şi cei ce păzesc şi cinstesc pacea să nu- 
mesc fiii lui Dumnezeu» {idem, f. 8 8  r şi v). Aşadar, nu numai a voi 
pacea, nu numai a adopta o atitudine declarativă pentru pace, ci a 
tapta pentru dobîndirea şi statornicirea ei între oameni, a apăra pacea 
de cei care caută vrajba şi dezbinarea.

A avea cu adevărat pacea cu semenii noştri înseamnă a le dărui 
«birea noastră : «Pentru învoirea cea sufletească şi creştineais^ă de a 
fi omul, creştinul, cu o inimă şi cu un suflet către aproapele său» (idem, 
t  87 v).

Dorinţa şi voinţa de a trăi în perpetuă bunăvoire trebuie să cîrmu- 
îască viata omului, viaţa unui popor. Cît de aotual şi cît de adecvat s-a 
dovedit şi se dovedeşte acest deziderat şi imperativ moral pentru po
porul creştin al ţinuturilor româneşti, care şi-a menţinut însăşi fiinţa 
aaţională prin energia spirituală infuzată de ideea unităţii etnice, de 
limbă, de trecut istoric şi de cultură ! ‘Unitatea de interese naţionale 
Si de aspiraţii pentru viitor s-a dovedit mai puternică decît toate vitre
giile istoriei şi acţiunile ostile, de dezbinare naţională. Exemplele nega
tive din istoria lumii stau mărturie desipre soarta neamurilor şi popoare
lor care au căzut victimă dezbinării : «Cîte vestite neamuri, din vrajbă 
Sî neînvoire s-au prăpădit şi au pierit!... Să ne păzim de vrajbă, pizmă 
Si de neînvoire oa de foc !....» (idem, f. 8 6  v).

Pentru a păstra paoea, fiecare creştin şi fiecare om trebuie să fie 
cu luare aminte 1a învăţătura Sfintei Evanghelii care îndeamnă fără 
contenire la preţuirea folosului pe care fiecare îl are prin buna convie
ţuire cu toţi semenii. Fiindcă omul, prin natura sa, are «trebuinţa de a 
fi întru obşte ou un gînd, cu o inimă şi cu un suflet spre binele cel de 
obşte al fieştecăruia... Uitati-vă la împrejurările vieţii noastre. Oare 
este ceva pă noi, sau ce noi avem, să nu fie dobîndit de la alţii ? !... Şi 
aşa singură trebuinţa cea mai mare ne sileşte pre noi de a păzi învoi
rea şi dragostea cătră to ţi; nepăzind noi folosul altora, oare fi-vom 
vrednici ca ei să facă folosul nostru?» (idem, II, f. 8 8  v şi 89 r).

Pacea şi bunăvoirea fac bucuria vieţii omului, acesta trebuie să 
privească plin de bunăvoire şi iubire chiar faţă de cel care îi face «su
părare» şi «vătămare».

«Să întoarcem socotinţa noastră şi la acele folosuri cele ce obştii 
le face învoirea. Oare easte ceva mai cu bucurie, decît a avea pre tot 
omul prieten .şi pre nimenea de neprieten (subl. n .); oare easte ceva
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alt mai cu bucurie, decît a avea împăcat pre cel ce să sileşte a face su
părare şi vătămare noao!... Ca spre fieştecare să privim ca spre prici
nuitorul norocirii noastre şi spre fieştecine să privim oa spre primitorul 
norocirii noastre; spre fieştecine să vedem ca pre căutătorul de prilej 
spre fericirea vieţii noastre cu bucurie» (idem, f. 89 r.).

A contribui in mod real la statornicirea păcii şi buneivoiri în sinul 
comunităţii din care creştinul fâ ce parte înseamnă a ţine seama cu 
toată luarea aminte de rînduielile societăţii, care este guvernată de 
legi. Creştinul adevărat nu se împotriveşte stăpînirii celei lumeşti, 
«cel care se împotriveşte stăpînirii se împotriveşte rînduielilor lui Dum
nezeu» (Romani 13, 2).

Viaţa creştinului în societate trebuie să se călăuzească de spiritul 
justiţiei şi al jertfelniciei, acestea sînt mai presus de interesele indivi
duale înguste :

«Daţi, dară, la toţi datoriile. Celui ou birul, birul; celui cu dajdea, ; 
dajdea ; celui cu frica, frica ,• celui cu cinstea, cinstea (Romani 13, 7). 
Credinţa porunceşte ca fieştecarele să nu caute numai ce easte al său, 
ce şi ce easte al aproapelui nostru; ce încă la vreme trebuincioasă şi 
viaţa pentru fraţi să nu cruţe» (idem, f. 8  v).

Legile societăţii sînt garanţia bunei orînduiri a vieţii cetăţeneşti 
de aceea din amvon se rosteşte cald şi convingător îndemn la respecta
rea legilor de către dreptmăritorii creştini:

«Fără de acest frîu (legile societăţii, n.n.), răzvrătirea omenească 
trecînd preste măsură ar răsturna obştile şi cetăţile şi pămîntul l-ar 
schimba în prea înfricoşată pustietate» (idem, f. 9 v).

Respectarea rînduielilor vieţii sociale decurge direct din respectul 
legilor şi principiilor vieţii creştine :

«Ia aminte ! — spune înţeleptul cuvînt al Cazaniei — şi îndrep- 
tează mişcările inimii tale după pravila legii lui Dumnezeu, împreu
nează totdeauna nedespărţit aceste două mari părticele. Pentru oa într- 
însele să cuprindă bună norocirea ta cea vremelnică şi veşnică» (idem, 
f. 1 0  r şi v).

Dar datoria de a respecta rînduielile sociale este deopotrivă atît 
pentru cei cîrmuiţi cît şi pentru cîrmuitori. Conducătorii vieţii sociale 
trebuie să fie conştienţi că puterea lor constă în legătura neîncetată 
şi înţeleaptă cu obştea. Cîrmuitorii «nu pot păzi nici viaţa, nici mişca* 
rea, nici puterea, afară de numai împreunîndu-se cu obştea şi cu dînsa 
împărţind talanturile sale» (idem, f. 84 r).

«Datoriile păstorilor celor bisericeşti şi pămînteşti» sînt arătate pe 
larg în textele Cazaniilor la locurile adecvate, spre a fi cunoscute de 
întregul popor creştin. Dregătorii cei lumeşti «trebuie să păzească foar
te tare semnul dreptăţii». Fiecărui cîrmuitor bisericesc îi revin îndato
riri de adîncă răspundere : «lucrul nostru şi datoria noastră este neînce
tat a socoti şi între oameni dreptate a face şi pre cei drepţi a-i slobozi, j 
iară pre cei cu vina a-i certa şi a-i pedepsi» (idem, III, f. 67 v).

Nu doar răspundere pentru buna rînduială şi pentru dreptate au 
cînmiitorii, fie oei bisericeşti fie cei lumeşti, ci au şi datoria de a se

I
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reocupa fără istovire şi fără odihnă de toate cîte implică poziţia lor 
le conducători:

«Toată căpetenia neîncetat, ziua şi noaptea să se nevoiască de bi
ele cel de obşte ; pentru că nu s-au dat judecată şi dreptate în mîna 
■r ca să se odihnească în culcuşurile lor cele moi şi ca să se preumble 
i să-şi treacă vremea dregătoriei sale cu petrecerile sale cele trecă- 
■eie» ; altfel, cîrmuitorii nu sînt demni de poziţia pe care o ocupă, 
cape*eniile să fac lupi cînd împovărează pre supuşii săi cu lucruri 
lecuvioase şi nedrepte, sau mai mari decît ar trebui» (idem, f. 6 8  v).

In Adunarea Cazaniilor (III), în cuvîntul la ziua Naşterii a Sfîntu-
■ Ioan înaintemergătorul (adică în ziua Sînzienelor) se face o căldu- 
Dasă pledoarie «Despre iubirea de trudă», pentru ca fiecare creştin, 
tecare cetăţean, cârmuiţi şi cîrmuitori, să nu-şi acorde nici un răgaz 
l  lucrarea cea ziditoare şi plăcută lui Dumnezeu pentru binele şi pros- 
eritatea obştii. Fiecare să se îngrijească a nu lăsa chemarea sa în 
■ebăgare de seamă», să ia aminte fără contenire ,• dacă în loc de aces- 
aa creştinul se complace în indiferenţă şi superficialitate «atuncea el 
setă starea cea bună a obştii o strică şi o zdrobeşte»... (f. 49 v).

Iubirea de osteneală trebuie să fie un principiu al vieţii creştine, 
■meni să nu se sustragă trudei spre binele cel de obşte :

«Datoriile cele poruncite lor, fieştecarele să le împlinească cu iu- 
ire de ostenală şi cu sfinţenie, deci dreptate. Judecătorul să păzească 
toeapta judecată ca să nu se facă greşale şi pagubă prin lenea şi ne- 
rija lui» ; în fiecare compartiment al vieţii sociale, în cadrul oricărui 
ţ> de relaţii umane trebuie să fie respectate rînduielile morale ale co- 
Kistenţei; «Stăpînul să împlinească către slugile sale datoria părin- 
sască; slugile să împlinească credinţa şi să fie cu osîirdie şi nevoinţă, 
i toate lucrurile sale. Părinţii să înveţe fiii săi întru frica lui Dumne- 
so ,- şi fiii să cinstească pe părinţii săi. Bărbaţii şi femeile să păzească 

credinţa neîntinată, fără prihană, şi întru dragostea unuia către altul
1 puie în loc de temei, nu patima, ci fapta cea bună. Bogaţii să ajute 
e săraci din bogăţia sa, iar săracii să fie mulţămitori şi răbdători. Păs- 

nrii (preoţii) să poarte grijă de mîntuirea sufletelor celor încredinţaţi 
r de Dumnezeu, iar turma (enoriaşii) să primească cu bucurie învăţă- 
ra ce o dau păstorii. Lucrătorii de pămînt să lucreze cu iubire de os

teneală holdele sale, chemînd blagoslovenie de la Dumnezeu, Carele 
laminează cu soarele şi dă ploaie timpurie şi tîrzie. Tot omul întru da
toria sa să fie iubitoriu de osteneală şi să o îndreptez după legea lui 
Dmnnezeu» (idem, II, f. 13 r).

III
Prin marea purtare de grijă pentru făptura mîinilor Sale, Dumnezeu 

«e-a dat «sfat pricinuitor de nemurire». Cu atotputernicia Sa a dat şi 
oruncă «prin oare asigura de mai înainte Sfatul Său de-viaţă-fă- 

«âtor» 24.

24. Sf. Grigorie Palama, Tomul aghioritic, 47, în Filocalia, VII, trad. de Pr. prof. 
Stăniloae, Bucureşti, 1977, p. 456.
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Dumnezeieştile porunci, explicarea lor, frumoase şi convingătoare 
îndemnuri pentru creştini, spre a-şi orîindui viaţa în chip plăcut lui 
Dumnezeu, a-şi însuşi deprinderi morale şi a-şi împodobi cu virtuţile 
creştine fiinţa lăuntrică, toate acestea se află expuse în textele vechi
lor noastre Cazanii.

Marea lor însemnătate a constat în faptul că au înrîurit secole de- 
a-rîndul viaţa poporului creştin ortodox din toate ţinuturile româneşti 
unde au circulat; în aceeaşi măsură a constat şi în faptul că făceau 
accesibilă poporului filosofia morală creştină care raportează existenţa 
umană şi acţiunea morală la scopul suprem : comuniunea cu Dumnezeu. 
Această intenţionalitate specifică şi inerentă vieţii morale a creştinu
lui trebuia actualizată în permanenţă,- vechile noastre Cazanii au îm
plinit cu prisosinţă o atare cerinţă.

în textele Cazaniilor se pune un accent deosebit pe faptă, ea dă 
măsura adevărată a valorii pe oare o are gîndul şi cuvîntul, tot ceea 
ce naşte în cugetul omului, fiind aşadar necesar a estima un sens lăun
tric al atitudinilor exterioare şi mai ales valorificarea morală a faptei. 
«Fapta bună» creştină nu trebuie nicidecum limitată la sensul imediat, 
ci la cel mult mai profund al conduitei generale : «a face bine» înseam
nă a acţiona în orice împrejurare în conformitate cu principiile moralei 
creştine, a traduce credinţa cea nestrămutată în atitudini active, in 
fapte, fiind vorba de o conexiune totală şi permanentă, condiţie a desă- 
vîrşirii morale a creştinului, deci a dobîndirii mintuirii :

«Cum nu poate arde focul fără de lemne, aşa şi credinţa fără de 
lucruri bune (fapte morale, n.n.) nu poate singură spăsi pe om» fCz. 
Vâri. La 8  septembrie, Naşterea Maicii Domnului).

In tălmăcirea pericopelor evanghelice, în formularea învăţăturilor 
morale, căutînd o răspunde mereu cerinţelor de accesibilitate, deci pen
tru o cît mai bună înţelegere a lor de către popor, în textele Cazaniilor 
întîlnim adesea implicarea realităţii sociale locale şi a celei specific 
feudale din Ţările Române. Astfel, în tălmăcirea Pildei despre chemarea 
la cină — Luca 14, 16—24 — , în Cazania lui Varlaam expresia este în 
mod evident adecvată acestei realităţi. Cel dintîi care refuză să vină 
la cină motivează : «un sat am cumpărat şi am treabă să mă duc să-î 
văd» (f. 356 v. La Duminica a douăzeci şi opta după Rusalii). Cîteva 
pagini mai departe, concluzia tălmăcirii şi învăţătura acestei pilde con
tinuă în aceiaşi termeni ai localizării şi în foarte sugestive formulări 
retorice :

«Cumpărat-am sat. Dară ce-am dobîndit cind cu strîmbul şi răul 
l-am dobîndit. Şi pentru dînsul pre Dumnezeu şi cerul am pierdut? !...». 
Morala pildei este spusă în termeni asemănători, păstrînd acelaşi ton 
de avertisment sever :

«Şi aşa aceştia toţi, pentru sate şi pentru boi şi pentru muieri, se 
leapădă de veselia cinei aceleia» — feluritele tentaţii ale vieţii, ava- 
riţia, nechibzuinţa, îndepărtîndu-1 pe om de Dumnezeu. Interogaţia fi
nală este un «memento» :

«...O cumpărători de sate şi vînzători de boi şi pohtaci trupeşti, 
pină cînd nu vă veţi socoti ?>> (idem, f. 360 r şi v).
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Pornind de la pilda de iubire nemărginită pentru oameni pe care 
■e-a dat-o Domnul Iisus Hristos, învăţăturile din vechile Cazanii se 
•eferă la îndatorirea fiecărui creştin de a fi cu tot sufletul său pentru 
ajutorarea aproapelui. Tot ceea ce stă în puterea sa, creştinul trebuie 
să îndeplinească :

«Nu putem noi boalele cu cuvîntul a le tămădui, dar putem boala 
inimii a multora cu aipărarea noastră a o vindeca nu putem noi a în
mulţi pîinile, dar putem pîinile cele înmulţite de Dumnezeu spre hrana 
flâmînzilor a le rîndui. Şi aceasta este ceea ce cere Hristos totdeauna 
4e la noi» (Ad. Cz., II, f. 23 r. La Duminica a opta după Pogorîrea Du
hului Sfînt).

în sfîrşit, foarte concludentă pentru subiectul asupra căruia am in
sistat in aceste pagini este şi formularea deosebit de limpede a ideii 
rtspunderii pentru daruri. Datoria fiecărui creştin — oricare i-ar fi sta- 
fea socială, oricare locul în societate — este de a folosi în modul cel 
mai responsabil darurile şi însuşirile primite de la Dumnezeu, a le spori 
pe acestea, mai mult chiar, a pune toate darurile şi însuşirile sale în 
slujba semenilor, spre a se dovedi astfel vrednic de preţuirea Stăpinului 
wieţilor noastre Cel Atotputernic, precum şi de preţuirea a toată lu
mea. Dar să citim, de pildă, din Cazania lui Varlaam un cuvînt de adînică 
faţelepciune care se adevereşte a fi nu numai o pagină dintre cele mai 
frumoase, de vibrantă retorică creştină, dar şi de analiză exactă a ceea 
ce reprezintă idealul în raporturile sociale :

«Aşa dregătorii bisericii de nu vor învăţa, dregătorii lumii de nu 
ror face dreptate în lume asupriţilor şi năpăstuiţilor, bogaţii de nu vor 
ajutora neputernicii şi mişeii, înţelepţii de nu vor da sfat şi învăţătură 
spre folosul nepricepuţilor, virtuoşii de nu vor sprijini pe cei slabi, 
meşterii de nu vor învăţa meşteşug şi pre alţii, puternicii de nu vor 
scoate obidiţii din mîna celor mai tari decît dînşii, slugile de nu vor 
G cu credinţă domnilor săi, aceştia toţi, ca sluga cea rea vor fi jude
caţi la ziua judeţului» (f. 298 r).

Se cuvine ca înainte de a încheia aceste pagini să facem o men
ţiune asupra operei celui care a fost întîiul mare orator bisericesc în 
hmba română2S, mitropolitul Antim Ivireanul. Să reamintim mai întîi 
câ opera oratorică a lui Antim este alcătuită din cele 28 predici — ros
tite în timpul domniei lui Constantin Brîncoveanu şi apoi în timpul lui 
Ştefan Cantacuzino — Didahiile, rositite la sărbători mari şi şapte pre
dici ocazionale.

In cuvîntul de învăţătură la Duminica Vameşului strălucitul ierarh 
Vi orator Antim îşi mărturiseşte datoria sa duhovnicească : ...«să vă 
cercetăm sufleteşte... (...) ca părinte sufletesc şi învăţătoriu», rînduit de 
Dumnezeu pewtru această datorie.

Desigur, ca şi marele său /predecesor, Varlaam, mitropolitul Antim 
işi găseşte resursele creatoare în valorile retoricii patristice, tonul mul
tor texte are fireşti ecouri din cele rostite şi scrise de Sfîntul Vasilie 
rel Mare sau Sfîntul Ioan Hrisostomul, dar, ca şi mitropolitul Varlaam

25. Tratatul de istoria literaturii române, I, Editura Academiei, 1964, p. 540.
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al Moldovei îşi păstrează o marcă specifică, conţinutul predicilor de
monstrează legătura directă cu epooa şi cerinţele acesteia, cu viata 
păstoriţilor săi, declarîndu-se răspunzători de viata lor ca creştini şi ca 
cetăţeni.

Aşadar, teologul de adîncă erudiţie, Antim Ivireanul, a utilizat in
tens în alcătuirea Didahiilor mai initîi textele scripturistice —, cărţile 
biblice — , apoi scrierile clasice ale creştinismului, operele marilor teo
logi şi comentatori din epoca patristică20, dar nu pentru a le împrumuta 
ideile, nu pentru a-i compila, ci pentru a întări argumentările sale. Dar 
trebuie să ţinem seama de condiţiile specifice în care şi-a desfăşurat 
activitatea de orator bisericesc ; aflindu-se în Bucureşti ca mitropolit al 
tării, el trebuia să se adreseze şi unui public cultivat, care cel mai ade
sea poseda chiar o «subtilă cultură clasică grecească şi latină»27, de 
aceea în predicile sale se întîlnesc frecvente trimiteri la filosofia, mi
tologia şi istoria greco-romană. Elementul central al predicilor este 
însă totdeauna realitatea contemporană — mai ales contradicţiile din 
societatea românească a vremii şi nu mai puţin, opresiunea otomană. în 
chiar discursul din ziua alegerii ca mitropolit el aducea elogii poporului 
pentru meritul că şi-a păstrat dreapta credinţă statornică, deşi a fost 
neîncetat «înconjurat» şi îngrădit «între hotarele celor striini de fel (de 
neam, n.n.), şi împresuraţi de atîtea nevoi şi scîrbe ce vin totdeauna, ne
încetat, de la cei ce stăpînesc pămîntul acesta...»28.

Cu toată îndreptăţirea, comentatorii operei sale oratorice i-au sub
liniat conţinutul moralizator, severitatea critică a observaţiilor asupra 
realităţii sociale. Fraza virulentă a Didahiilor «nu va cruţa nici domn, 
nici clasă boierească, nici negustorime, de păcatele pe care el, mai bine 
decît oricine, le cunoştea»29. Cît de vehement este timbrul oratoriei 
sale cînd aipostrofează pe cei avuţi şi puternici! — de pildă în cuno
scuta predică «la Duminica Vameşului», arătînd responsabilitatea grea 
ce îi incumbă lui, ca arhipăstor îndatorat să vegheze asupfa sufletelor :

«De n-aţi ştiut pînă acum, şi de n-a fost nimeni să vă înveţe, iată 
că acum veţi şti că am treabă cu toţi oamenii cîţi sînt în Ţara Româ
nească, de la mic pînă la mare şi pînă la un copil de ţîţă, afară din pă- 
gîni şi din ceia ce nu sînt de o lege cu n o i; căci în seama mea v-au 
dat stăpînul Hristos să vă pasc sufleteşte ca pe nişte oi ciivlntătoare, 
şi de gîtul mieu spinzură sufletele voastre, şi de la mine va să vă ceară 
pre toţi, iar nu de la alţii, pînă cînd vă voi fi păstoriu» 30.

Dacă pe de o parte, Ivireanul nu menajează sub nici un motiv ine
galitatea socială şi defectele clasei boiereşti, pe de altă parte el este 
foarte preocupat de soarta ţăranilor aflaţi mereu în grele încercări. 
Caută fără istovire, a-i întări în credinţa lor că vor avea ajutorul lui 
Dumnezeu, îi îndeamnă spre faipte bune, în pofida grelelor nevoi ma-

26. Antim Ivrreanul, Opere, Ediţie critică şi Studiu introductiv de Gabriel 
Ştrempel, Bucureşti, 1972, p. XL VIU.

27. Ibidem .
28. Ibidem, p. 6.
29. Ibidem, p. XLIII.
30. Ibidem, p. 28.
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•eriale «Toţi pătimesc, toţi sînt în scîrbe, toti suspină sub jugul greu 
«1 nevoii» — să nu uităm că în vremea lui Antim Ivireanul ţăranul ro- 
■An suporta peste 40 de dări; văzînd aceste nedreptăţi el a făcut din 
«semenea fapte obiectul predicilor sale, a cutezat să înfrunte şi să de- 
■nnţe boierimea 31. După cum observă şi un alt comentator al operei 
oratorice iviriene, el nu se mulţumeşte a denunţa aspectele realităţii, 
ci «diagnostichează relele morale ale societăţii vremii sale, pentru a le 
propune leacuri tămăduitoare din Scriptură» 32, alături de alte remedii 
imediate.

Cum arătam încă la începutul acestei menţiuni despre valoarea o,pe
rei oratorice a mitropolitului martir, este vorba de o directă continuitate 
Intre Didahiile sale şi Cazaniile noastre clasice. Nu este mai puţin în
semnat faptul că el a luptat cu multă îndrăzneală pentru întărirea auto
rităţii morale a Bisericii, criticînd cu asprime abaterile de la normele 
■oralei creştine mai ales în auzul celor în primul rînd vizaţi : clasa 
conducătoare a ţării.

Antim Ivireanul s-a dovedit foarte original prin maniera de a lega 
ideile teologice de viaţa cotidiană, un moralist creştin a cărui operă — 
prin patosul ei moral — se aseamănă numai cu cea a Sfîntului Ioan Hri- 
sostomul din secolul al IV-lea, reuşind chiar să realizeze perfecţiunea 
modelului oratoriei bizantine 33.

Am insistat în aceste pagini finale şi asupra unor aspecte ale preţi
oasei sale contribuţii oratorice pentru că prin ea a demonstrat cu stră
lucire marile posibilităţi ale «elocinţei naţionale», capabilă să înveş- 
mînteze gîndurile şi ideile teologice cele mai înalte. Era în mod neîn
doielnic influenţat de textele vechilor noastre Cazanii, dar a şi exer
citat o neîndoielnică înrîurire asupra celor care s-au preocupat ulterior 
de adaptarea la realitate şi la epocă — cu un cuvînt al timpului, am pu
tea spune că au fost preocupaţi în mare măsură de «rumânirea» Caza
niilor ; prin Didahiile sale, Antim Ivireanul realiza o înflorire remarca
bilă a oratoriei răsăritene, înlocuind cu talent şi înaltă competenţă 
vechea Cazanie tradusă cu o operă originală 34, operă în care confrunta 
adevărurile sociale cu adevărurile creştine, morala socială cu morala 
creştină.

Am săvîrşit această amplă trimitere şi la opera lui Antim Ivireanul 
pentru că, întocmai ca şi în Cazanii, se pune în evidenţă rolul pe care 
îl îndeplineşte Sfîntă Biserică în viaţa credincioşilor, răspunderea pe 
care o poartă slujitorii Sfintelor Altare pentru sufletele şi pentru viaţa

31. Tratatul de istoria literaturii..., p. 540.
32. George Ivaşou, Istoria literaturii române, I, Bucureşti, 19G9, p. 231.
33. Ibidem.
34. G. Ştrempel, Studiul introductiv la Antim Ivireanul, Opere...

B. O. R. — 3



250 BISERICA ORTODOXA ROMANA

lor, pentru modul în care le este orînduită existenţa. Viaţa lăuntrică, 
duhovnicească, viaţa activă socială, viaţa morală a creştinului ca mem
bru al societăţii, ca cetăţean, trebuie să fie m egală măsură în grija 
celor care au răspunderea în faţa lui Dumnezeu pentru călăuzirea su
fletelor creştinilor. Aicestora nu le poate fi indiferent felul în care cre
ştinul îşi îndeplineşte şi misiunea sa în societate, dacă el cultivă sau 
nu, alături de virtuţile creştine, şi virtuţile cetăţeneşti, dacă el este cu 
adevărat împlinitor al cuvîntului, nu numai ascultător al lui (Iacob 1, 22).

Sfinţii Apostoli ai Domnului Iisus Hristos au fost cei dintîi care 
au atras atenţia asupra necesităţii exegezei cu privire la învăţătura ro
stită de Mîntuitorul în timpul celor trei ani ai propovăduirii cuvîntului 
dumnezeiesc pe pămînt. Ei au fost martorii acelor momente din activi
tatea propovăduitoare a Domnului Hristos cînd fariseii şi cărturarii îi 
adresau ultragii, apostrofări desfăimătoare sau interogaţii sceptice şi de 
rea credinţă, răstălmăcind dumnezeiasca înţelepciune a cuvîntului Său.

Sfinţii Părinţi ai Bisericii, în strălucite pagini filocalice, în Omilii, 
Predici şi «Cuvinte», au adîncit lămuririle apostolice, explicînd locurile 
ermetice, expresiile greu accesibile înţelegerii din Sfintele Scripturi, 
din unele pericope evanghelice. Alături de acestea, moştenim din ace
eaşi epocă de aur a creştinismului primar, în tezaurul de învăţături pa
tristice, şi lămuriri privind rînduielile, preceptele şi normele etice 
creştine cuprinse în Sfintele Scripturi.

în textele Cazaniilor se concentrează şi se exprimă în chipul cel 
mai explicit şi concepţia socială creştină — pentru că Biserica lui Dum
nezeu pe pămînt are şi o misiune socială specifică, orientînd viaţa mo
rală, duhovnicească a creştinului, dar şi viaţa lui socială, călăuzindu-i 
cugetul şi faptele după învăţătura Domnului Hristos, izvor de-viaţă- 
dătător, de precepte şi îndemnuri atît pentru etica individuală creştină 
cît şi pentru cea socială.

Misiunea educativă esenţială a Bisericii învăţătoare este de a crea 
integritatea morală a creştinului — în cuget, în cuvînt, în faptă —, ve
ghind la păstrarea acestei integrităţi şi deci la necontenita sporire în 
virtute, desăvîrşirea fiinţei creştinului şi mîntuirea sufletului său. Pen
tru aceasta, neîncetată trebuie să fie grija slujitorilor Sfintei noastre 
Biserici de a păstra nestinsă făclia în sfeşnic, spre a lumina în oricare 
clipă a zilei şi a nopţii « tuturor celor din casă» (Matei 5, 15).

Lumina pentru toate cugetele creştinilor ortodocşi din cuprinsul 
românesc a răspîndit-o secole de-a rîndul, cu perseverenţă şi înţelep
ciune, cuvîntul vechilor noastre Caaanii, arătând :

«Ce fel de bărbăţie, de deşteptare, de rîvnă şi de silinţă, dator iaste 
a avea creştinul» {Ad. Cz., I, f. 52 v). La Duminica a cincea a Marelui 
Post) ,• arătînd oît de important este :
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«Pentru învoirea cea sufletească şi creştinească de a fi omul, creş
tinul, cu o inimă şi cu un suflet către aproapele său» (idem, f. 87 v) — 
•ecăutînd fiecare numai ale sale şi ştiind că :

«Truda şi fapta cea bună sînt mijlociri ca acelea cu care să ţine 
toată obştea în starea cea bună şi să înalţă. Din fericirea cea de obşte 
izvorăşte tot felul de bunătate, de numai acela să poate lepăda de 
obşte, carele nu vrea să vază bine, fericit şi norocos» (idem, III, f. 49 v).

Astfel, sîrguindu-se fără contenire prin toate acestea, omul, creşti- 
■ul, îşi rînduieşte cu înţelepciune viaţa sa morală, socială, cetăţenească, 
şi este «vistieirie deschisă pentru toată lumea» (idem, II, f. 43 r).

t  N E S T O R
MITROPOLITUL OLTENIEI
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PREA FERICITUL PATRIARH IUSTIN,
LA ÎMPLINIREA VlRSTEI DE 72 ANI ’*

La 5 martie 1982, întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Romane, Prea 
Fericitul Patriarh Dr. Iustin Moisescu, a îmiplinit 72 ani. Această zi a 
devenit, de cîţiva ani, o  dată memorabilă în istoria şi viaţa Bisericii 
noastre strămoşeşti, bucuria personală a Prea Fericirii Sale devenind
o bucurie a întregii Biserici Ortodoxe Române — ierarhi, clerici şi 
credincioşi.

Potrivit datinei, ziua de naştere a întîistătătorului Bisericii Orto
doxe Române a fost cinstită după cuviinţă, preoţii înălţînd rugăciuni 
fierbinţi către Cel Atotputernic pentru sănătatea celui care, de cinci 
ani, conduce destinele Bisericii noastre.

La Bucureşti, P. S. Episcop dr. Vasile Tîrgovişteanul, vioar patri
arhal, P. S. Episcop vicar Roman Ialomiţeanul al Sfintei Arhiepiscopii a 
Bucureştilor, P. S. Episcoip vicar Epifanie Tomiitanul al Sf. Arhiepiscopii 
a Tonusului şi Dunării de Jos, PP. CC. Preoţi consilieri patriarhali şi ai 
Sf. Arhiepiscopii a Bucureştilor, reprezentanţi ai Institutului teologic, 
funcţionari superiori din Administraţia Patriarhală şi de la Arhiepisco
pia Bucureştilor, preoţi şi reprezentanţi ai credincioşilor, au luat parte 
la un Te-Deum, săvîrşit în paraclisul din Palatul patriarhal — catedrala 
patriarhală fiind în renovare —, rugîndu-se lui Dumnezeu pentru sănă
tatea şi îndelunga înzilire a Prea Fericitului Patriarh Iustin. La sfîrşit, 
întreaga asistenţă a intonat «Imnul patriarhal» şi «Mulţi ani trăiască!».

P. S. Episcop Roman Ialomiţeanul, vicar al Sf. Arhiepiscopii a Bucu
reştilor, a rostit în numele celor prezenţi un frumos cuvînt de felicitare, 
arătînd bucuria ierarhilor, clerului şi credincioşilor Bisericii noastre în 
această frumoasă zi dm viaţa întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, reînnoind angajamentul tuturor de a- 1  urma în cxpera de conso
lidare a Bisericii şi de slujire a patriei şi urîndu-i sănătate, ani mulţi şi 
noi realizări pentru binele şi progresul Bisericii noastre strămoşeşti.

A răspuns Prea Fericitul Patriarh Iustin, care a mulţumit tuturor 
celor de faţă. «Un merit deosebit în buna desfăşurare a vieţii şi activi-
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Htii Bisericii noastre — a spus Prea Fericirea Sa — revine ierarhilor 
9 1  preoţilor care îşi fac datoria aşa cum cere Evanghelia Mîntuitorului 
Hsus Hristos, muncind fără preget pentru progresul Bisericii noastre 
strămoşeşti, slujind lui Dumnezeu şi oamenilor».

Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a arătat că Biserica Ortodoxă 
Română se bucură de o pace confesională, ca de altfel toate Bisericile 
£  cultele din ţara noastră, datorată clarviziunii şi înţelepciunii condu
cerii ţării noastre. A arătat, de asemenea, că preoţii şi credincioşii 
muncesc şi se roagă cu conştiinţa că fac un lucru plăcut Domnului nos- 
Ira Iisus Hristos, şi că peste hotare Biserica noastră este cunoscută şi 
*espectată, multe personalităţi ecleziastice şi laice recunoscînd buna ei 
organizare, înaltul nivel al Institutelor şi S amin ariilor teologice, renu- 
■ele profesorilor de teologie şi contribuţia acestora la promovarea dia
logurilor teologice, precum şi a marilor idealuri ale lumii contempo
rane, ca : pacea, dreptatea socială, libertatea etc.

Prea Fericitul Patriarh Iustin a amintit despre sprijinirea de către 
Biserica Ortodoxă Română, ca şi de către celelalte Biserici şi culte din 
România, a eforturilor pentru dezarmare şi /pace ale conducerii ţării 
•oaslre, personal ale preşedintelui Nicolae Ceauşescu, concretizate în 
«Apelul pentru dezarmare şi pace» al Frontului Democraţiei şi Unităţii 
Socialiste, prin organizarea la Bucureşti, între 25— 26 noiembrie 1981, 
a unei Adunări pentru dezarmare şi pace a Cultelor din Republica So
cialistă România, cu participarea tuturor Bisericilor şi Cultelor din 
ţară, precum şi a unor invitaţi de peste hotare.

în încheiere, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a amintit de 
«ecesitatea imperioasă ca Bisericile, de pe poziţiile lor şi cu mijloacele 
lor specifice, să-şi aducă contribuţia la zidirea unei lumi noi, fără arme 
nucleare, a unei lumi a păcii, fericiTii şi bunăstării. A mulţumit apoi 
iaturor celor prezenţi pentru urările făcute.

întreaga asistenţă a intonat «Imnul patriarhal» şi «Mulţi ani 
trăiască !».

Frumoasele buchete de flori şi telegramele trimise de persoane 
oficia'e, ca şi de ierarhi, clerici şi credincioşi, au întregit fericit cea de 
a 72-a aniversare a zilei de naştere a Prea Fericitului Patriarh Iustin 
Moisescu.

Lector dr. CEZAR VASILIU



SESIUNEA ANUALĂ A COMITETULUI EXECUTIV 
AL CONSILIULUI ECUMENIC AL BISERICILOR

Ca în fiecare an. în luna februarie a avut loc şi in anul acesta, 1982, Sesiunea 
ordinară anuală a Comitetului executiv al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, între 
15—20 februarie, la Geneva. Au participat toţi membrii Prezidiului în frunte cu Ar
hiepiscopul Edward Scott oare a şi condus lucrările şi toţi membrii Comitetului exe
cutiv. Din partea Bisericii Ortodoxe Române a fost prezent Dr. Antonie Plămădeală, 
Mitropolitul Ardealului. Agenda a cuprins, ca de obicei, un raport detaliat al secre
tarului general Dr. Philip Potter care a făcut o prezentare a activităţii secretariatului 
începînd din august 1981 pînă la zi. Dr. Potter s-a referit pe larg la situaţia încordată 
din lumea contemporană şi la rolul Bisericilor ca «făcătoare de pace». O atenţie 
deosebită a fost acordată pregătirilor pentru a şasea Adunare generală a Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor oare va avea loc la Vancouver, Canada, în 1983.

Printre alte lucruri menţionate de secretarul general, merită să fie reţinută 
constatarea sa asupra creşterii coniesionalismului în lumea creştină, fenomen negativ 
în perspectivă ecumenică şi creşterea tundamentalismului, ca o reacţie împotriva 
angajării Bisericilor în problemele lumii contemporane. Aceste fenomene trebuiesc 
bine înţeles combătute, pentru că ele vor să tragă Bisericile înapoi, la perioadele 
diviziunilor exclusiviste şi la ignorarea a tot ceea ce se petrece în lume, reducînd 
din nou Bisericile la preocuparea îngustă de ele înşile. De remarcat că aceste direcţii 
conservatoriste apar mai ales în denominaţiunile mici, care de obicei fac misiune 
prozelitistă şi sînt minate de interese egoiste de grup.

Potrivit cxrdinei de zi a urmat prezentarea rapoartelor unităţilor şi subunităţilor.
1. In cadrul unităţii I Credinţă şi Mărturie, Dr. W. Lazareth, directorul Comisiei 

« Credinţă şi Constituţie» a arătat că la Lima, în Peru, s-a definitivat în cursul lunii 
ianuarie 1982. documentul cu privire la «Rofez, Euharistie şi Preoţie,. care înrearcă 
să prezinte Bisericilor puncte de convergenţă între confesiunile creştine, in legătură 
cu principiile şi practica acestor Sfinte Taine. Dr. Lazareth a cerut permisiunea 
Comitetului executiv qa să trimită acest document tuturor Bisericilor membre ale
C.E.B., împreună cu o scrisoare semnată de D-sa şi de Prof. Nikos Nissiotis, preşedin
tele Comisiei. Au avut loc discuţii la oare a participat şi delegatul Bisericii Ortodoxe 
Române, Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, care a spus printre altele :

«Raportul doctorului W. Lazareth a fost interesant, dar eu cred că mai util 
ar fi fost să avem aici documentul însuşi redactat la Lima asupra «Bofezufui, Euha
ristiei şi Preoţiei». Să-l vedem înainte de a fi trimis Bisericilor. Şi să fie trimis în 
numele Consiliului Ecumenic al Bisericilor, nu numai în numele Comisiei «Credinţă şi 
Constituţie», cu o scrisoare de la Dl. Lazareth şi Prof. Nissiotis. Cred că ar fi bine ca 
textul lui să fie văziut de Consiliu şi trimiterea către Biserici să se facă de către 
Consiliu. Şi aşa Consiliul e acuzat că nu se ocupă decît de probleme orizontale. Eu 
nu cer ca să-l aprobăm, dar măcar să-l vedem, să ştim despre ce este vorba. Ceea ce 
ne cere acum Dl. Lazareth, e să-i dăm aiprobarea ca să pună timbrul pe scrisoarea 
D-Sale. Are nevoie de acest lucru într-adevăr? Cu ce folos? Bisericile vor primi cu 
neîncredere o scrisoare şi un text care n-au fost însuşite de Consiliul Ecumenic, care 
vin doar de la o Comisie a Consiliului Ecumenic. Şi-a.poi, am vrea să ştim, la şedinţa 
Comisiei «Credinţă şi Constituţie» de la Lima (1982) s-a aprobat conţinutul Documen
tului, sau numai trimiterea lui căftre Biserici ? In ce măsură conţinutul Documentu
lui a obţinut aprobarea membrilor Comisiei ? Cum H consideră ortodocşii care au 
fost prezenţi acolo» ?

Intervenţia Mitropolitului Ardealului a dat naştere la alte discuţii la oare au 
participat Dr. Philip Potter, Arhiepiscopul Primat Olof Sundby (SueeHa), S-S. Patriar-
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ui Karekin al II-lea al armenilor (Clicia), Mitropolitul Paul Gregorios (India), 
••îrcipolitul Hrisostom al Mirelor (Constantinopol) ş.a. In cele din urmă s-a hotărît 

problema să fie trimisă Comitetului de Program ca s-o analizeze şi să propună
Comitetul de program a propus a doua zi ca Documentul să fie mai întîi însuşit 

VCuvizoriu de către Consiliul Ecumenic şi numai după aceea să tie trimis Bisericilor 
membre, împreună ou o scrisoare a secretarului general caie să explice cum se va 
proceda în continuare, urmînd ca in iulie 1982, Comitetul central să-l studieze, să 
* - l  însuşească şi să-l trimită Bisericilor, In formă defintivă Bisericilor vor fi invitate 
s i -5i comunice părerile pînă la 31 decembrie 1984.

In legătură cu propunerile Comitetului de Program, Mitropolitul Ardealului a 
wpzs din nou :

«In forma aceasta, sînt de acord cu recomandările Comitetului de Program. Ele 
tfspund observaţiilor şi propunerilor pe care le-am făcut asupra primelor intenţii de a se 
t iu ite  Bisericilor documentul asupra «Botezului, Euharistiei şi Preoţiei», direct de 
titze  Comisia «Credinţă şi Constituţie», fără ca noi să-l vedem. Acum documentul 
•t-a fost dat, aşa îndt vom hotărî acum ceiva mai mult decît să autorizăm pe 
Er. W. Lazareth de a pune timbre pe plicul închis pe care ni l-a prezentat 1 Cred că 
trmiterea documentului cu o scrisoare din partea secretarului general va fi foarte 
kine primită de către Biserici. Acum, în felul acesta, documentul va merge către 
Biserici, ca document al Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi nu ca document al 
«mei Comisii. El va fi fără îndoială oonsiderat ca o foarte importantă activitate 
verticală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor.

Cu toate acestea, aş vrea să vă dau o informaţie tn plus şi să fac secretarului 
general Dr. Potter o recomandare. L-aş ruga ca în scrisoarea cu oare va trimite 
Bisericilor documentul să se explice de ce documentul tratează numai despre trei 
taine. De ce fac această recomandare ? Pentru că în Biserica mea s-a făcut observaţia 
*au mai degrabă obiecţia aceasta : De ce se discută numai despre trei Taine ? Dacă 
•cceptăm să discutăm numai despre trei, ar putea însemna că sîntem de acord că 
recunoaştem şi noi numai trei Taine. Or, în învăţătura noastră de credinţă, avem 
japte şi numai recunoaşterea tuturora poate duce la un acord între confesiuni în 
problema TaineloT. Chiar dacă am cădea de a<x>rd asupra acestor trei —  Botez — 
Euharistie, — Preoţie, — tot nu rezolvăm problema Tainelor. Dialogul trebuie dus 
asupra tuturor celor şapte Taine.

Accentuez : asemenea obiecţii vor putea fi exprimate de către ortodocşi. Eiu 
am propus dealtfel în scris D-lui Lukas Vischer cînd era director al Comisiei, să 
propună spre studiu Mirungerea împreună cu Botezul şi Taina Pocăinţei împreună 
cu Euharistia, taine legate între ele. Ar mai fi rămas şi puteau fi uşor studiate în 
acelaşi timp şi Taina Cununiei şi Maslul. Toţi ştim, dealtfel, că în toate confesiunile 
creştine există forme şi practici în care se pot regăsi toate cele şapte taine. Ele 
trebuiesc sudiate, adîncite prin dialog, poate într-o nouă şi mai largă înţelegere şi 
definire a ceea ce înseamnă şi este o Taină. Nu s-a făcut aşa, aşa încît acum acestea 
rămin propuneri valabile pentru viitor. Ceea ce am vrut să spun acum şi pentru 
acum — discutînd acestea şi cu Max Thurian, unul din autorii documentului — este 
necesitatea ca secretarul general să motiveze în scrisoarea ce va însoţi documentul, 
de ce el se ocupă numai de trei Taine. Să fie clar că e vorba nu de limitarea Tai
nelor la trei, ci doar de o etapă, după care va ujma studierea şi a celorlalte. Această 
ootivare ii va ajuta pe ortodocşi să treacă la analiza documentului fără teamă că 
sînt atraşi într-o cursă».

Pr. I. Bria secretarul Comisiei «Misiune şi Evanghelizare», a prezentat un ra
port asupra -unei Consultaţii organizate de P. C. Sa la Damasc, Siria, cu participanţi 
ortodocşi, asupra temei celei de a şasea Adunări generale din 1983: «Iisus Hristos 
viaţa lumii». La Consultaţie a luat parte activă P. F. Patriarh Ignatios al IV-lea al 
Antiohiei şi al întregului Orient. S-a arătat că ortodoaşii au pus accentul pe acţiune 
sinergică a lui Dumnezeu şi a oamenilor pentru mîntuire şi pe unitatea neamului 
omenesc şi responsabilitatea comună a oamenilor pentru viaţa lumii. S-a cerut să se 
autorizeze publicarea în volum a rapoartelor prezentate la Damasc, autorizare care 
s-a dat cu uşurinţă şi cu felicitări pentru Pr. Prof. I. Bria. S-a Temaroat mesajul de 
speranţă cuprins in raport, într-o epocă în care domneşte moartea şi ameninţarea cu 
■toartea. Dr. Philip Potter, secretarul general al C.EB. a remarcat contribuţia lumi



256 BISERICA ORTODOXA ROM AN A

noasă a ortodocşilor, mesajul de viată şi speranţă pentru lumea de azi, ieşirea din 
abstract şi preocuparea de concret. Patriarhul Karekin II al Armenilor, vicepreşedinte 
al C.C. al C.E.B. a apreciat referatul ca fiind «un studiu solid». In acelaşi sens au 
vorbit Episcopul Hempel (protestant R.D.G.) generalul Simatupang (protestant din 
Indonezia), D-na Jaggie (protestantă, judecător la Curtea Supremă din Ghana) ş.a.

Dr. Todor Sabev, secretar general adjunct al C.E.B. (ortodox din Bulgaria), a 
prezentat un raport cu privire la «Problemele puse Consiliului Ecumenic al Biseri
cilor de către ortodocşi». S-au reluat discuţiile pe marginea Consultaţiei de la Sofia 
(23—31 mai 1981), ctnd ortodocşii au formulat o seamă de doleanţe ce urmau să fie 
luate In considerare de către C.E.B. Ia urma unor îndelungate discuţii la care a 
luat parte şi delegatul Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolitul Antonie Plămădeală 
al Ardealului, care a cerut trecerea imediată ia aplicarea recomandărilor Comitetului 
Central din august 1981, s-a hotărît:

1. Cu privire la cererea ortodocşilor ca Botezul să fie condiţie Sine qua non 
pentru primirea de Biserici membre în C.E.B.: să aibă loc o consultaţie cu reprezen
tanţi competenţi din partea Bisericilor mari, care să facă propuneri pentru Comi
tetul executiv din iulie 1982;

II. Cu privire la procedura folosită la adoptarea documentelor cu conţinut doc
trinar : secretarul general să pregătească propuneri pentru un Regulament de proce
dură care să prevadă că în caz că o  Biserică face obiecţii la adoptarea unei hotărîri, 
obiecţia ei să fie cu seriozitate luată în consideraţie;

III. Cu privire la reprezentarea proporţională a Bisericilor Ortodoxe in organis
mele oficiale ale C.E.B.: secretarul general să .purceadă la un studiu amănunţit al 
problemei şi să prezinte un Memorandum Comitetului executiv din iulie 1982.

Secretarul general va prezenta de asemenea Comitetului executiv o dare de 
seamă cu privire ia modul în care s-a acordat atenţie pînă acum participării Biserici
lor Ortodoxe la activităţile Consiliului Ecumenic al Bisericilor.

2. In cadrul unităţii a Il-a, «Dreptate şi slujire», au prezentat rapoarte : Comisia 
C/CARWS (întrajutorarea Bisericească), Comisia Participării Bisericilor la dezvoltare. 
Programul pentru combaterea rasismului, Comisia Medicală creştină şi Comisia Bise
ricilor pentru Alacerile Internationale.

Un eveniment important raportat de aceasta din urmă Comisie a fost Conferinţa 
internaţională asupra armelor nucleare şi a dezarmării, organizată de Consiliul Ecu
menic la Amsterdam, între 23 nov. —  27 nov. 1981. O comisie multinaţională şi 
iiiulliconfesională a ascultai depoziţii din partea unor personalităţi nituri din lume, cu 
privire la dezarmare şi la pericolul atomic. Au fost condamnate In unanimitate armele 
atomice şi nucleare şi s-a declarat imposibilitatea ca războaiele atomice să rămînă 
«limitate», cum pretind unii. Doctrina războaielor limitate e periculoasă şi înşelătoare.

In legătură cu acest punct de pe ordinea de zi, a luat cuvîntul şi reprezentantul 
Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, care a 
spus printre altele :

«Informaţiile asupra Colocviului de la Amsterdam sînt foarte importante. Ne 
dăm seama că acest Colocviu a iost un eveniment important. Important prin el 
însuşi, important pentru vremea noastră, important pentru tot omul interesat să 
trăiască. Cred că documentele lui vor fi trimise Bisericilor, creştinilor şi tuturor oa
menilor de bine, ca să-i implice pe toţi în lupta pentru dezarmare şi să-i facă să 
înţeleagă şi mai bine pericolul pe •oare îl prezintă armele moderne şi falsele decla
raţii despre posibilitatea unor războaie nucleare limitate. Sînt sigur că Bisericile 
vor primi bine aceste documente. Eu vă ipot asigura că Bisericia Ortodoxă Română 
şi toate Bisericile din România vor aprecia foarte mult rezultatele acestui colocviu. 
Ele vor fi utilizate în presa bisericească, dn conferinţele preoţeşti, in şcolile teologice 
şi predicile preoţilor. Vă pot informa că asemenea probleme au constituit obiectul 
unei recente Adunări a cultelor din România (25—26 nov. 1981), cu o largă partici
pare de invitaţi din miulte ţări din Europa şi America, şi toţi vorbitorii au fost în 
consens in a face totul pentru a convinge pe deţinătorii de arme de ucidere In masă 
să procedeze la dezarmare, inclusiv la dezarmarea nucleară şi să îndemne pe cre
dincioşii tuturor religiilor să se pronunţe pentru pace şi tratative.

Desigur rezultatele Colocviului de Ja Amsterdam, aşa cum s-a spus, vor fi 
trimise şi la O.N.U, Comitetului pentru dezarmare. Date fiind însă contribuţiile atîtor
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~i. oameni de ştiinţă, militari, şi date fiind consideraţiile şi avertismentele lor, 
că ar fi bine ca ele să fie aduse si la cunoştinţa participanţilor la Adunarea 
*lă a C.E.B. de la Vancouver, în 1983».
Propunerea a fost însuşită.
3. In cadrul Unităţii a IlI-a, «Educaţie şi Reînnoire», au prezentat rapoarte sub- 

' "e  asupra: Educaţie, Reînnoire şi viaţă comunitară, Tineretul şi Femeile în viaţa 
-ic#. S-a prezentat şl un raport asupra : Activităţii Institutului Bcumentc de> Ia 
y, în care s-a arătat mai ales frumoasa activitate a Prof. Dan Ilie Ciobotea, de la 

“eşti, care conduce acolo un lectorat şi seminarii de teologie ortodoxă, la înalt 
academic. S-a arătat că i s-au încredinţat şi unele responsabilităţi administrative 

care s-a achitat întotdeauna cu competenţă, pricepere şi într-un spirit ecumenic 
c de toată lauda.

Secretarul general adjunct, Conrad Reiser, a făcut în continuare o prezentare 
aporturilor Consiliului Ecumenic al Bisericilor cu Biserica Romano-Catolică. S-a pus 
fispoziţia Comitetului executiv şi un raport scris, dar Conrad Reiser a spus că ra- 

prezintă situaţia mult mai în roz decît este ea în realitate. In fapt, încercările 
’ iului Ecumenic al Bisericilor de a conlucra cu romano-catolicii, n-a dat rezul- 
scontate. Nu s-a putut ajunge la nici un fel de acorduri. Ei una spun azi, alta 

, una la Geneva, alta la Roma, una spun unii, binevoitori şi în spirit ecumenic, 
spun alţii, conservatori şi în spirit medieval. Chiar multe din declaraţiile din 
 ̂ vreme ale Papei Ioan-Paul al II-lea sînt mai mult în spirit medieval, decît in
1 ecumenic al vremii noastre.

Raportul n-a putut formula o concluzie clară şi nici n-a putut face recomandări 
nsabile pentru viitor. Nu s-a putut hotărî pentru resemnare în acest dialog cu 

partener fluctuant, dar nici pentru optimism în relaţiile viitoare.
Comitetul executiv a fost invitat să-şi spună cuvîntul, să comenteze raportul lui 

rad Reiser şi să facă propuneri. Cel dintîi a luat cuvîntul Mitropolitul Ardealului 
Antonie Plămădeală, care a făcut următoarea comunicare :

«Nu ştiu în ce măsură cunoaşteţi istoria uniatismului în general şi a uniatismu- 
tn România, în special. Oricum, vă cer permisiunea "de a vă face puţină istorie, 

jurul anului 1700, habsburgii de la Viena care stăpîneau Transilvania, cu ajutorul 
‘canului, sau Vaticanul cu ajutorul habsburgilor — interesele lor erau comune — 
încercat şi au reuşit să rupă o parte din ortodocşii din această parte şi să-i treacă 

catolicism. Le-au promis privilegii, au lucrat cu ameninţări şi înşelătorii şi aşa au 
ţit poporul român din Transilvania în două tabere. Trecîndu-i la catolicism, au 
t că ii vor şi deznaţionaliza mai uşor. In parte au şi reuşit. Le-au lăsat cultul 
ox, obiceiurile, aşa încît să-i convingă mai uşor să-şi părăsească Biserica Stră- 

fenă. l-au numit greco-catolici, adică ortodocşi în forme, catolici în credinţă. Pe cei 
■ i  mulţi dintre ei i-au trecut la greco-catolicism cu forţa. La un moment dat au 
ftfe is de la Viena un general care a distrus cu tunurile două sute de mînăstiri şi a 
•aplut închisorile cu ortodocşi. Ortodoxia a dat în acea vreme martiri care se află 
« b  In calendarul Ortodoxiei de pretutindeni. Mereu aceşti greco-catolici au dorit să 
■ae întoarcă la Biserica strămoşilor lor. Aceasta n-a fost posibil pînă în 1948 cînd, în 
^ rş it, ei înşişi, din propria lor voinţă şi hotărîre, au revenit la Ortodoxie. Absolut 
t e t e  parohiile au revenit la Ortodoxie fără nici o dificultate. Dacă mergeţi în Ardeal, 
pateţi constata acest lucru absolut peste tot. Avem şi doi ierarhi foşti greco-catolici, 
Aikiepiscopul de la Cluj-Napoca, Teofil Herineanu şi Episcopul Aradului, Visarion 
Jfetileanu. Odată cu această xevenire, aşa cum era şi firesc, Biserica greco-catolică din 
■anânia a încetat de a mai exista şi noi considerăm, de atunci şi pînă azi şi pentru 
•tfdeauna această problemă închisă. Eu însumi am avut convorbiri pe această temă 
«■  papa Paul al Vl-lea şi cu mulţi alţi reprezentanţi ai Curiei, convenind că nu tre- 
ta ie  să mai abordăm niciodată această problemă. Să lăsăm pe seama istoriei şi cele 
Mlmplate la 1700, şi cele de la 1948. Să cultivăm bune relaţii, ecumenice, directe, 
ttfre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică, fără intermediul nimă- 
■kL fără uniatism. Acesta a fost factor de diviziune, nu de unitate.

Spre surprinderea noastră, la 6 ianuarie 1982, Papa Ioan-Paul al II-lea a hirotonit 
«■  nou episcop unit român, la Roma, şi a făcut cu această ocazie declaraţii antiecu- 
■m ice, instigînd pe greco-catolicii întorşi la Ortodoxie, să se reîntoarcă la uniatism 
«I să restaureze fosta Biserică greco-catolică. Or, restaurare, a tost Întoarcerea lor 
M Ortodoxie. Ceea ce cere Papa acum e întoarcere la diviziune, ceea ce nici condu
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cerea Bisericii Ortodoxe Române, nici credincioşii ei nu vor admite niciodată. Unia- 
tismul a fost instrument nu numai de diviziune bisericească, ci şi naţională, în vre
muri în care poporul român avea mai mult ca oricînd nevoie de unitate. A fost m- 
strument de opresiune împotriva celor rămaşi ortodocşi, instrument de luptă fratricida.

Biserica Ortodoxă Română socoteşte acţiunea Papei Ioan-Paul al II-lea ca un 
amestec nepermis în treburile Bisericii noastre şi absolut toată Biserica clerul şi cre
dincioşii, Adunarea Naţională Bisericească, au luat poziţie împotriva acestei acţiuni. 
Sfîntul Sinod a discutat problema într-o şedinţă specială şi a împuternicit pe P. F. 
Patriarh Iustin să scrie Papei o scrisoare de protest, ceea ce P. F. Sa a şi făcut. Aş
teptăm răspunsul. Dacă nu vom primi un răspuns satisfăcător, sîntem gata să trecem 
cu toată hotărirea la unele măsuri, printre care :

1. Ne vom retrage din Comisia de dialog cu Biserica Romano-Catolică ;
2. Vom informa în scris toate Bisericile ortodoxe surori despre această acţiune 

antiecumenică;
3. Vom informa în scris toate organizaţiile creştine internaţionale.
Eu am avut doar mandatul din partea P. F. Patriarh Iustin al Bisericii Ortodoxe

Române să vă informez asupra faptelor, mai ales că problema raporturilor Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor cu Biserica Romano-Catolică este pe ordinea de zi a sesiunii 
noastre. Biserica noastră fiind membră a Consiliului Ecumenic al Bisericilor s-a soco
tit util ca Dvs. să fiţi informaţi şi asupra raporturilor unei Biserici membre a Consi
liului, cu Biserica Romano-Catolică».

In continuare au luat cuvîntul mai mulţi membri ai Comitetului executiv, prin
tre care Mitropolitul Paul Gregorios din India, Rev. John Gatu din Kenya, Dr. Philip 
Potter secretarul general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, P. S. Sa Patriarhul 
Karekin II al Armenilor (Cilicia, Liban) ş.a. Toţi au apreciat intervenţia Papei Ioan 
al II-lea ca neprietenească şi antiecumenică, ca fiind dealtfel în spiritul şi al altor 
acţiuni recente care îl apropie mai mult de papalitatea medievală, decît de spiritul 
ecumenic al vremurilor noastre. ..

S-a apreciat că chiar şi atunci cînd la nivel local relaţiile cu romano-catolicu 
sint bune, cu Roma ele sînt întotdeauna incerte, din cauza atitudinilor duplicitare 
ale Vaticanului.

Siih-Comiletul de Prngrnm. din cadrul Comitetului executiv, care analizează 1 
poartoie şi discuţiile şi face constatări şi recomandări, a propus spre aprobare O re
zoluţie din care reţinem : Sub-Comitetul constată că situaţia ecumenică privind rela
ţiile ciintre Biserica Romano-Catolică şi unele Biserici membre ale Consiliului Ecu
menic al Bisericilor, trece printr-o perioadă mal complexă şi în unele cazuri mai cri
tică decît în trecut. Se face menţiune şi de faptul că vizitele Papei în diferite părţi 
ale lumii nu indică atitudini ecumenice încurajatoare. Sub-Comitetul a recomandat 
secretarului general să abordeze cu partenerii apropiaţi din Biserica Romano-Catolică, 
problemele care au fost ridicate de către participanţii la lucrările acestei sesiuni < 
Comitetului executiv.

4. Comitetul de pregătire a celei de a şasea Adunări generale a Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor a prezentat subtemele ce vor fi propuse spre studii la Van- 
couver, in cadrul general al temei «//sus Hristos — via(a lumii». Iată aceste subteme 
şi cuprinsul lo r :

I. Viaţa, ca dar ai Iui Dumnezeu.
— Viaţa este moştenită de întreaga creaţie;
— Afirmăm că viaţa dată de Dumnezeu prin Iisus Hristos trebuie să fie apărată 

pentru toţi oamenii şi pentru întreaga creaţie;
— Totuşi, trebuie să recunoaştem că şi noi înşine participăm alături de forţele 

distrugătoare care lucrează în noi şi In lumea noastră;
— Trebuie să dăm mărturie despre victoria lui Hristos şi despre eliberarea de 

moarte, pe care el a cîştigat-o pentru noi.
II. Viaţa şi plinătatea ei.
—  Hristos a promis viaţa din belşug, nouă şi veşnică ;

■ tAf,ir2îăm că noi ne împărtăşim acum şi aici de viaţa înviată a lui Hristos ş
prin Duhul Sfînt noi ne întoarcem spre El şi spre ucenicie luăm parte şi la suferin
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— Biserica este chemată să proclame această Evanghelie către toată lumea, prin 
«rvinte şi prin viaţa ei, merglnd pe drumul C rucii;

— Totuşi, trebuie să recunoaştem că n-am fost credincioşi acestei chemări, în- 
ti-o lume de suferinţă şi lipsuri;

— Ca unii care avem gustul acestei plinătăţi a vieţii, numai într-atit ne vom 
tacura de ea, întrucît o împărţim cu alţii şi ne luptăm pentru dreptatea şi pacea 
taturor.

III. Via/a In unitate.
— Hristos se roagă ca toţi să fim una;
— Afirmăm că scopul lui Dumnezeu este să restaureze toate lucrurile în uni- 

talea lui Hristos ;
— Biserica este chemată să fie un semn al acestei unităţi care leagă laolaltă 

toate generaţiile şi toate popoarele ;
— Şi totuşi trebuie să recunoaştem că lumea noastră şi Bisericile noastre rămîn 

iK ă  despărţite;
— Trebuie să facem eforturi să arătăm că dorim această unitate în Hristos, care 

4irlmă barierele dintre noi şi din lumea noastră.
Comitetul pregătitor al Adunării generale a sintetizat în opt titluri, problemele 

care au frămîntat lumea creştină de la a cincea Adunare generală a Consiliului Ecu
menic al Bisericilor, Nairobi, 1975, pînă azi. Aceste probleme vor fi reluate în discu
ţ i e  numeroaselor grupe de lucru care vor fi organizate la Vancouver, la a şasea 
Adunare generală. Iată ce se propune :

I. Mărturisind pe Hristos intr-o lume divizată.
Mărturisirea este un răspuns la activitatea Sfîntului Duh, lui Dumnezeu cel viu, 

c*re lucrează în contextul istoric şi cultural concret. In această întîlnire a lui Dum- 
aezeu celui viu cu situaţii omeneşti, Evanghelia este ascultată cu interes nou de către 
■serică. In ultima vreme aceasta a cpndus la a se pune accente noi pe : a trăi Evan
ghelia între oameni cu alte concepţii ideologice şi cu alte credinţe; a da mărturie 
despre speranţa noastră comună ; a simţi împărăţia lui Dumnezeu; a fi solidari cu 
«Jracii; a afirma comunitatea de interese, drepturi şi datorii ale bărbaţilor şi femeilor; 
«  mărturisi credinţa noastră comună.

II. A tace paşi spre unitate.
Mişcarea ecumenică modernă a fost inspirată de convingerea că este voinţa lui 

Domnezeu ca Bisericile să realizeze unitatea lor vizibilă. Acum trebuie făcuţi paşi 
•oi spre aceasta. Declaraţia asupra «Botezului, Euharistiei şi Preoţiei» este unul din 
•ceşti importanţi paşi. Asemenea paşi fac Bisericile azi şi prin slujirea lor comună, 
prin solidaritate, cult şi spiritualitate.

III. Indreptîndu-ne spre participare.
Participare înseamnă a da tuturor posibilitatea să participe la viaţă, la lucrare, 

b  rezultate şi la bucurii. Bisericile merg spre acest drum al implicării în participare 
«  indivizilor şi sinoadelor, a bărbaţilor şi femeilor, a tinerilor şi bătrinilor, a laicilor 
li  clericilor, a oamenilor sănătoşi şi a handicapaţilor. Explorînd tot mai mult impli
caţiile sociale ale participării, Bisericile ar putea face ca oamenii să fie mai respon
sabili şi mai atenţi în lupta zilnică pentru o societate mai dreaptă.

IV. Să ne Împărtăşim de aceeaşi viafă In Comunitate.
Avem multe de învăţat în legătură cu modul cum trebuie să trăim împreună, ca

• singură familie umană, în legătură cu modul cum trebuie să împărtim între noi re- 
«■rsele şi cum să ne ajutăm unii pe alţii. Biserica lui Dumnezeu este chemată să fie 
ttansformată şi să transforme. însănătoşirea trebuie să înceapă cu indivizii, cu con- 
^egaţia şi cu familia şi să ajungă pînă la comunitate.

V. Să ne confruntăm cu ameninţările Împotriva păcii şi a supravieţuirii.
Este limpede că lupta pentru pace şi supravieţuire este influenţată, uneori îh 

tme, alteori în rău, de influenţa crescîndă a ştiinţei şi tehnologiei asupra societăţilor
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omeneşti. Trebuie să recunoaştem că acestea pun problema reflecţiei teologice şi 
etice. Trebuie să ne ocupăm de pace, de supravieţuire, de securitate, să le examinăm 
şi să le găsim cele mai bune răspunsuri.

VI. Să luptăm pentru dreptate socială şi demnitate umană.
Lupta pentru o lume mai dreaptă se continuă în întreaga lume. Consiliul Ecu

menic al Bisericilor este îndeaproape preocupat de cauza dreptăţii sociale şi a demni
tăţii umane. Această preocupare se exprimă prin afirmarea necesităţii unei noi ordini 
economice, prin lupta pentru drepturile omului, prin combaterea rasismului, prin lupta 
împotriva opresiunii femeilor, prin ajutorarea refugiaţilor. In toate acestea, Bisericile 
sînt chemate să lucreze împreună, în solidaritate ecumenică cu toţi cei care suferă în 
această lume.

VII. Sâ invă/ăm in comunitate.
Decada care a trecut şi-a pus probleme în legătură cu scopurile şi metodele insti

tuţiilor de educaţie. Bisericile sînt chemate să fie mereu comunităţi care învaţă, 
instruiesc şi eliberează pe oameni.

VIII. Să comunicăm unii cu alţii cu convingere.
Mijloacele de comunicare ale Bisericilor sînt, în general, aceleaşi cu ale socie

tăţii. Adesea însă comunicarea e grea din cauză că nu toate regiunile, clasele sociale, 
au acces la mijloacele de comunicare. împărţirea lumii în bogaţi şi săraci îşi pune 
amprenta şi pe acest fel de activităţi, bisericile trebuie să caute noi criterii şi mij
loace de comunicare şi, în acelaşi timp, să comunice Evanghelia în aşa fel încît să 
se bucure de credibilitate şi autoritate.

Biserica Ortodoxă Română va fi reprezentată la Vancouver de o delegaţie de 
15 persoane, care vor duce acolo experienţa Bisericii noastre cu privire la dragostea 
de viaţă şi de pace, cu privire la credinţa în Iisus Hristos, ca Domn al vieţii şi al 
Păcii, astăzi mai mult ca oricind propovăduit sub acest chip, pentru că acest chip 
este astăzi, mai mult ca oricînd, ameninţat.

t  A N T O N I E
Mitropolit al Ardealului

CEA DE A X -A  ÎNTRUNIRE A COMISIEI ROMÂNE DE ISTORIE 
ECLEASIASTICĂ COMPARATĂ

Sub preşedinţia înalt Prea Sfinţitului Mitropolit NESTOR al Olteniei, Comisia 
română de istorie eclesiastică comparată s-a întrunit în cea de a X-a şedinţă de lucru 
a sa în ziua de miercuri, 16 decembrie 1981, la sediul Serviciului de Relaţii Externe 
al Patriarhiei Române de la mînăstirea Antim din Bucureşti. La întrunire, alături de 
membrii Comisiei, a fost prezent şi D-l director adjunct Ion Negoi din Departamentul 
Cultelor.

Deschizînd şedinţa printr-un scurt cuvînt de saluit, I.P.S. Nestor a anunţat ordi
nea de zi, care a fost inaugurată printr-un referat susţinut de P.C. Pr. prof. Mircea 
Păcurariu, de la Institutul teologic universitar din Sibiu, despre Biserica Ortodoxă 
Română, Cultele din ţara noastră şi pacea, în trecut şi astăzi.

Refeffatul a tratat următoarele capitole : Pacea la creştinii dacţ)-romani; Pacea 
In conştiinţa poporului român; Pacea în concepţia unor teologi şi gînditori români 
din Evul M ediu; Atitudinea Bisericii Ortodoxe Române faţă de războaie; Ierarhi 
români «făcători de pace» şi soli de pace; Biserica Ortodoxă Română şi pacea lumii 
în actualitate. Aceste idei au fost ilustrate prin exemple din istoria Bisericii 
Ortodoxe Române, care «a propovăduit şi a trăit fără încetare adevărurile 
evanghelice, a sădit şi a întărit in permanenţă în sufletele credincioşilor ei 
simţul de dreptate, de omenie şi de dragoste faţ^ de aproapele, contribuind, prin
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«ceasta, la statorntioiea unei atmosfere de pace şi de frăţie între toţi locuitorii 
•osnâniei, indiferent de neam. şi de credinţă religioasă».

Autorul încheia cu constatarea că «in tot trecutul ei, Biserica Ortodoxă Română 
m cultivat dragostea de aproapele şi a adus pacea în sufletele credincioşilor ei, in 
airoinţa de a statornici relaţii de frăţie şi bună Înţelegere între toţi oamenii şi toate 
popoaiele. Ea n-a îngăduit nicicînd discriminările rasiale, naţionale, sociale, economice, 
poetice sau de altă natură între oameni, ci, dimpotrivă, a mLlritat pentru uşurarea 
•condiţiilor de trai ale credincioşilor ei, s-a îngrijit de ocrotirea populaţiei paşnice, a 
eaotribu.it la apărarea libertăţii poporului român, dar şi a popoarelor din jurul nos- 
k s . a praoticat convieţuirea frăţească, cu ced de alte neamuri aşezaţi între români, 

'*  sprijinit orice iniţiativă menită să întărească pacea şi buna înţelegere între oameni, 
fa. felul acesta, ea a urmat întru totul porunca Mintuitorului de a «trăi în pace .urnii 
«b  alţii». (Marcu 9, 50).

La discuţiile care au urmat au luat cuvîntul: I.P.S. Mitropolit Nestor, D-l prof. 
JA âsz Istvân, Pr. prof. Ioan Coman, Pr. prof. Ioan Rămureanu, D-l Lector Cezar 
V«siliu, P.S. Episcop Gherasim Piteşteanul, P.S. Episcop Epifanie Tomitanul, Pr. prof. 
Aston Despinescu, D-l prof. Galfy Zoltan, Diac. Conf. Petru David, D-l Asist. Aurel 
J N i Pastor Juhâsz Andras, Diacon Asist. Ioan Caraza.

Vorbitorii au subliniat faptul că în trecutul lor, Cultele din ţara noastră au pro- 
■ovat pacea şi buna înţelegere între oameni şi cu atît mai mult astăzi sprijină stră- 
terita iniţiativă de acţiune în slujba păcii lansată de ţara noastră. Concretizînd sen- 
fce n te le  lor de adeziune la aceste iniţiative, membrii Comisiei au aprobat în unani- 
ailate expedierea următoarei telegrame:

DOMNIEI SALE
DOMNULUI NICOLAE CEAUŞESCU
PREŞEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
PREŞEDINTE AL FRONTULUI DEMOCRAŢIEI ŞI UNITĂŢII SOCIALISTE.
MULT STIMATE DOMNULE PREŞEDINTE,
Noi, membrii Comisiei române de istorie eclesiastică comparată, ierarhi şi pro

fesori teologi de istorie eclesiastică, reprezentând institutele teologice de la Bucureşti, 
Sibiu, Alba-Iulia, CIuj-Napoca şi Iaşi, întruniţi în şedinţa de lucru de la Bucureşti, 
fci ziua dc 16 doccmbric 1081, am dat expresie încă o dată adeziunii noastre totale Ia 
moua iniţiativă de pace a României, personal a Domniei Voastre, formulată în vibran
tele APEUJRI pentru dezarmare şi pace, către toţf ftil pămîntulul românesc şi către 
toate popoarele din lumea întreagă.

însufleţiţi de ecoul larg şi de multiplele acţiuni concrete, pe care strălucita 
Dumneavoastră iniţiativă de pace Ie-a determinat atît printre cetăţenii patriei noastre, 
cit şi printre oamenii iubitori de bine din lumea întreagă, am aprofundat tema : 
Biserica Ortodoxă Română, Cultele din ţara noastră şi pacea, în trecut şi astăzi.

Continuînd buna tradiţie a Bisericilor noastre de promovare a păcii, conside
răm că, in contextul actual deosebit de grav al încordării internaţionale. In primul 
tind prin escaladarea fără precedent a cursei înarmărilor, este şl de datoria noastră 
M  Intensificăm angajamentul nostru în slujba păcii, pentru a Înlătura pericolul unui 
mou război care ameninţă viaţa pe pămînt.

Alături de toţi cetăţenii patriei noastre, sprijinim acţiunile menite să ducă la 
reducerea cheltuielilor militare, la deschiderea tratativelor în scopul opririi ampla
sării de noi rachete cu rază medie de acţiune In Europa, de abordare a problemelor 
cere preocupă lumea de astăzi într-un spirit de colaborare şi destindere, pentru bi
ruinţa raţiunii paşnice, a dezarmării şi salvării vieţii pe pămînt.

In numele Comisiei române de istorie eclesiastică comparată,
PREŞEDINTE

t NESTOR VORNICESCU
MITROPOLITUL OLTENIEI

In continuarea lucrărilor D-l Prof. Emilian Popescu, de la Institutul teologic uni
versitar din Bucureşti, a informat Comisia despre participarea sa la unele întruniri 
de peste hotare:

a) La lucrările Biroului Comisiei internaţionale de istorie eclesiastică comparată 
(Paris); b) O călătorie de studii în Fran'ta; c) La lucrările celui de al XVI-lea Con
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gres de studii bizantine şi la d) Conferinţa ţinută la Facultatea de teologie a Univer
sităţii din Atena.

După o scurtă pauză, a urmat comunicarea D-lui Prof. Juhâsz Istvan, despre 
Edictul de tolerantă din 1781 şi Bisericile din Transilvania.

In această comunicare sînt prezentate edictele de toleranţă date de împăratul 
Iosif al II-lea al Austriei Ia 1 octombrie 1781 pentru Austria, Boemia şi Moravia, la 
25 octombrie pentru Ungaria şi la 8 noiembrie pentru Transilvania. După ce descrie 
situaţia social-politică şi religioasă din Transilvania în a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea, analizînd, în acest context, scopul şi conţinutul edictului de toleranţă 
publicat de împăratul Iosif al II-lea, autorul insistă asupra atitudinii Bisericii Refor
mate din Transilvania faţă de acest edict.

Documentul care exprimă concepţia reformată despre toleranţă a fost înaintat 
la Consistoriul Reformat Suprem la începutul lunii decembrie 1782. Memoriul adresat 
împăratului a cerut revocarea ordinului din 22 mai 1782 şi a fost semnat de 18 repre
zentanţi ai Bisericii Reformate: jurişti, scriitori şi primcuratori bisericeşti, între el 
marele filozof al vremii Fogarasi Pap J6zsef, cu toţi colaboratorii contelui Telekl 
J6zsef, autor al unor eseuri iluministe franceze şi conducător politic al protestan
tismului din Ungaria, unul dintre iniţiatorii politicii de toleranţă.

Precedenţa memoriului a fost funestul edict, în care împăratul obliga pe cei 
care voiau să treacă din religia catolică la o biserică necatolică la o catehizare de 
şase săptămînd şi a dispus ca, în cazul neschimbării hatărîrii, să piardă dreptul la edu
carea copiilor lor minori. In primele luni ale anului' 1782, împăratul a fost înştiinţat 
despre marele număr al celor întorşi la ortodoxie şi la protestantism ; înspăimîntat 
că faţă de vechea intoleranţă a autorităţilor porneşte o mişcare populară intolerantă, 
a căutat să apere interesele catolice şi a adus acele hotărîri contrare edictelor sale. 
Meritul memoriului reformat a fost că faţă de compromisurile edictelor imperiale a 
dezvoltat şi a apărat în mod consecvent principiul libertăţii conştiinţei. S-a referit 
Ia legile religioase din retformaţiune, care au recunoscut libertatea tuturora de a 
urma credinţa şi prin aceasta si libera trecere «dintr-una în cealaltă familie a creşti
nătăţii», a arătat suferinţa sufletească a celor care sînt constrînşi în acest mod să 
rămînă în religia pe care nu o v o r ; şi cu deosebită putere a apărat dreptul părinţi
lor la educarea copiilor lor : acest ordin imperial este contrar cu dreptul naturii şi 
cu dreptul popoarelor.

Iosefinismul s-a clădit pe «solicitudinea regală», şi credea că ordinele de sus 
ocrotesc libertatea supuşilor. Protestul reformat revendică libertatea supuşilor, fiind 
convins că din ea derivă «toate bunurile prin care se asigură menţinerea patriei, li
niştea şi pacea ei, precum şi respectul faţă de legi».

Iosefinismul şi toleranţa lui a însemnat o reformă binevoitoare şi o epocă de 
tranziţie în evoluţia bisericilor din Transilvania. Dar adevăraţii constructori ai viito
rului au devenit valorile sociale deşteptate şi conştiente în lupta antihabsburgică a 
Transilvaniei: unitatea, egalitatea şi libertatea.

A  urmat comunicarea Pr. prof. Ioan Rămureanu, de la Institutul teologic uni
versitar din Bucureşti, despre Aniversarea a 1600 de ani de la Sinodul al II-lea 
ecumenic.

După cum se cunoaşte, autorul a dedicat mai multe studii valoroase Sinodului
II ecumenic, pe care le-a rezumat aici cu prilejul aniversării a 1600 de ani de la ţine
rea acestui important sinod ecumenic.

Sinodul s-a deschis la Constantinopol, la începutul lunii mai 381 şi a durat pînă 
la 9 iulie acelaşi an, cînd a ţinut ultima şedinţă. Au participat 150 de episcopi, prin
tre care: Meletie al Antiohiei, Grigore de Nazianz, Grigore de Nisa, Amfilohiu de 
Iconiu, Chirii de Ierusalim, Isidor de Tars ş.a. La acest sinod a participat şi Geron- 
tius sau mai corect Terentius, episcop de Tomis (Constanţa) din Scythia Minor. Ceva 
mai tîrziu, s-au înfăţişat la Sinod şi episcopii din Egipt şi Iliricul oriental, în frunte 
cu Timotci al Alexandriei şi Aholiu sau Ascholius de Tesalonic. Sinodul a condam
nat erezia pnevmatomahilor şi erezia lui Apolinare de Laodiceea, formulînd ultimele 
cinci articole ale Simbolului de credinţă, care se va numi niceo-constantinopolitan 
şi 7 canoane.

Următoarea comunicare a fost făcută de Pr. prof. Ioan Coman, de la Institutul 
teologic universitar din Bucureşti, cu tem a: Elemente de continuitate spirituală 
geto-daco-romană şi creştină in regiunea riuiui Mousaios — Buzău după mărturii 
patristice şi arheologice.
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^Vorbitorul şi-a rezumat tezele sale, cu privire la tema abordată, în următoarele

î. Munţii şi regiunea Buzăului au fost din vremuri îndepărtate o zonă sacră de 
deosebită importanţă, marcată prin folclorul şi relieful ei. Esenţa acestui sacru este 
tanind soarelui care prezida cetatea Luanei şi a cărei dispariţie însemna sfîrşitul 
adoratorilor săi. Concepţie indo-europeană care apreciază lumina în toate sensurile 
a  putere şi factor de promovare a vieţii, concepţie proto-geto-dacică care, în pe- 
noada protoistorică, şi-a adăugat ideea de sacralitate a apei, cum o dovedesc Valea 
xvoareior din povestea Luanei, Izvorul lui Zalmoxis şi Stlnca Salamandrelor din 
■raţii Buzăului şi numeroasele ape vindecătoare din regiune. Lumina şi apa, ca ele
mente de geneză şi promovare a vieţii, dreptatea, bravura, evlavia şi nemurirea con- 
«tituiau puterea şi esenţa religiei lui Zalmoxis. Elementul de bravură organic legat 
4e acela al dreptăţii şi nemuririi a fost des înregistrat de istorie în toată zona Buzău- 
)n  şi Vrancei, ca, dealtfel, în toate părţile ţării.

2. Dacă aşa-numitul «tărîm al Luar.ei» poate fi identificat cu aria celor 16 ha. 
de teren petrolifer cercetat în vara anului 1980 şi pe care arheologii îl consideră o 
divă, e posibil ca acieastă davă să-şi fi avut Cogaiononul şi marele ei preot, căci 
•minte sfînt» şi «preot» nu existau numai lîngă Sarmizegetusa Regia, ci, foarte pro
babil, în preajma fiecărei dave, în orice caz în preajma davelor şefilor de triburi sau 
de uniuni tribale, înainte de unificarea lor de către Burebista, în sec. I î.d.H. Căci 
Zalmoxis era o veche divinitate adorată în toate ţinuturile locuite de geto-daci. Erau 
l i  sint azi atîtea îngrămădiri de stînci, numite «clăi» şi peşteri în care s-a putut 
crede că locuia Zalmoxis şi marele preot; sihaştrii, «evlavioşii» şi «capnobaţii», să- 
iteluiau in unele din aceste peşteri unde nu o dată incizau scene ca cea din «Grota 
dacică», unde credincioşii zalmoxieni trag cu arcul împotriva divinităţii (rele), a 
Umetului şi a fulgerului spre a apăra pe Zalmoxis. Dacă peste semnele dacice ca 
această scenă, inclusiv peste semne ca : pumnale, vîrfuri de lănci, vîrfuri de săgeţi de 
provenienţă geto-dacică s-au adăugat simboluri creştine ca peştele şi crucea şi apoi 
fascripţii feudale vorbind de Badea-Logofătul, Sava ot Govora, Dosoftei ot Pin, Vâ
s le  Logofăt, Pis, diacon Gheorghe, monahul Filotei ot Putna etc. şi indicaţii de anii 
ca 1683, 1734, 1769 etc., aceasta constituie un certificat de continuitate scris pe piatră 
in sinul naturii.

3. Nemurirea zalmoxiană alimentată aici de credinţa în dreptate şi vitejie im- 
plipa şi nemurirea pămSntului şi munţilor stSpîniţi dc băştinaşi pc carc-i apărau cu 
erosim în faţa invadatorilor celţi, iranieni, goţi etc., pentru că nemurirea era totală, 
adică şi materială şi spirituală. Contactul cu «dacii liberi» din apropiere le ţinea eon- 
jtiinţa în alertă, iar legătura cu dacii din Transilvania, din Cîmpia Dunării şi din 
Scythia Minor, inclusiv, poate, cu unii dintre regii geţi ca Dromichaites, Zalmodegikes 
*i Dicomes (acesta din urmă stăpînind Sudul Moldovei) le afîna şi le întărea ortodoxia 
acestei nemuriri, alimentată de fervoarea aceleiaşi credinţe şi de convingerea ace
leiaşi frăţietăţi. Unificarea triburilor geto-dacice sub Burebista şi reformele religioase 
Si culturale ale lui Deceneu au dat acestei nemuriri dimensiunea unei noi forţe eu
ropene şi universale. Contribuţia influenţei spiritualităţii elenice şi îndeosebi elenis
tice a fost sensibilă în această direcţie. Orfismul de la începutul erei noastre nu e 
străin nici de evoluţia credinţei în nemurirea getică.

4. Această continuitate a fost preluată de creştinism, prin doctrina şi cultul său 
pentru «Soarele Hristos», prin înlocuirea asceţilor geto-daci cu asceţi creştini în munţii 
ţi regiunile deluroase şi prin documente ca relatarea Sf. Epifanie despre audieni, prin 
Scrisoarea Bisericii din Gothia către Biserica din Capadocia, prin Scrisorile 164 şi 165 
*le Sf. Vasile, aceea a lui Auxenţiu de Durostorum şi informaţii ale istoricilor Socrate, 
Sozomen şi Teodoret, care atestă evoluţia neîntreruptă a autohtonilor pe meleagurile 
buzoiene. Imigrarea goţilor, a hunilor şi a celorialţi «barbari», însoţită de persecuţii 
slngeroase a ataşat considerabil populaţia de pămîntul sfinţit prin sîngele martirilor. 
Prestigiul cu care misionari ca Audius, Ulfila, Eutihie, Sf. Sava, Sansala etc. învă- 
luiau zona Buzăului era considerabil, dîndu-i o aură specială. La această aură au con- 
ttibuit şi unii goţi creştinaţi şi martirizaţi, fie ortodocşi, fie neortodocşi.

5. Misionarii din regiunea Buzăului martiri şi nemartiri, capadocieni şi răsăriteni, 
In general, autohtoni sau migratori, ştiau şi latineşte şi ţineau legătura cu Romania 
din Sudul Dunării şi cu centrele ortodoxe ale Răsăritului, de unde se împrospătau la 
izvoarele credinţei apostolice, dar şi unde, prin trimiterea moaştelor unora dintre ei.
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aduceau gloria de «atleţi» al lui Hristos pornind din regiunea Buzăului, pe care mar- 
tirologiile o descriu ca pe o arie de epopee. Pe de altă parte, sîngele acestor martiri 
consolida proprietatea istorică şi morală a autohtonilor asupra pămîntului locuit de 
ei. Moartea martirică era, aici, nu vidul morţii, ci plenitudinea nemuririi, marcată prin 
toponime ca Vîrful Martiriului, Vîrful Ciciliei etc.

6. Mînăstirile din ţinutul Buzăului şi al Vrancei, ale căror începuturi urcă pînă 
în sec. IV prin Audius şi ucenici ai Sf. Vasile cel Mare, preluînd, probabil, în bună 
măsură, la început, modestele sihăstrii geto-dacice, au avut un rol însemnat în pro
cesul continuităţii vieţii spirituale în spaţiul curburii Carpaţilor. întemeietorii de mînă- 
stiri vor fi sălăşluit în biserici rupestre ca Piatra 1 ngăurită, Gaura Tătarului (numită 
aşa mai tîrziu) şi o parte din peşterile de la Aluniş, avînd incizate în interior şi în 
exterior numeroase cruci cu braţe lăţite la capete, cruci specifice secolelor V—V I ; 
dar ei vor fi locuit şi în grote sau aşezări pustnice mai ferite, purtînd nume 
c a : Apa Tainiţei,. Piatra Tainiţei, Poiana Fulgerişului şi alte toponime adunate cu 
grijă de Al. Odobescu. In cazul cînd vechimea acestora urcă pînă în sec. IV—VI, 
aceste toponime pot fi moşteniri de la geto-daci şi deci constituie o verigă puternică 
In lan(ul continuităţii geto-daco-romano-creştine. Considerăm că în special Peştera 
lui losii cu conturul unui peşte deasupra intrării, iar în fund cu forma arhaică a po
mului vieţii, a putut fi, prin simbolismul ei hristic, un nucleu de mînăstire. Nu ştim 
dacă se practica o viaţă de obşte sau idioritmică în mînăstirile audiene, dar credem 
că se tinde spre o asemenea viaţă, mai ales în confruntarea cu mînăstirile de origine 
capadociană in care, probabil, sălăşluiau sau de unde ieşeau la misiune oameni ca 
Eutihie, Sf. Sava, poate gotul Arpyla.

7. Viaţa religioasă .ortodoxă a zonei Buzăului era organizată, foarte probabil, in 
eparhie, după toate regulele vremii. Ulfila funcţionase ca episcop ortodox primii şase 
ani, undeva, nu departe de Atanaric, poate la Pietroasele sau în preajmă, Sf. Epifaniu 
ne vorbeşte de episcopi ai lui Audius, hirotoniţi, se pare, aci, în «adîncul Gothiei» şi 
plecînd cu el in Mesopotamia, iar Scrisoarea Bisericii din Gothia către Biserica din 
Capadocia, în care avem aproape toate elementele unei Biserici eparhiale : Presbite- 
riul care implică existenţa unui episcop sau protopresbiter cu atribuţii de conducător, 
preotul Sansala, cintăreţul Sava, casa lui Sansala în care a fost arestat el şi Sf. Sava. 
a treia zi de Paşti, credincioşii. Dacă în documentul nostru — Scrisoarea Bisericii din 
Go thia —  nu e dat numele episcopului, ci se vorbeşte numai de Presbiteriu — «de 
voinţa Presbiteriului», este, probabil, pentru că în acea perioadă scaunul era vacant, 
iar autoritatea lui o exercita Presbiteriul. Arhiepiscopul Ascholios al Tesalonicului, 
suplinea, probabil, parţial, în sînul jurisdicţiei sale, absenţa episcopului din Gothia, 
cum reiese din tonul elogios cu care-i vorbeşte Sf. Vasile cel Mare, care-1 numeşte 
chiar «antrenor» al Sf. Sava. Cum am sugerat deja, nu e exclus ca unul dintre epis
copii anteriori momentului persecuţiei Sf. Sava să fi fost Eutihie, capadocian şi el, ale 
cărui daruri şi harisme sînt atît de lăudate de Sf. Vasile. Se ştie ce însemna atunci 
un episcop : o forţă de rezistenţă şi autoritate în faţa invaziilor, cum se manifesta 
aceasta în Scythia Minor prin episcopi ca Betranion şi Theotim I de Tomis. El ferea 
poporul de erezii, îl ţinea strîns în jurul lui, îl ajuta în toate împrejurările, şi-l aşeza în 
circuitul istoriei.

8. Dacă continuitatea spirituală s-a dezvoltat aşa de pozitiv este şi pentru că ea 
a fost susţinută de o activitate economică, comercială şi culturală, ce lega regiunea 
Buzăului cu a «României» dunărene şi civilizaţia romano-bizantină din Balcani şi Do- 
brogea, ce roia încă în sec. IV, spre Nordul Munteniei, o civilizaţie folclorică. Dacă 
călugării catolici n-au reuşit să înjghebe un «stat cruciat» de o parte şi de alta a Car- 
patilor, în sec. XIII şi XIV, cuprinzînd o parte a Munteniei de Nord şi Est şi Sud- 
Vestul Moldovei, este pentru că păsurile Prahovei şi Buzăului legînd ţinuturile arde
lene de cele ponto-dunărene, constituiau un «coridor» care se prelungea pînă la Con
stantinopol, Egipt şi Sudul Galiei, coridor care nu îngăduia blocarea ortodoxiei din 
munţii Buzăului şi Cîmpia Munteniei. Ortodoxia a fost apărată aci nu numai de o ci
vilizaţie intensă la nivel popular, dar şi de o cultură teologică, de nivelul celei re
flectată de Scrisoarea Bisericii din Gothia către Biserica din Capadocia, al cărui autor, 
membru în anturajul presbiterial sau episcopal, e de un nivel remarcabil, atît prin vi
ziunea fondului, cît şi prin expresivitatea formei. Un asemenea nivel iradia dintr-ua 
serios focar de cultură din zona Buzăului, focar aprins şi întreţinut în mînăstirile 
buzoiene pînă nu de mult, iar din sec. XVII, preluat de Centrul eparhial al Sf. Epis
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copii a Buzăului. Ostenelile P. S. Episcop Antonie Plămădeală, titularul de azi al sca- 
d 'jlu i de Buzău şi acelea ale Seminarului Kesarie din Buzău şi ale atitor învăţaţi 
loaâni aici formaţi, se înscriu ca verigi preţioase în lungul şi frumosul lanţ al conti- 
«mtăţii spiritualităţii şi culturii din regiunea rîului Musaios-Buzău, ai căror autoh- 
îooi au rămas neclintiţi aci».

După prezentarea acestor comunicări, Pr. asist. Viorel ioniţă, secretarul Comi
siei, care, în perioada 1 august — 30 septembrie 1981,' prin bunăvoinţa Prea Fericitu- 
fci Părinte Patriarh Iustin şi cu acordul Departamentului Cultelor, a beneficiat de o 
aarsă de cercetare la Universitatea din Bonn — R. F. Germania, a prezentat cîteva 
«crări mai recente, apărute în Occident, despre Biserica şi ţara noastră. Dintre aceste 
tecrări menţionăm:

1. Georg Stadtmiiller, Geschichte Sudesteuropas (Istoria Europei de sud-est) 2 
Anflage, Miinchen, 1976, 577 pag.

2. Rumănien,, editată de Klaus-Detlev Grothusen, în seria Sudesteuropa-Hand- 
n ch , volumul II, Editura Vandenhieck und Ruprecht, Gottingen, 1977.

In această lucrare capitolul 'intitulat «Kirche und Staat» (Biserică şi Stat) este 
eedactat de Ernst Christoph Suttner de la Viena. De menţionat că intre colaboratorii __ 
•cestui volum se numără şi cîţiva autori din România.

Materialul semnat de Prof. Suttner nu este altceva decît reproducerea integrală
■ unui capitol din lucrarea publicată de acest autor sub titlul Beitrăge zur Kirchenge- 
xhichte der Rumănen (Contribuţii la istoria bisericească a românilor) Harold-Verlag, 
Wien-Miinchen, 1978, pag. 179—206).

3. «Das rumănische Patriarchat» (Patriarhia Română), semnat de Prof. Bernhard 
Stasiewski de la Bonn (astăzi pensionar) în tratatul «Handbuch der Kirchengeschichte», 
▼oL VII, Herder Verlag 1979, pag. 490— 492, se bazează pe informaţii luate din lu
crările lui Suttner.

4. Friedrich Heyer, Conlessionskunde, Walter de Gruyter, Berlin, 1977, 864 p. 
?rof F. Heyer, editorul acestei lucrări Ia care; au colaborat mai mulţi autori, a redac
tat însuşi capitolul intitulat «Rumănische Orthodoxe Kirche» (pag. 39—44).

1. Albert Scherrer-Keller, Wesen und Aultrag der Kirche aus der Sicht der neu- 
tren rumănisch-orthodoxen Theologie (teză de doctorat), Fotoduck, Agentur, Ziirich, 
1972, 294 p.

2. Emanuel Turczynski, Koniession und Nation zur Frilhgeschichte der serblschen 
and rumănischen Nationsbilduna, în seria «Geschichte und Gesellschaft, Bochumer 
Historische Studien», Volumul 11, Dusseldorf, 1976, XI, 323 p. (Confesiune şi naţiune 
ia istoria timpurie a românilor şi sîrbilor şi formarea conştiinţei naţionale). Este un 
stadiu sociologico-istoric ce urmăreşte formarea conştiinţei naţionale la sîrbi şi la 
români (în special din Transilvania) pînă în secolul al XVIII-lea, privită din punctul 
fle vedere al situaţiei minorităţilor încorporate imperiului habsburgic.

3. Ekkehard Wolke, Das rumănische Fiirslentum Mo/dau und die Ostslaven, in
16. bis. 17. Jahrhundert, Miinchen, 1975, 123 p.

Moldova a jucat un rol important de mijlocire între cultura bizantino-slavă din 
sud şi slavii de Răsărit (în special ruteni), Această activitate de mijlocire a culminat 
ca sinodul de la Iaşi din anul 1642. Această lucrare conţine la sfîrşit şi o hartă a 
Moldovei şi Galiţiei cu centrele bisericeşti şi mînăstireşti din secolele XV—XVII.

4. Krista Zach, Orthodoxe Kirche und rumănische V olksbwussein im 15 bis Ja- 
hihundert (Biserica Ortodoxă şi conştiinţa românească de popor în secolele 15 pînă 
fcs secolul 18), în seria «Schriften zur Geisteskeschichte des ostlichen Europas», nr.
11. Miinchen, 1977, 223 p.

Este una dintre cele mai bune lucrări cu privire la istoria poporului român. In 
această lucrare s>e arată că «conştiinţa naţională apare pentru prima dată formulată 
trpies la primii cronicari şi la reprezentanţii şcolii ardelene în confruntarea cu Im
periul otoman pe de o parte şi cu Imperiul habsburgic, pe de altă parte».

In această carte este afirmată continuitatea daco-romană pe teritoriul patriei noa
stre şi se subliniază că, în special, în secolele 14— 18, conştiinţa naţională îşi avea 
punctul de greutate în Ortdoxie, mai ales la românii din Transilvania, unde «legea 
românească» avea în primul rînd o însemnătate confesională ortodoxă şi naţional- 
română.

In discuţiile care au urmat, Pr. prof. Ioan Rămureanu, Pr. prof. Mircea Păcurariu, 
Kac. Conf. Petru David, Dl lector Cezar Vasiliu şi Dl Juhâsz Istvan au adus unele 
completări sau au subliniat contribuţia comunicărilor făcute.

a  O. R. — 4
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Pentru următoarea întrunire a Comisiei, care ar urma să aibă loc In primăvara 
anului 1982, au fost stabilite temele aniversare cu privire la domnitorii Ştefan cel 
Mare al Moldovei şi Matei Basarab al Ţării Româneşti —, In legătură cu care unii 
membri ai Comisiei s-au anunţat cu comunicări.

In Încheiere, Dl. director Ion Negoi a spus:
«Vă rog să-mi permiteţi să exprim satisfacţia participării noastre la sesiunea de 

lamă a Comisiei române de istorie eclesiastică comparată, ale cărei lucrări cred că 
pot fi apreciate în mod deosebit.

Fe'icităm pe cei patru autori ai comunicărilor de azi, pentru competenţa cu care 
au elaborat referatele lor. Cred că ceilalţi trei autori nu vor fi supăraţi dacă exprim
un gind personal pentru părintele Coman, care a fost un fel de erou al întrunirii
de azi.

Cred că a procedat foarte bine I.P.S. Mitropolit preşedinte, cînd a acordat prio
ritate comunicării Părintelui Prof. Mircea Păcurariu, prin care s-a arătat cum s-au 
purtat cultele din ţara noastră faţă de problema păcii în trecut şi în prezent. Această 
prioritate se înscrie în ansamblul acţiunilor generale din zilele noastre.

După ce Dl. director Ion Negoi a prezentat, din partea conducerii Departamentu
lui Cultelor, felicitări pentru rodnica activitate desfăşurată de Comisia română de is
torie eclesiastică comparată, a luat cuvîntul I.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei, care 
a dat expresie recunoştinţei pe care membrii Comisiei o poartă Departamentului Cul
telor, pentru atenţia şi sprijinul acordate activităţii acestei Comisii. I.P.S. Mitropolit 
Nestor a rugat pe Dl. Ion Negoi să asigure conducerea Departamentului Cultelor că
hotărîrea Comisiei române de istorie eclesiastică comparată este de a activa în conti
nuare cu acelaşi elan şi speranţe de a aduce mereu noi contribuţii la cunoaşterea tre
cutului măreţ al patriei.

Mulţumind referenţilor şi tuturor celor care au luat cuvîntul, aslgurînd astfel o 
Înaltă ţinută ştiinţifică acestei întruniri, I.P.S. Mitropolit Nestor a declarat închisă 
şedinţa.

Pr. asist. V iorel IONIŢĂ

ÎNSEMNĂRI PRIVIND ACTIVITATEA CULTURALĂ 
A CLERULUI DE MIR

Alături de clerul superior, preoţii ortodocşi îşi aduc din plin contribuţia la efor
tul comun de slujire a Bisericii şi a patriei. Numeroase sînt formele prin care ei 
p-irti'.'ipă ’a aceste susţinute strădanii şi ele se înscriu în acelaşi timp; aceasta consti
tuie şi o dovadă concretă privind libertatea constituţională de care se bucură cultele 
din ţara noastră.

Deschizînd o epocă de largă respiraţie culturală în viaţa Bisericii Ortodoxe 
Române, Prea Fericitul Patriarh Justinian a insuflat preoţim» ortodoxe, prin cuvînt şi 
exemplu, un nou impuls privind activitatea culturală. Dintre manifestările mai de 
seamă la care au participat, cu rezultate fructuoase şi preoţii de mir, menţionăm :

1. Sesiunea ştiinţiiică de comunicări şi rele rate : Jude ful Botoşani, străvechi
pămînt românesc, vatră de locuire continuă (Botoşani, 1981 nov. 21—22). In judeţul 
din care au răsărit genii şi personalităţi de prim ordin în cultura română (M. 
Eminescu, G. Enescu, N. Iorga, Şt. Luchian, Gr. Antipa, P. PonI, I. Simionescu) a fost 
organizată de către organele locale o importantă sesiune de comunicări şi referate, la 
care au loat parte cercetători, istorici şi etnografi din întreaga ţară. Au fost prezentate 
descoperirile arheologice recente din judeţul Botoşani şi din alte zone ale ţării (Dr. V. 
Chirica, Prof. dr. doc. O. Necrasov, D. Botezatu, Conf. dr. N. Trelea, D. Buzdugan, 
Dr. S. Teodor, Conf. dr. S. Haimovici), probleme ale continuităţii poporului român, j 
Au fost aduse noi şi importante contribuţii cu privire la întemeierea şi dezvoltarea 
statelor româneşti, la politica internă şi externă a Principatelor Române, urmărin- 
du-se, în parte şl în ansamblu, ideea unităţii şi independenţei naţionale, forţe motrice: 
ale vieţii sociale şi politice româneşti de-a lungul vremii (Dr. V. Ciobanu, Lect. 
univ. M. Lazăr, Dr. D. Vitcu ş.a.). N-a fost scăpată din vedere nici contribuţia adusă 
de o serie de personalităţi care, prin viaţa, opera şi activitatea lor, au slujit idealul
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naţional (Dr. E. Greceanu, Lect. univ. S. Chitan, Lect. Horst Fassel). O secţie separată 
au constituit-o etnografii şi etnomuzicologii, care au abordat atît probleme privind 
cercetarea propriu-zisă, cit şi metodologia disciplinei (Prof. univ. dr. V. Medan, 
Dr. A. Olariu ş.a.).

La această importantă manifestare culturală au participat şi doi preoţi. Este 
vorba de preotul pensionar Dumitru Bălaşa din Drăgăşani (jud. Vîlcea), cercetător 
Istoric, cunoscut şi recunoscut d£ aproape o jumătate de veac prin numeroasele sale 
volume, studii şi articole, prin contribuţiile remarcabile şi unanim apresiate privind 
Istoria medie şi modernă a României în general şi a Bisericii Ortodoxe Române în 
special. La sesiunea de la Botoşani a prezentat comunicarea Vestitul intre dascăli 
Kir Theodorit. Pe baza unor documente şi manuscrise inedite, Preotul Dumitru Bălaşa 
«  prezentat selectei audienţe o mare personalitate a istoriei învăţămîntului botoşă- 
■ean. Comunicarea s-a bucurat de o largă apreciere, contribuţia Părintelui Bălaşa 
Bind substanţială iar personalitatea lui Kir Theodorit pînă mai ieri aproape necu
noscută, după afirmaţiile referenţilor, a reintrat astfel în circuitul cultural.

Un alt preot participant a fost Alexandru Stănciulescu-Bîrda din judeţul 
Mehedinţi. Licenţiat în teologie (promoţia 1977), preot de mir în cătunul Bîrda, cu 
posibilităţi de documentare aparent reduse, participă astfel la cea de-a XlI-a sesiune 
de acest fel. A  prezentat la Botoşani comunicările: Rolul social al istoricului in con
cepţia lui Nicolae Iorga şi Aspecte istorice in proverbele româneşti. Cea dintîi comuni
care este un fragment din volumul în curs de apariţie Nicolae Iorga. Concepţia istorică 
(Prefaţă Acad. Şt. Pascu), autorul urmărind concepţia lui Nicolae Iorga, exprimată teo

cratic şi practic, cu privire atît la rolul istoricului în viaţa socială, cît şi mesajul operei 
'istorice în ceea ce priveşte soluţionarea problemelor majore ale naţiunii. Nicolae 
Iorga face parte dintre istoricii români de factură pozitivistă, prin excelenţă militant, 
care a înţeles să facă şi să recomande cercetătorilor istorici o operă accesibilă maselor, 
piină de învăţăminte, fidelă adevărului istoric. In viziunea lui Iorga, istoricul devine 
an numai «bătrînul naţiei sale», ci şi luptătorul activ, care face din opera sa o armă 
imbatabilă pentru slujirea intereselor majore ale naţiunii. Cunoscînd în acelaşi timp 
legalitatea istorică în virtutea căreia se desfăşoară fenomenele istorice, istoricul devine 
d  însuşi un vizionar, un profet care scrutează tainele viitorului şi ale evoluţiei istorice.

Cea de-a doua comunicare a reunit şi analizat cîteva sute de proverbe cu profil 
istoric din paremiotica- românească, încercind să prezinte trecerea prin filiera gîndirii 
li simţirii populare a marilor evenimente care au frămlntat poporul român de-a lungul 
vremii. Lucrarea în sine constituie un început de etnoistorie românească. Ambele co
municări s-au bucurat de deplin succes din partea prezidiului şi asistenţei.

II. Al IV-lea Simpozion inter judeţean «Mehedinţi Istorie şi Cultură» (Drobeta 
Tir. Severin, 1981 dec. 5—6). A devenit deja o tradiţie pentru Drobeta Tr. Severin ca 
s i  organizeze în fiecare an cîte un simpozion de mari proporţii, cu participarea unui 
feeemnat număr de cercetători din toată ţara. S-a căutat, din an în an, să se îmbună- 
liţească aspectul calitativ al sesiunii, cîştigîndu-se prin această nu numai valoare ci 
Si prestigiu. Această ediţie a simpozionului a întrunit un mare număr de cercetători. 
Şedinţa de deschidere a fost onorată de comunicările Prof. dr. doc. I. C. Chiţimia, 
Frof. univ. dr. Augustin Z. N. Pop, Dr. M. Davidescu şi Dr. Constantin Şerban. Secţia 
I-a (Istorie) a avut printre participanţi personalităţi de prestigiu ale istoriografiei ro- 
aâneşti contemporane, prezentlndu-se documente, manuscrise şi puncte de vedere 
«ed ite  cu privire la istoria veche, medie şi contemporană a României.

Dintre preoţi, la această secţiune au participat D. Bălaşa, Gh. N. Dumitrescu- 
Kstriţa şi Al. Stănciulescu-Bîrda. Părintele Dumitru Bălaşa a pus în discuţie tema Doi
*mevozi cu numele Bogdan in Ţara Românească, lucrare ce a trezit un viu interes şi 
bogate comentarii, apreciindu-se contribuţia autorului la soluţionarea unei probleme 
ftKă neabordate. Cea de-a doua lucrare cu care a participat a fost Conscripfionul ju
deţului Mehedinţi din 1729—1730, document inedit de mare valoare pentru cunoaşterea 
Istoriei mehedinţene în spacial şi a Olteniei în general din vremea stăpînirii austriece.

Părintele Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa, este octogenarul arhicunoscut în viaţa 
calturală a ţării de peste 60 de ani încoace, neobosit cercetător al zestrei folclorice 
nniâneşti, preotul care a editat vreme de peste 20 de ani una dintre primele reviste 
4e folclor muzical din ţară («Izvoraşul», Bistriţa—Mehedinţi, 1919—1940). La această 
secţiune a sesiunii a prezentat comunicarea Morăritul — ocupaţie tradiţională la Bis- 
ttita. Interesantă atît prin contribuia originală adusă la monograţfia satului natal, cît
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şi prin numeroasele perspective sugerate de autor în vederea valorificării potenţia
lului hidrologic natural al localităţii.

Pr. Al. Stănciulescu-Bîrda a prezentat trei comunicări. Cea dintîi, intitulată Fond 
şi lormă in studiul istoric după concepţia Iui Nicolae Bălcescu, constituie un fragment 
d!n volumul Elemente de filozolia istoriei In gîndirea lui Nicolae Bălcescu, 
a'lat în curs de apariţie. S-a adus astfel un omagiu marelui cărturar şi revoluţionar 
N. Bălcescu la împlinirea a 130 ani de la dispariţia sa. Cea de-a doua comunicare, 
Atestări documentare privind localităţile judeţului Mehedinţi (I), a întrunit, în cele 
peste 60 pag. un bogat material cules din peste 150 volume de documente şi colecţii 
de periodice toate acele referiri la localităţile judeţului Mehedinţi, punindu-se astfel 
la dispoziţie un material important tuturor celor care se străduiesc să alcătuiască 
monografii locale în judeţul respectiv. Cea de-a treia comunicare, Eufrosin Poteca 
ineuit. Cursul de Istoria Filozofiei, a repus în circulaţie un valoros manuscris inedit 
al arhimandritului cărturar. Astfel a fost cunoscută încă o fărîmă din programul de 
învăţămînt de la Academia «Sf. Sava» din Bucureşti din perioada 1826— 1828 şi în 
acelaşi timp a fost reliefată contribuţia lui Efrosin Poteca în alcătuirea primului curs 
de Istoria Filozofiei în limba română.

La secţiunea «Cultură» a Simpozionului, au fost prezenţi preoţii Dumitru Bălaşa 
şi Gh. N. Duml'rescu-Bistriţa. Părintele Bălaşa a prezentat comunicarea Pentru un dic
ţionar al limbii române (cuvinte dace), rod al unor îndelungate observaţii asupra to
ponimiei şi onomasticii româneşti. Părintele Gh. Dumitrescu-Bistriţa a prezentat co
municarea «Izvoraşuh — revistă mehedinţeană de muzică şi folclor şl contribuţia sa la 
dezvoltarea conştiinţei unităţii naţionale. Cunoscător mai competent ca oricare altul 
cu privire la rosturile publicaţiei sale, autorul a destăinuit auditoriului, pe bază de 
documente editate şi inedite, multe din strădaniile, proiectele, realizările şi trăirile sale 
întru slujirea unui deziderat major al naţiunii noastre.

Menţionăm şi faptul că în serile zilelor de 3—6 dec., Părintele Gheorghe Dumi- 
trescu-Bistrita a făcut parte din juriul care a decernat premiile laureaţilor Festivalului 
Naţional «CIntec nou in Mehedinţi» (ed. a XlII-a), desfăşurat la Drobeta Tr. Severin.

Adăugind şi aceste contribuţii la viaţa culturală a ţării, clerul de mir al Bisericii 
Ortodoxe Române îşi împlineşte astfel cu cinste şi sub această formă misiunea sa întru 
slujirea poporului român.

A l. DUNĂREANU



TEOLOG ROMÂN IN GRECIA

Intre 10 şi 24 aprilie a.c. Părintele profesor Ioan Rămureanu, împreună cu soţia, 
«  lîcut o vizită in Grecia, ca invitat al Frăţiei creştine ortodoxe «Păstorul cel Bun» 
din Atera. Amintim aici că această organizaţie desfăşoară o frumoasă şi pilduitoare 
activitate de caritate creştină — in anul 1971 trimitea 1500 de paturi pentru sinistraţii 
rcmâni, victime ale inundaţiilor din acel an —, contribuind totodată la întreţinerea 
«isiunii externe a Bisericii Greciei în diferite ţări ale Africii.

Pr. prof. I. Rămureanu şi soţia sa au sosit la Atena sîmbătă dimineaţa, 10 aprilie 
1962, şi au fost primiţi de P. Cuv. Arhim. Clement Anastasiu, P. Cuv. Arhim. Antonio 
Krivas, doctorand la Institutul teologic din Bucureşti, de D-na şi Dl. Evanghelos Kiu- 
lafas, preşedintele administiativ al Frăţiei şi de alte persoane.

In iupă amiaza apeleiaşi zile oaspeţii români au vizitat ruinele misterelor de 
la F.'eusina şi renumitul ei muzeu, apoi mînăstirea Mandra, situată la 30 km vest 
de Atena, în munţii AigaJco, unde se află renumita icoană a Prea Sfintei Născătoare 
de Dumnezeu — Gorgoepikoos — adusă de refugiaţii greci în 1922 din Asia Mică.

In Duminica Floriilor, 11 aprilie, după slujba de la biserica Sfinta Varvara, oas
peţii români au vizitat vechiul Corint şi catedrala Sf. Pavel — una dintre cele mai 
frumoase şi elegante biseiici din Grecia.

In săptămîna Sfintelor Patimi, Pr. prof. Ioan Rămureanu a participat la slujbele 
de la mînăstirea Sf. Varvara; în timpul liber oaspeţii români au vizitat bisericile: 
Capnicateia (si?c. XI) j Sf. Dumitru, de la poalele Acropolei (sec. IX ); Sf. Haralambie 
(sec. IX ); propileele, templul zeiţei Atena; Parthenonul, celebrul templu închinat 
Miţei Athena Parthenos, construit în timpul lui Pericle (499— 429 î.d.Hr.), între anii 
4J7—438, şi decorat ae marele sculptor Phidias şi Erectheionul de la Acropole, locul 
Areopagului, unde Sfîntul apostol Pavel a ţinut cunoscuta şi importanta sa cuvîntare 
iFapte 17, 22-,31), colina lui Philopapu, Theseionul, ridicat în sec. V d. Hr., în cinstea 
zeului Theseu; cartierul Plaka, cel mai vechi din Atena, şi alte monumente istorice.

In Vinerea Sfintelor Patimi, oaspeţii români au fost invitaţi de I.P.S. Mitropolit 
Hrisostom de Dordona (Epir)r vicarul Sfintei Mitropolii a Atenei şi al Arhiepiscopiei 
hladei, s' egumenul mînăstirii Pendeli, să asiste la scoaterea Sfîntului Epitaf care, 
Ia această mînăstire se face într-un cadru deosebit de solemn.

Duminică, 18 aprilie, de Sfintele Paşti, oaspeţii români au fost prezentaţi I.P.S. Se
rafim, Mitropi litul Atenei şi Arhiepiscop al întregii Elade. La ore'e 12,00 Pr. prof 
Ioan Rămureanu a participat la slujba celei de a doua Învieri, oficiată în marea cate
drală a Mitropoliei Atenei.

La orele 5 p.m., Pr. prof. Rămureanu a participat la slujba celei de a doua în
vieri săvîrşită în biserica Mînăstirii Pendeli într-un sobor de 18 preoţi şi doi diaconi. 
In fata bisericii, s-a citit Sfîntă Evanghelie, în limbile greacă, latină, arabă, slavă, 
franceză, engleză, germană şi în limba română de către Părintele profesor I. Rămureanu.

fn după-amiaza zilei de marţi 20 aprilie, Pr. prof. Ioan Rămureanu şi soţia sa 
au fost invitaţii D-nei Anlhi Caraisaridis şi Pr. Const^ptin Caraisaridis, care a studiat 
la Institutul teologic din Bucureşti şi care desfăşoară o frumoasă activitate pastorală 
şi socială în cartierul Ano Ilisia.

Seara, oaspeţii români au plecat la Tesalonic, unde au rămas două zile.
In beara zilei d■* joi, 22 aprilie, Pr. prof. Ioan Rămureanu a participat la slujba 

vecerniei, oficiată sub protia I.P.S. Mitropolit Dionisie a) Tesalonicului, în biserica 
Sf. Gheorghe. înainte de începerea vecerniei s-a făcut ocolirea cu icoana Sf. Gheorghe 
pe străzile din jurul bisericii, purtată de patru preoţi precedaţi de muzica mi
litară, de 24 de preoţi şi trei diaconi, după care urma I.P.S. Mitropolit Dionjsie, şi 
o mare mulţime de credincioşi. In timpul acestei impresionante procesiuni, oaspetele 
român a rostit două eefonise în limba română, iar in timpul slujbei vecerniei a cîntat, 
cu binet uvîntaiea I.P.S. Mitropolit Dionisie, Hristos a înviat! în limba română, spre 
bucuri* acelora dintre credincioşi care ştiu limba română.

Sîmbătă, 24 aprilie, oaspeţii români s-au întors la Bucureşti, îmbogăţiţi sufle
teşte şi îneîntaţi de cele văzute şi trăite în timpul vizitei în Grecia, vizită care a 
contribuit la cunoaşterea vieţii creştine din Biserica Greciei şi la întărirea relaţiilor 
dintre cele două Biserici (Al. M. I.).



DIN V IA Ţ A  COM UNITĂŢILOR ORTODOXE  
ROM ÂNE DE PESTE H OTARE

SFINŢIREA NOULUI LĂCAŞ DE CULT AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 
DIN TORINO—ITALIA

Constituită acum cinci ani, parohia ortodoxă română «Cuvioasa Parascheva» din 
Torino şi-a desfăşurat activitatea în biserica italo-albaneză de rit bizantin din localitate.

Ca urmare a stăruinţelor depuse de a avea un locaş propriu, de mai bine de 
jumătate de an au început lucrările de amenajare a bisericii acordate comunităţii 
pentru folosinţă, prin convenţia intervenită între Arhiepiscopia Romano-Catolică din 
Torino şi Parohia Ortodoxă Română, localul aparţinînd operei «Pia Barolo» din Via 
Giovanne Cottelengo, 24—26 — Torino.

Strădaniile membrilor parohiei, condusă de către P. C. Pr. Gheorghe Vasilescu, 
au fost «ie curînd răsplătite de bucuria sfinţirii noului locaş de închinăciune, la data 
de 31 iatiuare 1982.

Prezenţa pentru prima dată în mijlocul membrilor comunităţii a Prea Sfinţitului 
Adrian, conducătorul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi 
Occidentală de la Paris, a prilejuit celor peste 200 credincioşi care au luat parte la 
acest eveniment, momente de înălţare sufletească şi de rugăciune.

Atît la Sfînta Liturghie cît şi la slujba sfinţirii bisericii, săvîrşite de P. S. 
Adrian, ajutat de P. C. Pr. Gheorghe Vasilescu şi P. C. Pr. Traian Valdman de la 
parohia ortodoxă din Milano au luat parte reprezentanţi ai Eminenţei Sale Cardinalul 
Anastasio Ballestrero, arhiepiscopul romano-catolic de Torino, şi alte personalităţi 
teologice şi laice.

Răspunsurile omofone la Sfînta Liturghie au fost date de obişnuitul grup de 
credincioşi al parohiei, care prin frumuseţea cîntărilor, au antrenat şi alţi credincioşi 
prezenţi la slujbă.

Evenimentul sfinţirii bisericii a avut un frumos ecou în viaţa religioasă a oraşului 
Torino. Astfel, pentru a face cunoscut acest eveniment, radio-televiziunea italiană a 
trimis la faţa locului o echipă de tehnicieni care au filmat şi înregistrat Sfînta Liturghie, 
ca şi slujba tîrnosirii bisericii. In seara aceleiaşi zile, radio-televiziunea a transmis in 
două rînduri secvenţe din cadrul Sfintei Liturghii, însoţite de fragmente din cuvîntarea 
rostită cu acest prilej de Prea Sfinţitul Adrian.

După slujba sfinţirii bisericii a avut loc o recepţie oferită de parohia ortodoxă 
română, în sala de festivităţi. Cu acest prilej, Prea Sfinţitul Adrian a transmis bine- 
cuvîntările Prea Fericitului Patriarh Iustin, tinerei comunităţi ortodoxe române din 
Torino, felicitînd totodată consiliul parohial, în frunte cu Pr. Gh. Vasilescu (care cu 
prilejul acesta a primit crucea patriarhală şi rangul de iconom stavrofor), pentru 
lîvna depusă de a avea de acum înainte locaş de cult propriu.

In cuvîntul lor, atît P. C. Pr. Gheorghe Vasilescu cît şi P. C. Pr. Traian Valdman 
au rugat pe Prea Sfinţitul Adrian să se facă interpretul celor două comunităţi ortodoxe 
române, pe lîngă Prea Fericitul Patriarh Iustin, mulţumindu-i pentru grija şi dragostea 
părintească pe care Prea Fericirea Sa o poartă fiilor duhovniceşti din Italia.

Au mai luat cuvîntul': reprezentantul Cardinalului Ballestrero, Preotul Giuseppe 
Ghibertti; în numele operei «Pia Barollo» a vorbit Arh. Galii, iar în numele comuni
tăţii italo-albaneze, Preotul Giovanni Bugliori, care au elogiat Biserica Ortodoxă 
Română şi efortul pe care aceasta îl depune pentru apropierea creştinilor.

In încheiere, Prea Sfinţitul Adrian a adus mulţumiri Cardinalului de Torino şi 
tuturor celor care au ajutat la înfrumuseţarea bisericii, subliniind în final şi angajarea 
ecumenică a Bisericii Ortodoxe Române în actualitate, pentru refacerea unităţii 
creştinilor.
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Cu prilejul prezenţei sale la Torino, Prea Sfinţitul Adrian a făcut o vizită proto- 
~ă Cardinalului Ballestrero, fiind însoţit de P. C. Pr. Gheorghe Vasilescu; ei au 
t Eminenţei Sale o frumoasă icoană ortodoxă a Sfintei Treimi, simbol al unităţii 
.inilor. Totodată Prea Sfinţia Sa a mulţumit Cardinalului Ballestrero pentru spriji- 
pe care acesta l-a acordat şi II acordă, într-un spirit ecumenic, comunităţii ortodoxe 

■ m in e  din Torino.
De asemenea, Prea Sfinţia Sa a avut o întilnire cu corpul didactic al Facultăţii de 

ogie din Torino, prilej cu care a făcut o expunere asupra învăţămîntului teologic 
ţara noastră, a vieţii Bisericii Ortodoxe Române şi a relaţiilor frăţeşti dintre Cultele 

■fctigioase din ţara noastră.

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ „SFÎNTUL NICOLAE"
DIN ADELAIDE-AUSTRALIA

In cursul anuIu/1981, Parohia ortodoxă română «Sfîntul Nicolae» din Adelaide — 
Aastralia, condusă de P. C. Pr. Constantin Iana a continuat să-şi desfăşoare activitatea, 
«CI pe plan bisericesc şi naţional-cultural cît şi pe plan ecumenic local, participînd 
■tdturi de celelalte comunităţi creştine la manifestările religioase, în cadrul Consiliu
lui Ecumenic al Bisericilor locale din Australia de Sud.

Intre 12— 16 februarie 1981, cu prilejul vizitei I.P.S. Mitropolit Maxim de Sta- 
■wrnpolis şi Bartolomeu de Filadelfia la Adelaide, conducătorul parohiei ortodoxe ro- 
*âne a luat parte, ca invitat, atît la serviciul divin oficiat în catedrala greacă din 
Tfcebarton cît şi la programul vizitei; la 6 ianuarie, Preotul C. Iana a fost invitat de 
tS . Iezechil, episcopul grec de Adelaide, la slujba Botezului Domnului, iar la 27 iulie, 
«  participat la Sfînta Liturghie oficiată în biserica «Sf. Pantelimon» din Adelaide, din 
cadrul episcopiei greceşti.

La 19 şi 26 februarie 1981 Pr. Constantin Iana a participat la şedinţa Comisiei 
•Misiune şi Evanghelizare» a Comitetului executiv al Consiliului Ecumenic al Biserici
lor din Australia de Sud, unde Prea Cucernicia Sa reprezintă pe ortodocşi.

La 9 aprilie 1981, în biserica ortodoxă română din Adelaide au avut loc lucrările 
Adunării generale anuale a C.E.B. din Australia de Sud. A fost pentru prima dată cînd 
•cest organism ecumenic şi-a ţinut lucrările la sediul unei biserici ortodoxe. Preotul 
Una a reprezentat parohia «Sf. Nicolae» şi la şedinţele Comitetului executiv al C.E.B. 
din Australia de Sud.

Conducătorul parohiei «Sf. Nicolae» a mai participat şi la alte manifestări cu 
caracter ecumenic: Ia 7 iulie 1981 a prezentat în cadrul cercului teologic local, la care 
participă lunar, o conferinţă privind învăţătura Bisericii Ortodoxe despre purcederea 
Sfintului Duh, iar la 25 august a fost invitat de parohia anglicană «Sf. Andrei» din 
Adelaide, să vorbească despre Biserica Ortodoxă Română. La 20 noiembrie 1981 P. C. 
Sa a prezentat un referat din partea ortodocşilor locali, la aşezămîntul anglican din 
Belair, referitor la atitudinea pe care trebuie s-o adopte creştinii faţă de problema 
suferinţei în lume.

La 28 noiembrie 1981 a avut loc în biserica greacă «Sf. Andrei» din Prospect, 
tntr-un cadru festiv, aniversarea a 1600 de ani de la Sinodul II ecumenic de la Constan- 
tinopol (381), la care a participat şi conducătorul parohiei ortodoxe române.

In cadrul sărbătorilor Naşterii Domnului, la 20 decembrie 1981, conducătorul 
parohiei ortodoxe române din Adelaide a acordat un interviu la postul local de radio, 
fa legătură cu modul în care este sărbătorit Crăciunul în Biserica Ortodoxă. Pe plan 
cultural, parohia a continuat şi în anul 1981 să organizeze unele manifestări, ca de 
exemplu : Unirea Principatelor Române, centenarul naşterii poetului Octavian Goga, 
centenarul George Enescu şi altele.

Ca şi în anii precedenţi, Preotul paroh Constantin Iana a continuat să săvîrşească 
sfintele slujbe după rlnduielile Bisericii Ortodoxe. Din punct de vedere administrativ, 
consiliul parohial s-a întrunit cu regularitate pentru rezolvarea problemelor curente. 
La 26 iulie 1981, a avut loc adunarea parohială anuală, în cadrul căreia a fost prezen
tat raportul de activitate pe perioada 1 iulie 1980 — 1 iulie 1981, aprobîndu-se în 
acelaşi timp şi planul financiar pe anul 1982.

Arhld. V asile AXINIA
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PATRIARHIA ECUMENICĂ |

Patriarhul ecumenic DIMITRIOS denunţă ameninţările 
care apasă omenirea

In mesajul de Crăciun, Santictatea Sa Patriarhul Dimitrios I a spus, Intre altele:
«Mesajul nostru nu va fi simplu un mesaj de sărbătoare, căci umanitatea întreagă 

traversează o perioadă de criză fără precedent. Dar există două componente ale dru
mului omului pe acest pămînt; de o parte tragicul condiţiei umane, rezultat al păca
tului originar, şi, de alta, dragostea lui Hristos care s-a întrupat pentru noi.

«Criza este multiplă: foamete, mortalitatea infantilă, calamităţi naturale în fata 
cărora nu putem face nimic. La războaie, trebuie să adăugăm terorismul şi anarhia, 
problemele vitale ale energiei şi inflaţiei. Trebuie să amintim şi problemele morale 
legate de divorţ şi de avort. Dar mai trebuie să amintim cursa nebunească a înarmă
rilor, care culminează cu bomba cu neutroni. Totul se reduce la aceasta; mai radical 
ca niciodată şi în ciuda progreselor omenirii, valoarea, demnitatea, libertatea persoanei 
umane sînt sub semnul întrebării, ca şi dreptul omului de a exista pe acest pămînt.

«In acest moment atît de critic al omenirii, Naşterea Mîntuitorului Hristos ne 
aminteşte că factorul uman nu este singurul care guvernează şi dirijează istoria. 
Dumnezeu există, Dumnezeu atotputernic, Dumnezeu proniator şi Dumnezeu prieten 
al oamenilor, Dumnezeu care devine om, pînă la a se naşte ca prunc, pînă la ame
ninţarea Ini Irod — nu contează rare Irod — pînă la Pilat — nu contează care Pilat — 
pînă la Golgota — nu contează care Golgota — dar în vederea ajungerii la un singur 
ţel — învierea». («S.O.P.» nr. 64, ianuarie, 1982, p. 2).

| PATRIARHIA ALEXANDRIEI |

Deschiderea primului Seminar teologic ortodox în Kenya
Primul Seminar teologic ortodox şi-a deschis porţile la Nairobi, în Kenya la 

4 ianuarie 1982. El va fi condus' de P. S. Episcop Dr. Anastase (Yannoulatos) de 
Andrussa (Biserica Ortodoxă a Greciei), actualul director la «Apostoliki Diakonia» şi 
profesor la Universitatea din Atena, asistat de Pr. Amfilohie Tsoukos, misionar ortodox 
grec la Kolwezi (Zair) şi de dd  laici, Andrei Tillirides, teolog ortodox cipriot, licenţiat 
Ja Oxford şi la Institutul «Sf. Sergiu» din Paris şi Porfiriu Papouras.

Numirea P. S. Episcop Anastase de Andrussa, sosit la Nairobi la 18 decembrie
1981, a fost aceptată de Prea Fericitul Patriarh Nicolae al Vl-lea al Alexandriei, sub 
jurisdicţia căruia se află Mitropolia Africii Orientale, şi de Prea Fericitul Arhiepiscop 
Serafim al Atenei, primatul Bisericii Ortodoxe din Grecia, care îi dau «puteri depline 
în organizarea operei misionare ortodoxe în Kenya». Sinodul permanent al Bisericii 
Ortodoxe din Grecia a ratificat numirea în unanimitate. O scrisoare circulară a fost 
trimisă Intîistătătorilor tuturor Bisericilor Ortodoxe locale, informîndu-i asupra deci
ziei şi cerîndu-le sprijinul pentru ca opera întreprinsă în Kenya să poată lua, în viitor, 
o dimensiune panortodoxă.
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Biserica Ortodoxă cunoaşte actualmente o dezvoltare promiţătoare In Africa 
Orientală, în special in Kenya, Uganda şi Zair. Alături de clerul european, care de
serveşte comunităţile diasporei greceşti in serviciu misionar, ea dispune actualmente 
«e  trei episcopi şi de peste o sută de preoţi negri. Biserica trăieşte într-o sărăcie 
extremă iar misiunea este susţinută de Bisericile Ortodoxe din Grecia, Cipru şi Finlanda, 
precum şi de Arhiepiscopia greacă din America.

Complexul care adăposteşte primul Seminar teologic ortodox din Nairobi — 
Kenya a foşt construit şi dbtat de fostul arhiepiscop al Ciprului, Makarios, în urma 
rizitei pe care a făcut-o în Kenya în anul 1974 cînd a botezat cîteva mii de credincioşi.

PATRIARHIA ANTIOHIEI |

Patriarhul Ignatios al Antiohiel despre călătoria în Bisericile 
Ortodoxe din Europa Răsăriteană

Intr-un interviu acordat publicaţiei «Revue du Liban», Prea Fericitul Patriarh 
Ignatios IV al Antiohiei şi al întregului Orient, a împărtăşit impresiile din călătoria 
făcută în toamna anului 1981 în Bisericile Ortodoxe Rusă, Georgiană, Română şi 
Bulgară, ocazie pentru a trage concluzii asupra pregătirii Sfîntului şi Marelui Sinod 
«1 Bisericii Ortodoxe, care s-a intensificat în ultimul timp.

«Unul din motivele principale ale călătoriei a fost discutarea pregătirii Sinodului 
panortodox — a declarat Patriarhul Ignatios — Aceasta este o necesitate, un impe
rativ. Mă aştept la iniţiative exprimînd necesitatea unei întîlniri de acest gen. Toţi 
Patriarhii pe care i-am întîlnit împărtăşesc acest punct de vedere. Ei au subliniat 
necesitatea urgentă a unei întîlniri panortodoxe».

«In Biserica Ortodoxă Rusă am avut impresia că fac un pelerinaj căci Dumnezeu 
a dăruit poporului rus harisme speciale. Creştinilor care m-au primit la Moscova le-am 
«pus că sîntem aici pentru a ne întări reciproc credinţa. Există un limbaj propriu, edi
ficator. Este fructul unei necesităţi inalienabile care s-a maturizat, printr-o căutare 
spirituală intensă. Este un miracol perpetuu, cu acţiune directă a lui Dumnezeu».

«In Georgia ne-am simţit ca acasă. Am fost primiţi ca reprezentanţi al Bisericii- 
Mame (Biserica Ortodoxă a Georgiei a făcut parte din Patriarhia Antiohiei). Poporul 
respectă clerul şi-şi iubeşte Patriarhul. Aceasta permite o întărire a identităţii geor
giene. Am simţit că Biserica a fost maica poporului şi că rămîne fermentul culturii 
sale».

«La Bucureşti, am notat atmosfera academică a Institutului teologic. Biserica 
Română este chemată să joace un rol important pentru promovarea relaţiilor cu Bise
ricile surori. Este important să menţionez participarea plină de interes la Consiliul Ecu
menic al Bisericilor».

«La Sofia, în Bulgaria, ţară botezată de doi sfinţi veniţi din Grecia, Chirii şi 
Metodiu, există conştiinţa permanentă a prezenţei celor doi sfinţi întemeietori, care 
au impregnat spiritualitatea şi cultura poporului bulgar» («S.O.P.>y nr. 64, ianuarie
1982, p. 7—8).

| BISERICA ORTODOXĂ CEHOSLOVACĂ |

A XX X -a  aniversare a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Cehoslovace

Manifestări importante au marcat la Praga, între 12—13 decembrie 1981, cea de 
a XXX-a aniversare a autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Cehoslovacia.

Ceremoniile au fost prezidate de I.P.S. Mitropolit Dorotei de Praga, primatul 
Bisericii Ortodoxe din Cehoslovacia, şi la ele au luat parte reprezentanţi ai unor 
Biserici Ortodoxe de tradiţie slavă, în frunte cu Patriarhul Pimen al Moscovei şi al 
întregii Rusii.
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Biserica din Cehoslovacia se situează în tradiţia spirituală a Sfinţilor Chirii şi 
Metodiu, veniţi în Moravia Mare în anul 863. Dar latinizarea şi apoi dezmembrarea 
Moraviei Mari au dat lovituri fatale Bisericii locale născînde.

Legăturile cu Ortodoxia bizantină subzistă în secolele XI şi XII. In secolul al 
XV-lea, amicul cel mai apropiat.al lui Jan Hus, Ieronim de Praga a intrat în comu
niune cu Biserica Ortodoxă Rusă, în timp ce în anul 1451 au avut loc convorbiri între 
reprezentanţii mişcării husite şi ai Patriarhiei Ecumenice. Dar ele au fost întrerupte 
de căderea Constantinopolului sub turci în 1453. Practic alungată din Boemia şi 
Moravia, Ortodoxia a rămas profund ancorată în Slovacia răsăriteană şi în Subcarpatia.

Ortodoxia cehă n-a renăscut decît în a doua jumătate a secolului al XlX-lea, dar 
o dezvoltare specială cunoaşte abia după 1918 odată cu organizarea statului. Unifi
carea ei s-a realizat în anul 1947, sub egida Bisericii Ortodoxe Ruse, care i-a acordat 
autocefalia în 1951.

Actualmente, Biserica Ortodoxă din Cehoslovacia cuprinde patru dioceze, cu 
140 parohii, deservite la 1 ianuarie 1979 de 114 preoţi, care poartă grijă pastorală 
pentru cei 150.000 credincioşi (cehi, slovaci, ruşi şi ucrainieni).

Pentru pregătirea clerului, Biserica Ortodoxă din Cehoslovacia dispune de o 
Facultate de teologie la Preşov, cu circa douăzeci studenţi, recunoscută de statul ceho
slovac, care plăteşte salariile profesorilor şi acordă burse pentru studenţi. Statul plă
teşte, de asemenea, salariile preoţilor.

Biserica Ortodoxă din Cehoslovacia este membră a Consiliului Ecumenic al Bi
sericilor, a Conferinţei Bisericilor Europene şi a Conferinţei Creştine pentru Pace. In 
Cehoslovacia există un «Consiliu ecumenic naţional» care reuneşte cea mai mare 
parte a Bisericilor şi confesiunilor creştine din această ţară, cu excepţia Bisericii 
Romano-Catolice locale («S.O.P.» nr. 64, ianuarie, 1982, p. 5).

Lector dr. Cezar VASILIU



♦ I N D R V M f t R I  P f t S T O R î U e -

PREOTUL DE MIR ÎN VIAŢA POPORULUI ROMÂN

Pr. prof. M ircea PĂCURARII!

Preoţii au fost totdeauna cîrmuitorii sufleteşti ai credincioşilor, 
îneît nu s-a conceput niciodată sat românesc fără preot. Intîlnim nume 
de preoţi daco-romani în cursul persecuţiilor împăratului Diocleţian, în 
inscripţiile funerare din fosta provincie romană Scythia Minor — Dobro- 
gea de azi, în inscripţiile descoperite în bisericuţele din masivul cal- 
caros de la Basarabi — jud. Constanţa sau în cetatea romano-bizantină 
de la Sucidava, lîngă Celei-Corabia de azi. Preoţi daco-romani au slu
jit şi în cele peste 30 de bazilici paleocreştine descoperite în Dobrogea, 
!a Sucidava şi Morisena (azi Cenad — jud. Timiş). Mai tîrziu, preoţi 
români au slujit în bisericile din secolele IX—XI ale căror temelii s-au 
descoperit în cetatea de la Dăbîca (30 km de Cluj-Napoca), fosta re
şedinţă a voievodului- Gelu Românul, ca şi în zecile de biserici româ
neşti din secolele X—XV, existente pînă azi, descoperite în toate păr
ţile Transilvaniei. Cunoaştem nume de preoţi «vlahi», chiar şi în sudul 
Dunării, încă din secolele XI—XII, (Ioan în sec. XI şi Vasile în sec. 
XII). Preoţii de mir sînt atestaţi apoi în nenumărate izvoare documen
tare în Evul mediu, în toate ţinuturile locuite de români. De pildă, 
In cursul acţiunii prozelitiste catolice din Transilvania, în secolele 
XIII—XIV, erau atestaţi preoţi «schismatici», adică ortodocşi, care se 
împotriveau acestei acţiuni; alţii sînt consemnaţi în felurite inscripţii 
.medievale (ca preotul Naneş din Streisîngeorgiu — jud. Hunedoara, în 
1313— 1314), în actele de cancelarie ale domnilor Ţării Româneşti şi ai 
Moldovei, începînd cu a doua jumătate a secolului al XIV-.lea etc.

Din izvoarele respective, putem desprinde mai multe aspecte din 
lucrarea preoţilor de atunci, dar şi rolul deosebit de important pe care 
l-au îndeplinit în viaţa satelor româneşti şi în însăşi istoria poporului 
român. Preoţii erau aleşi de credincioşi, din mijlocul lor, fiind reco
mandaţi la hirotonie nu atît pentru învăţătura lor, ci mai ales pentru 
viaţa lor curată, pentru însuşirile lor sufleteşti. De obicei, preoţia se
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moştenea din tată în fiu, încît o parohie era păstorită uneori sute de 
ani de preoţi din aceeaşi familie. In secolele XVIII—XIX se pot urinări 
adevărate «dinastii» preoţeşti, cum a fost aceea a celor şase preoţi 
cărturari, toţi cu numele de Radu Tempea, de la biserica «Sfîntul Ni
colae» din Şcheii Braşovului.

Menţionăm, ca un amănunt interesant, că din familiile preoţeşti au 
provenit numeroşi cărturari români, mai ales în Transilvania, ca pe 
Dimitrie Eustatievici, Samuil Micu, Petru Maior, Ioan Budai Deleanu, 
Ioan Piuariu-Molnar, Gheorghe Asachi, Nicolae Filimon, George Ba- 
riţiu, episcopii Melchisedec Ştefănescu şi Nicolae Popea, August Tre- 
boniu Laurian, Alexandru Papiu Ilarian, fraţii Aron şi Nicolae Densu- 
şianu, Calistrat Hogaş, Ciprian Porumbescu, George Coşbuc, Ilarie 
Chendi, Vasile Goldiş, mitropoliţii Irineu Mihălcescu şi Nicolae Bălan, 
Octavian Goga, Petru Groza, Lucian Blaga, Ion D. Chirescu.

Neputînd propovădui adevărurile evanghelice prin «cuvînt» din 
lipsa unei pregătiri superioare preoţii români «predicau credincioşilor 
lor mai ales prin faptă, adică prin însuşi exemplul vieţii lor şi al familiei 
lor». Trăind o viaţă morală aleasă, dînd o educaţie corespunzătoare nu
meroşilor lor copii, muncind la cîmp şi în gospodărie, alături de cre
dincioşii lor ţărani, preoţii români erau cu adevărat o pildă vrednică 
de urmat pentru păstoriţii lor.

în acelaşi timp, preoţii au fost secole de-a rîndul, aproape sin
gurii îndrumători ai poporului drept credincios, atît în vremuri de re
strişte cît şi de pace. în Transilvania, se cunosc, încă din secolele XIV— 
XV, preoţi-cneji, care îndrumau întreaga viaţă socială a satului lor. 
Neînţelegerile dintre credincioşi, ca şi abaterile de la viaţa tradiţională 
a satului, erau aplanate de preoţi cu cîţiva ţărani mai de frunte, de 
obicei duminica, după terminarea slujbei în biserică. Tot ei redactau 
felurite acte cu caracter juridic (foi de zestre, testamente, acte de vîn- 
zare-cumpărare, acte de donaţie) ; au ţinut, în a doua jumătate a seco
lului trecut, actele de stare civilă. Fiind — în cele mai multe cazuri — 
s:ngurii oameni cu învăţătură din sat — ei erau şi dascălii copiilor sa
tului.

Preoţii de mir, deşi cu puţină învăţătură teologică, dar însufleţiţi, 
în schimb, de o credinţă puternică şi de dragoste de Dumnezeu şi de 
oameni, au contribuit la apărarea şi la păstrarea Ortodoxiei în Tran
silvania, în faţa încercărilor prozelit ste catolice (sec. XIII—XV), calvine 
(sec. XVI—XVIII) şi uniate (sec. XVIII). In secolul al XVIII-lea, se cu
nosc cîţiva preoţi care au suferit moartea (Moise Măcinic d ii Sibiel, 
Ioan din Galeş), alte zeci de preoţi care au fost închişi, maltrataţi şi 
alungaţi din parohiile lor pentru că au îndrăznit să-şi apere credi-ţa 
lor ortodoxă. Suferinţele lor au constituit un minunat exemplu pentru 
păstoriţi, care nu şi-au schimbat credinţa, în ciuda tuturor măsurilor 
represive luate împotriva lor.

De aceea, pe bună dreptate scria preotul profesor şi academician 
Niculae M. Popescu aceste alese rînduri despre preotul român de altă
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dată : «Preotul a fost cu totul legat de sat. In vechime îmbrăcămintea 
preotului nu se deosebea de a sătenilor. Doar pletele şi barba au făcut 
cunoscut pe preotul îmbrăcat în aceeaşi cămaşă albă şi cu acelaşi co
joc ca şi săteanul. Mîna lui care a dat binecuvîntarea a ştiut să mi
ruiască, după regiuni, barda dulgherului sau coarnele plugului, căci 
viaţa e grea, copiii sînt numeroşi, gospodăria lui se cade să fie pildă 
ta sat, iar de leafă cu gradaţii şi adaose nu poate fi vorba.

Durerea săteanului era şi a preotului. Cînd se pustia satul, nu putea 
să rămînă în urmă preotul: şi el se vindea cu ocina lui, ajungînd legat 
de brazdă, «sărac lipit pămîntului». în bocetul sătencei la mormîntul 
soţului sau al flăcăiandrului, s-a amestecat de atîtea ori lacrima curată 
a preotului văduv cu copii de crescut sau cu flăcăi duşi în patru scîn- 
duri; el nu-i cuc în sat.

Dacă poţi încropi cît de cît cronica bisericii şi a satului, este me
ritul preotului. Pe foile albe ale cărţilor de slujbă, pe margini şi la sfîr- 
şit de capitole, însemnat-a preotul fărîme din viaţa satului: la leatul 
cutare s-a zidit sfîntă noastră biserică, din pajişte, de cutare; iar la 
leatul cutare în ziua cutare, după sfî ;ta liturghie, s-a cutremurat tare 
pămîntul şi a căzut turla şi bolta sfintei biserici şi s-a tras clopotul sin
gur ; pomeneşte-mă, frate preot şi pe mine, nevrednicul preot cutare, 
că m-am ostenit de am adus în dăsagi aceste cărţi tocmai de la Bucu
reşti ; să se ştie de cînd a fost ciuma cea cumplită, că mi-a răposat preo
teasa şi copiii şi mai tot satul s-a stins,• mare durere; ne-au ajuns 
păcatele noastre cele multe» (Preotul Niculae Popescu, Preoţii de mir 
adormiţi in Domnul, Bucureşti, 1942, p. 3—4).

Dar în afară de aceste rosturi fireşti ale preotului în viaţa paro
hiei şi a credincioşilor lor, se pot consemna o serie de alte fapte şi un 
şir lung de preoţi care au depăşit sfera preocupărilor specifice unui 
preot, contribuind la propăşirea vieţii culturale, economico-sociale şi 
naţionale a poporului lor. Menţionăm, la loc de frunte, rolul lor în pro
movarea culturii şi a limbii româneşti. Alături de călugării din sutele 
de mînăstiri şi schituri româneşti, preoţii de mir se numără prntre pri
mii copişti de manuscrise. Preoţi ca Grigore din Măhaci, în Munţii 
Apuseni, care a copiat o serie de cărţi «populare» româneşti (Codex 
Sturzanus), între anii 1583— 1619, ca Ioan din Sînpetrul Hunedoarei, 
care a copiat texte «populare», religioase şi juridice la începutul secolu
lui al XVII-lea, sau o serie de copişti din Bihor în acelaşi secol (Ursu 
din Cotiglet, Pătru din Tănăud, Mihai din Topa de Sus etc.), au contri
buit la difuzarea unor lucrări literare (Alexandria, cărţile populare etc.), 
în mediul rural românesc.

Al doilea tipograf de neam român — după Filip Moldoveanul de 
la Sibiu — şi primul provenit din clerul de mir a fost diaconul Coresi, 
originar din Tîrgovişte, care a activat la Braşov aproximativ un sfert 
de secol. Meritul său coastă în aceea că a tipărit, pe lîngă o serie de 
cărţi în limba slavă, primele cărţi liturgice în limba română (Liturghie- 
iul şi Psaltirea, ambele în 1570), ca şi prima carte teologică în româ
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neşte (Evanghelia cu învăţătură sau Cazania, din 1581, tradusă de preo
ţii Iane şi Mihai de la biserica «Sfîntul Nicolae» din Scheii Braşovului). 
Deci, Coresi a fost acela care a început acţiunea de «românizare» a 
slujbelor bisericeşti, de înlocuire a limbii slavone folosită pînă atunci 
în cult, cu limba română, acţiune continuată după mai bine de un secol 
de mitropoliţii Dosoftei al Moldovei şi Antim Ivireanul al Ţării Româ
neşti. în secolele următoare, se cunosc o serie de alţi preoţi tipografi, 
ca Dobre din Ţara Românească sau Chiriac Moldoveanul, amîndoi la 
Alba Iulia, în secolul al XVII-lea, Stoica Iacovici, care a tipărit apro
ximativ 30 de cărţi la Bucureşti şi a pregătit pentru meşteşugul tipa
rului pe trei din fiii lui, diaconul transilvănean Ioan Simeonovici la Iaşi, 
preotul Constantin Rîmniceanul la Bucureşti, preotul Constantin Atana- 
sievici la Rîmnic, care de asemenea a pregătit pentru munca tipografică
o parte din membrii familiei şi alţii, toţi în secolul al XVIII-lea. Prin 
munca acestora, cultura bisericească şi chiar laică la români a cunoscut 
un progres incontestabil.

Preoţii de mir şi-au adus un aport substanţial la dezvoltarea învă- 
ţămîntului românesc. Primele şcoli au luat fiinţă în incinta mînăstiri- 
lor şi a bisericilor parohiale : şcoala de la biserica «Sfîntul Nicolae» din 
Scheii Braşovului, înfiinţată la sfîrşitul secolului al XV-lea, şcoli de la 
bisericile Sfîntul Gheorghe Vechi, Colţea, Văcăreşti, Domniţa Bălaşa, 
Schitu Măgureanu, Antim din Bucureşti, Sfîntul Dumitru şi Obedeanu 
din Craiova, Sfîntul Sava, Sfînta Paraschiva şi Sfîntul Nicolae Dom
nesc din Iaşi şi multe altele, fie în mediul urban, fie în cel rural. în 
Transilvania, sub egida Bisericii româneşti, au luat fiinţă sute de şcoli 
primare «confesionale». Numărul lor a sporit în chip simţitor în a 
doua jumătate a secolului al XlX-lea. Numai în Arhiepiscopia Sibiului, 
erau, în timpul păstoririi mitropolitului Andrei Şaguna, aproape 800 de 
astfel de şcoli, iar în Transilvania întreagă, în Banat, Bihor şi Mara
mureş, existau peste 2500 de şcoli confesionale româneşti. Prin Statutul 
Organic elaborat în 1868 de mitropolitul Andrei Şaguna, s-a legiferat 
ca fiecare parohie să întreţină o şcoală elementară, cu învăţător absol
vent al unei şcoli pedagogice îndrumată de Biserică, preotul-paroh fiind 
directorul şcolii, protopopul inspector şcolar al tuturor şcolilor din pro
topopiatul său, iar episcopul (sau arhiepiscopul) «inspector suprem» al 
tuturor şcolilor din eparhia sa. Sub îndrumarea preoţilor şi a protopo
pilor români din Transilvania, au luat fiinţă şi alte tipuri de şco li: 
liceele din Braşov, Blaj şi Beiuş, gimnaziul din Brad, cîteva şcoli peda
gogice, şcoli de meserii din Braşov şi Blaj, cursurile serale pentru ţă
ranii neştiutori de carte din diferitele parohii etc. Aceste şcoli au con
tribuit nu numai la promovarea învăţămîntului românesc, ci la însăşi 
conservarea limbii române.

Findcă întregul învăţămînt românesc din Transilvania era îndru
mat de Biserică, era firesc ca şi manualele şcolare să fie întocmite tot 
de slujitorii ei. Sînt binecunoscute şi apreciate pînă azi de specialişti 
manualele elaborate de preoţii-profesori Ioan Popescu şi Zaharia Boiu
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ăe  la Sibiu, de preotul Sava Popovici-Barcianu din Răşinari, toţi trei 
■embri corespondenţi ai Academiei Române.

Ci ti va preoţi transilvăneni au avut un rol însemnat în dezvoltarea 
presei româneşti. De pildă, ziarul Telegraful Român, fondat de Andrei 
Şaguna, în 1853, care apare fără întrerupere pînă azi, a fost, pînă în 
1918, o «foaie politico-naţională», redactată mai mult de preoţi, între 
care se impune figura luminoasă, de mare ziarist, a lui Nicolae Cristea 
|1834— 1902) redactor timp de 18 ani. Gazeta Sionul românesc din Viena 
a fost fondată şi redactată de preotul Grigorie Silaşi (1865— 1872), Lu
minătorul de la Timişoara, fondată şi condusă ani în şir (1880— 1894), 
de protopopul de acolo, Meletie Drăghici. Alte ziare şi reviste, cu ca
racter economic, pedagogic, cultural, erau redactate de preoţi-profesori 
de teologie, fără să mai vorbim de cele bisericeşti-teologice.

O serie de alti preoţi au avut preocupări literare, istorice şi artis
tice, contribuind la dezvoltarea culturii şi ariei româneşti, în genere. 
Prima cronică românească aparţine unui cleric, şi anume protopopului 
Vasile (t 1659) de la biserica «Sfîntul Nicolae» din Şcheii Braşovului, 
fiind continuat de preotul Radu Tempea II (1691— 1742), care a scris 
istoria aceleiaşi biserici, el făcînd trecerea de la cronică la istoria pro- 
priu-zisă. La începutul secolului al XlX-lea, unii preoţi au tradus şi ti
părit felurite lucrări din literatura universală (Dimitrie Ţichindeal, Pe
tru Teodorovici, amîndoi din Banat, protopopul Petru Maior şi alţii). în 
prima jumătate a secolului nostru au activat alţi preoţi cu preocupări 
iiterare, ale căror nume sînt consemnate în toate tratatele de istoria 
literaturii române : preotul-poet Alexie Mâteevici, preotul Alexandru 
Ciura din Blaj şi protopopul Mihail Gaşpar din Bocşa Română, autori 
de nuvele, schiţe şi romane, academicienii Gala Galaction şi Ion Agîr- 
biceanu, nuvelişti şi romancieri şi alţii.

Primul folclorist român, în sensul modern al cuvîntului, a fost 
preotul Simion Florea Marian (1847— 1907) din Suceava, care a publicat 
zeci de volume cu diferite culegeri folclorice sau studii asupra folclo
rului şi datinilor româneşti, nedepăşite pînă azi, pe baza cărora a fost 
ales membru activ în cel mai înalt for cultural al ţării, Academia Ro
mână. Cercetări folclorice au întreprins şi preoţii Teodor Bălăşel din 
Ştefăneşti-Vîlcea, Ion Bîrlea din Maramureş, a căror operă a fost reedi
tată în anii din urmă, Gh. Dumitrescu din Bistriţa — jud. Mehedinţi, 
care a editat, aproape două decenii, revista de specialitate «Izvoraşul» 
şi numeroşi alţii.

Nu pot fi trecuţi cu vederea nici preoţii cu preocupări ştiinţifice : 
istoricul şi filologul Petru Maior (1756— 1821), canonicul Timotei Cipa- 
riu (1805— 1885), considerat «părintele filologiei româneşti», istoricul 
Augustin Bunea (1857— 1909) amîndoi membri ai Academiei Române, 
istoricul bănăţean Ioan Sîrbu, preot în Rudăria (1865— 1922), autorul a 
două monografii masive despre Mihai Viteazul (reeditată recent) şi 
despre Matei Basarab, premiate de Academia Română, istoricul de re
putaţie europeană Ioan Lupaş (1880— 1965), fost protopop în Săliştea 
Sibiului, profesor la Universitatea din Cluj-Napoca şi membru activ al
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Academiei Române, botanistul Alexandru Borza (1887— 1971), profesor 
la Universitatea din Cluj-Napoca, fondatorul Grădinii botanice de aco
lo, o serie de preoţi-istorici, ca Gheorghe Popovici din Lugoj, Ştefan 
Meteş din Cluj-Napoca, Gheorghe Ciuhandu din Arad, Ioan Răuţeanu 
din Dragoslavele-Ajgeş, toţi cu lucrări premiate de Academia Română, 
Candid Muşlea din Braşov, Sebastian Stanca din Cluj-Napoca, Dumitru 
Furtună din Dorohoi, Constantin Bobulescu din Bucureşti şi alţii.

O serie de preoţi de mir şi-au adus aportul la promovarea artei 
româneşti. Se cunosc preoţi ctitori de biserici, iar cei mai mulţi au în
drumat lucrările de construire a bisericilor din parohiile lor, contri
buind, prin aceasta, la dezvoltarea arhitecturii româneşti. Alţii au în
drumat lucrările de pictură bisericească sau au fost ei înşişi zugravi şi 
pictori de biserici: Luoa din Iclod—jud. Cluj (sec. XVII), Simion din 
Piteşti şi Simion din Craiova, amîndoi activând în Transilvania (sec. 
XVIII), Badea din Cîmpulung, care a deschis acolo o şcoală de pictură, 
la începutul secolului al XlX-lea, mai mulţi diaconi şi preoţi olteni în 
secolul trecut, preotul Vasile Damian din Bucureşti (t 1915), care, în 
plină epocă de înflorire a picturii neo-renascentiste, la noi s-a reîntors 
la pictura bizantină tradiţională, specifică Ortodoxiei.

Alţi preoţi au contribuit la dezvoltarea muzicii româneşti, au or
ganizat primele coruri şi fanfare săteşti, mai ales în Banat (de pildă corul 
din Chizătău, jud. Timiş, cu peste o sută de ani de existenţă, condus de 
preoţi din familia Şepeţan).

Preoţii parohi erau cei mai buni îndrumători ai poporului in pro
bleme economico-agricole. Primele lucrări de popularizare a cunoştin
ţelor practrce-agricole, tipărite, se datorează preoţilor Petru Maior din 
Reghin şi Ioan Tomici din Caransebeş. Notăm că în Scminariile teolo
gice din Moldova şi Ţara Românească, precum şi în Institutele teolo
gice din Transilvania, se predau cursuri speciale de agronomie, horti
cultura şi pomicultură (unii profesori fiind preoţi), pentru ca viitorii 
preoţi să aibe cunoştinţe şi de acest gen, în vederea îndrumării credin
cioşilor spre o agricultură raţională şi modernizată. Gospodăriile multor 
preoţi erau exemple vii pentru credincioşii lor. In satul Fîntînele de 
lîngă Sibiu, se vorbeşte şi azi de preotul Ioan Hanzu, oare a încurajat 
pe credincioşii săi în acţiunea de cultivare a livezilor cu pomi fructiferi, 
principala sursă de existenţă a locuitorilor de aici fiind pînă azi po
micultura.

Alţi slujitori ai Altarului au contribuit la promovarea meşteşugu
rilor între români şi la orga îizarea meseriaşilor români în asociaţii. De 
pildă, preotul braşovean Bartolomeu Baiculescu (1831— 1909) a înfiinţat 
Asociaţia pentru sprijinirea învăţăceilor (ucenicilor, n.n.) şi a meseri
aşilor români din Braşov (1869), fiind primul ei preşedinte. Asociaţia a 
înfiinţat tot acolo o şcoală de meserii; în 1877 acelaşi preot a înte
meiat Banca meseriaşilor români din Braşov, iar între anii 1886— 1889 
a redactat foaia Meseriaşul Român. O misiune asemănătoare a înde
plinit preotul sibian Nicolae Cristea (1834— 1903), care a înfiinţat şi a 
tost mult timp preşedintele Reuniunii meseriaşilor români din Sibiu
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—1897), iar preotul Grigorie Silaşi a fost preşedintele Reuniunii 
■iaşilor români din Cluj (1874— 1885). S-ar putea cita şi alte aso- 

â  de meseriaşi sprijinite şi îndrumate de preoţi. Mulţi preoţi au 
fcibuit la înfiinţarea băncilor româneşti din Transilvania, în secolul 

, făcînd parte din comitetele lor de conducere: Albina din Sibiu, 
momu\ d\iv CY\i}, \f\dora â\xv ktad, âm Tmvşoata \mi\m-
ă prin strădaniile protopopului Meletie Drăghici), Populară din Ca- 
îsebeş (înfiinţată la îndemnurile preotului-profesor Dimitrie Ciolo-

a), Ardeleana din Orăştie, Maramureşana din Sighet şi altele. Toate 
pceste acţiuni ale preoţilor români au contribuit la prosperarea econo- 
bică a păstoriţilor lor.

Preoţii români erau nevoiţi să muncească pămîntul, să crească vite
I oi, pentru a-şi cîştiga cele necesare traiului. Din această pricină, ei 
Hn întru totul identificaţi cu bucuriile şi durerile credincioşilor, cu 
piraţiile lor spre o viaţă mai bună şi liberă, încît, în tot decursul is- 
iei, au participat, alături de credincioşi, la apărarea pămîntului stră- 
esc în faţa cotropitorilor şi la toate mişcările cu caracter social. 
Inim preoţi care au luptat în oastea domnitorului Mihai Viteazul, 

®ţi care au ridicat armele, în fruntea credincioşilor fie împotriva 
fdlor (Gheorghe din Ciurila din Munţii Apuseni, protopopul Simion 
mcovici din Tneul Aradului, viitorul mitropolit Sava al Ardealului), 

e împotriva tătarilor (ca protopopul Lupu Şandru din Borşa Maramu- 
ţnlui în 1717). Răscoala condusă de călugărul Sofronie de la Cioara

1  1759— 1761, care urmărea «alungarea uniaţiei şi a iobăgiei din ţară», 
loscuta răscoală condusă de Hor ia, Cloşca şi Crişan, din 1784, cu un 
j  ecou european, ca şi revoluţia cu caracter social şi naţional din 

ira Românească din 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, au fost 
rijinite cu cuvîntul, dar şi cu arma în mînă, de numeroşi preoţi de mir 

*re doreau îmbunătăţirea propriei lor stări materiale, precum şi a cre- 
iacioşilor.

O participare masivă a preoţilor de mir se înregistrează în revo- 
ţiile din 1848, în Moldova, Ţara Românească, Transilvania şi Banat, 
Ierînd la toate revendicările de ordin politic-naţional sau social ale 
remii. în Ţara Românească, unii preoţi au fost trimişi în diferite ju- 

fe{e ale ţării, în calitate de «comisari», pentru a explica poporului prin- 
Icipiile libertăţii, egalităţii şi dreptăţii propovăduite atunci, alţii săvîr- 

au slujbe pentru izbînda revoluţiei, sfinţeau steagurile tricolore şi 
Iexplicau poporului ţelurile urmărite de patrioţii de atunci, prezidau sau 
■participau la şedinţele clubului revoluţionarilor din diferite oraşe ; unul 
Vdfci ei (Radu Şapcă) a făcut parte din guvernul provizoriu. Mulţi din ei
I  ma avut de suferit după înăbuşirea revoluţiei.
I  In Transilvania, sute de preoţi au participat, în fruntea credincio- 
Ijilor, la marea adunare naţională de pe Cîmpia Libertăţii de la Blaj. 
■Ciţiva au fost aleşi în Comitetul permanent al românilor cu sediul la 
■Sbiu, alţii au făcut parte din delegaţiile trimise la Curtea imperială din
■ Viena, pentru susţinerea drepturilor româneşti, iar în cursul anilor 
§1848— 1849, zeci de preoţi au luptat cu arma în mînă în oastea lui 
lAvram  Iancu pentru apărarea drepturilor legitime ale poporului român
Im . o . R. — 5



(Simion Balint, Simion Groza, Nicolae Vlăduţiu, Simion Prodan, Ioanj 
Fodoreanu, Ioachim Băncilă etc.). In cursul revoluţiei şi după înăbuşij 
rea ei, zeci de preoţi români transilvăneni au fost ucişi. Tot în Transiw 
vania, numeroşi preoţi au participat la mişcările cu caracter naţionali 
politic românesc din a doua jumătate a secolului al XlX-lea, inclusiv la 
redactarea cunoscutului Memorandum din 1892, în urma căruia trei din* 
tre ei (Vasile Lucaciu, Nicolae Cristea şi Gherasim Domide, precum şţ 
doi profesori de teologie din Sibiu) au fost condamnaţi la ani grei d̂  
închisoare.

în Ţara Românească şi Moldova, preoţii de mir au avut un rol dfl 
seamă în mobilizarea credincioşilor pentru pregătirea actului unirii dq 
la 5 şi 24 ianuarie 1859. Mai tîrziu, în 1877, în cursul războiului de in-j 
dependenţă, purtat împotriva Turciei, numeroşi preoţi au însoţit truj 
pele româneşti pe cîmpurile de luptă, în calitate de confesori militari) 
iar cei rămaşi acasă au organizat colecte în parohii pentru sprijinire* 
armatei, a răniţilor, a văduvelor şi orfanilor de război.

în cursul răscoalei ţărăneşti din 1907, care a cuprins aproape toaj 
tă România de atunci, întîlnim un număr însemnat de preoţi alături dl 
credincioşii răsculaţi. Unii dintre ei au oprit în multe cazuri, vărsării* 
de sînge, alţii, dimpotrivă, au instigat pe ţărani la răscoală pentru d 
viaţă mai dreaptă şi mai bună, le-au luat apărarea în faţa autorităţii» 
ori au luptat alături de ei. Din cauza atitudinii lor, aproape o sută dţ 
preoţi au fost arestaţi şi întemniţaţi, alţii anchetaţi şi pusi sub supraj 
veghere, iar trei ucişi fără nici o cercetare (Nicolae Crăineanu din Gvan 
deniţa, Alexandru Popescu din Corcova şi Ioan Podeanu din Podu-Grd 
sului, toţi din jud. Mehedinţi).

Preoţimea a fost alături de popor în toate suferinţele şi durerile In 
şi în cursul primului război mondial. Aproximativ 250 de preoţi au în 
soţit trupele româneşti pe cîmpurile de luptă, unii pierzîndu-şi viaţa 
alţii fiind luaţi prizonieri şi deportaţi în afara hotarelor ţării. Vreo 4l 
de preoţi au fost împuşcaţi, sute de preoţi au fost bătuţi, anchetaţi, je 
fuiţi sau alungaţi din parohiile lor de către armata de ocupaţie. In TraB 
silvania, peste 350 de preoţi români au fost aruncaţi în închisori saj 
deportaţi, unii pierzîndu-şi viaţa acolo, iar vreo 2 0  au murit în urm 
suferinţelor îndurate in timpul închisorii sau al deportării. Aproape I 
sută de preoţi au fost nevoiţi să-şi părăsească parohiile şi să se reft 
gieze în vechea Românie, de unde s-au reîntors numai în 1918.

Preoţii transilvăneni au avut un rol însemnat şi în pregătirea im« 
diată a actului u irii Transilvaniei cu România. Unii au contribuit 1 
organizarea corpurilor de voluntari transilvăneni din Italia şi Rusii 
alţii au ajutat la constituirea şi funcţionarea consiliilor şi gărzilor n» 
ţionale româneşti din aproape toate oraşele şi satele Transilvaniei, alt 
au făcut propagandă prin scrisul lor, în periodicele timpului, din cai 
unele erau redactate de preoţi. La Marea adunare naţională de la Alt 
Iulia din 1 decembrie 1918, au participat, ca delegaţi oficiali, peste 
sută de preoţi şi protopopi, iar alte sute de preoţi au participat la adi 
nare alături de cei 1 0 0 . 0 0 0  de români veniţi să pecetluiască voinţa 1< 
de veacuri de a trăi într-o singură ţară. In Marele Sfat al naţiunii n
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mâne ales atunci — un fel de Parlament, format din 212 membri, — au 
fost aleşi numeroşi profesori de teologie, protopopi şi preoţi, iar din 
Consiliul Dirigent — un fel de guvern provizoriu — făcea parte şi pre
otul Vasile Lucaciu, delegat apoi la Conferinţa de pace de la Paris.

Din cele expuse se desprinde constatarea că activitatea preoţilor 
români a îmbrăţişat o gamă foarte variată de probleme. Ei au fost pre
zenţi, înainte de toate în viaţa spirituală a credincioşilor, contribuind 
.a păstrarea tezaurului de credinţă ortodoxă. Pe lîngă aceasta, mulţi din
tre ei au adus şi o contribuţie de seamă la promovarea limbii literare, 
a literaturii româneşti, a învăţămîntului, artei şi vieţii social-economice. 
In acelaşi timp, prin activitatea lor patriotică, au sprijinit toate aspira
ţiile poporului român de dreptate socială şi independenţă naţională, 
aducînd o contribuţie apreciabilă la făurirea statului român unitar.

în zilele noastre, preoţii ortodocşi români îşi îndeplinesc cu rîvnă 
sporită misiunea lor de propovăduitori ai Evangheliei păcii şi dragos
tei între oameni. Permanenţele tradiţiei creştine au fost puse în con
cordanţă cu realităţile spirituale ale clerului şi credincioşilor vremuri
lor de azi, preoţia ieşind întru întîmpinarea năzuinţelor înalte ale con
temporaneităţii. Rugăciunea, munca, lupta împotriva nedreptăţilor so
ciale din lume, pentru pace şi colaborare între toţi oamenii şi popoa
rele din lume, strădaniile pentru înfrăţirea cetăţenilor patriei noastre, 
indiferent de neam şi de credinţă religioasă, cultivarea sentimentelor 
de dragoste de patrie şi de trecutul ei, preţuirea valorilor cultural-ar- 
tistice lăsate de vrednicii noştri înaintaşi, respectarea legilor ţării şi a 
avutului obştesc, sprijinirea tuturor acţiunilor şi iniţiativelor luate de 
conducerea ţării noastre pentru propăşirea patriei noastre şi pentru 
asigurarea unui viitor tot mai luminos tuturor fiilor acestui popor, ca 
şi sprijinirea tuturor lucrărilor obşteşti pe plan local, sînt numai cîteva 
din multiplele aspecte ale «apostolatulu* social» desfăşurat de preoţii 
de azi.

Dar, ca şi în trecut, numeroşi preoţi au depăşit sfera acestor preo
cupări comune celor peste 9000 de slujitori de azi ai Bisericii Ortodoxe 
Române. Zeci de preoţi publică studii de teologie, articole, predici, re
cenzii etc. în revistele noastre bisericeşti. Editurile de stat au publicat 
felurite lucrări literare (romane, versuri, cărţi pentru copii) ale preoţi
lor : Ilie V. Spiridon, Constantin Nonea, Emanuil Copăceanu, Petru Re- 
zuş, Gheorghe Cunescu, Alexandru Bardieru etc., la care se adaugă lu
crările unor ierarhi (I.P.S. Nestor Vornicescu, I.P.S. Antonie Plămădeală) 
sau slujitori ai cinului monahal (Arhim. Bartolomeu Anania ş.a.).

Preotul Constantin Mătasă (1878— 1971) a fost un apreciat arheolog 
şi întemeietorul Muzeului arheologic din Piatra Neamţ, pe care l-a con
dus cu competenţă pînă la moarte. In revistele de specialitate apar nu
meroase lucrări de istorie semnate de preoţi parohi, ca Paul Mihail şi 
Scarlat Porcescu din Iaşi, Gabriel Cocora din Buzău, Ioan Ionescu şi Ilie 
Georgescu din Bucureşti, Dumitru Bălaşa şi Dimitrie Buzatu din Craiova 
Gheorghe Cotoşman din Timişoara, Gheorghe Liţiu din Oradea şi mulţi 
alţii, la care se adaugă o seamă de ierarhi şi profesori de, teologie.
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Mulţi preoţi parohi au întocmit temeinice monografii ale parohiilor pe 
caie la păstoresc, deosebit de apreciate şi care aşteaptă lumina tiparu
lui (ca Ioan Năftănăilă din Breaza-Făgăraş), alţii îşi aduc aportul la 
culegerea folclorului românesc (ca Nicolae Puchianu din Şimoa-Bra- 
şov ş.a.).

Preotul Atanasie Negoiţă din Bucureşti, un apreciat orientalist, 
este traducătorul unor texte asiro-babiloniene şi feniciene în româ eş- 
te, publicate în edituri de stat. Preotul Ioan D. Petrescu de la biserica 
Visarion din Bucureşti (1884— 1970) era considerat ca unul din cei mai 
buni cunoscători ai muzicii psaltice bizantine, cu lucrări publicate în 
ţară şi peste hotare, deosebit de apreciate de special şti. Se adaugă o 
serie de preoţi compozitori, ca Grigorie Costea, Ion Runcu şi Anton 
Uncu din Bucureşti, preotul profesor Gheorghe Şoima de la Sibiu etc. 
Alţi preoţi sînt dirijori de coruri la căminetle cultuale din localităţile 
în care îşi desfăşoară activitatea.

Cîţiva preoţi şi călugări sî t pictori de biserici şi de icoane, ates
taţi de Comisia de pictură bisericească a Patriarhiei. Unii din ei au 
deschis chiar expoziţii cu lucrări originale, fie în ţară, fie peste hotare 
(Ierom. Timotei Tohăneanu, preotul Vâs le Trif din Bozînta-Maramu- 
reş). Alţi preoţi de mir au pus bazele unei colecţii de icoane pe sticlă 
(Zosima Oancea la Sibiel-Sibiu) sau ale unor muzee săteşti (Gheorghe 
Nemeş la Homorog-Bihor şi Tinca-Bihor, Vasile Heisu în Răcăciuni- 
Bacău ş.a.).

O serie de preoţi îşi desfăşoară în prezent activitatea în afara ho
tarelor ţării, ca parohi ai unor- comunităţi otodoxe române din diferite 
oraşe din Europa, Statele Unite ale Americii, Australia, Noua Zeelandă 
etc. Prin publicaţiile pe care le îndrumează acolo (ziare, reviste, alma
nahuri etc.), ca şi prin întreaga lor lucrare misionară ei contribuie la 
menţinerea legăturilor credincioşilor de acolo cu patria lor de origine, 
la difuzarea cunoştinţelor despre patria noastră, cu istoria ei şi valo
rile sale cultural-artistice în ţările în care-şi desfăşoară munca.

Activitatea soc al-culturaiă a preoţilor de mir de astăzi a fost apre
ciată nu numai de ierarhia bisericească, ci şi de conducerea noastră de 
stat. Unii din ei sînt membrii ai Cons liului Naţional al Frontului De
mocraţiei şi Unităţii Socialiste, deputaţi în Consiliile populare judeţe
ne, orăşeneşti şi comunale, membri în Comitetul Naţional sau în cele 
locale pentru apărarea păcii; mulţi sînt decoraţi cu ordine şi medalii 
ale Republicii Socialiste România.

Am înfăţişat aici doar cîteva aspecte din lucrarea misionară, so
cială, culturală şi patriotică a preoţilor noştri de mir din trecut şi de 
astăzi. Am făcut acest lucru ca un modest omagiu adus celor mai vred
nici dintre ei dar mai aies cu nădejdea că strădaniile lor pot constitui
o piiaa vrtdnită de urmat pentru slujitorii de azi şi de mîine ai Altare
lor noastre strămoşeşti, întru slujirea Bisericii noastre dreptmăritoare 
şi a scumpei noastre patrii.



PRINCIPII PASTORALE ÎN OPERA „CARTEA REGULEI 
PASTORALE" A SFÎNTULUI GRIGORE CEL MARE 

ŞI ACTUALITATEA LOR

Pr. drd. Ion BĂLĂCEANU

Sfîntul Grigore cel Mare, ca şi Sfîntul Ioan Gură de Aur, Sfîntul 
Grigore de Nazianz, Sfîntul Ambrozie şi alţii, a scris u> ul dintre cele 
mai de seamă tratate despre preoţie din literatura patristică, intitulat 
«Cartea Regulei pastorale» *. Lucrarea a fost scrisă în anul 591 şi cu
prinde îndemnuri, sfaturi şi metode pastorale, cu o deosebită valoare 
pentru îndnimărea celor care se pregătesc să primească Sfîntă Taină a 
Preoţiei, cît şi pentru peoţi, fiind magistral scoasă în evidenţă respon
sabilitatea pe care o implică misiunea preoţească sub toate aspectele 
e i : ca taină în sine, şi pe primitorul ei.

Sfîntul Grigore cel Mare s-a născut la Roma, în jurul anului 540, 
dintr-o Jamilie senatorială. Mama sa, Silvia, este cinstită în Biserica 
Romano-Catolică ca sfî tă, iar tatăl său, Gordian, era şi el bun creş
tin 2. După terminare studiilor juridice, în anul 570, ajunge prefect al 
Romei. încă de pe atunci s-a dovedit a fi un neîntrecut psiholog şi un 
profund curoscător al sufletului. Nu după mult! timp însă a îmbrăcat 
haina călugărească; a împărţit o parte din averea sa săracilor, iar cu 
restul a întemeiat şapte mînăstiri, dintre care şase în Sicilia 3. Ii plăcea 
viaţa retrasă, de monah, îndeletnicindu-se cu studierea Sfintei Scrip
turi şi a scrierilor Sfinţilor Părinţi. Acest fapt l-a determinat să refuze 
demnitatea de „abate. Papa Pelagiu,al II-lea l-a hirotonit preot şi l-a 
trimis, între anii 579—585, ca apocrisiarh la Constantinopol. In această 
perioadă a scris lucrarea de morală intitulată MORALIA, sau EXPUNE
RE ASUPRA CĂRŢII LUI IOV. Tradiţia pretinde că tot aici a lucrat la 
sistematizarea Liturghiei, care se păstrează pînă astăzi în Liturghiearul 
nostru ortodox şi care se săvîrşeşte în timpul păresimilor, Liturghie pe 
care o cunoaştem sub numele de Liturghia Darurilor mai înainte sfin
ţite4.

1. Liber regulae pastoralls. Textul latin la J.P. Migne, P.L., tom 77, col. 14— 128. 
Trad. rom. de Pr. Prof. Dr. Alexandru Moisiu, In «Mitropolia Ardealului», XXII (1977), 
nr. 1—3, p. 105— 124; XXII (1977), nr. 10— 12, p. 787—810; XXIV (1979), nr. 4—6, 
p. 384—463.

2. Pr. Prof. Alexandru Moisiu, Sllntul Grigore cel Mare (Dialogul), Cartea Regulei
Pastorale (Cartea grijii pastorale), partea I-a, In «Mitropolia Ardealului», XXII (1977),
nr. 1—3, p. 107. 3. Ibidem. 4. Ibidem.
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La 3 octombrie 590 a fost sfinţit episcop. In acel timp Roma a fost 
cucerită de longobarzi. Invazia acestora a însemnat o adevărată cala
mitate pentru toţi locuitorii Romei şi pentru cei din jur. Toate aceste 
nenorociri sînt zugrăvite cu multă mîhnire de către Sfîntul Grigore cel 
Mare în Omiliile sale. Dar, deşi a fost afectată şi Biserica Romei, Sfîn
tul Grigore nu s-a descurajat, ci şi-a închinat întreaga sa activitate şi 
viaţă slujirii lui Dumnezeu şi a oamenilor 5.

Opera scrisă a Sfîntului Grigore cel Mare este foarte variată, avînd 
un caracter mai mult practic. în ea se oglindeşte pe deplin caracterul 
social, disciplinar şi moral al întregii sale activităţi. Intre acestea pu
tem aminti, îndeosebi, lucrarea lui intitulată MORAUA, care cuprinde 
35 de capitole, pe care a redactat-o la cererea episcopului Leandru de 
Sevilia, şi care poate fi considerată un manual de Teologie/ morală şi 
ascetică. Apoi OMILIILE asupra proorocului Iezechiel, precum şi patru
zeci de Omilii asupra unor pericope evanghelice. Deosebit de impor
tante sînt lucrările sale cu caracter liturgic, în special Cano ul Missei, 
care se păstrează pînă astăzi. El s-a îngrijit de un nou Missei, cunos
cut sub denumirea de «Sacramentarium Gregorianum» 6.

Sfîntul Grigore cel Mare era un bun cîntăreţ, şi' cunoştea foarte 
bine cîntarea bisericească. A compus multe imne şi melodii. Se crede 
că a scris chiar un tratat de teorie a muzicii, din care motiv este con
siderat ca întemeietor al cîntării bisericeşti în Biserica Romano-Cato- 
lică, rămasă pînă astăzi nescTfimbată şi purtînd denumirea de «muzică 
gregoriană» 7.

Cea mai importantă lucrare a sa rămîne însă Cartea regulei pasto
rale sau Cartea grijii pastorale. Nici una dintre lucrările Sfîntului Grigo
re cel Mare nu are atîta importanţă ca aceasta, nu numai pentru felul în 
care este concepută, pentru valoarea sa literară ci, mai ales, pentru va
loarea principiilor şi normelor pe care le cuprinde şi care rămîn mereu 
actuale. Aceste principii şi norme au devenit, în cursul vremii, cartea de 
căpătîi a slujitorilor Sfintelor Altare.

CARTEA REGULEI PASTORALE este scrisă într-o vreme cînd Bise
rica creştină era una şi nedespărţită, cînd nu existau dezbinările dintre 
Răsărit şi Apus, şi se împarte în patru părţi. în prima parte, după prolog, 
expune, în unsprezece capitole motivele sublimităţii slujbei de păstor şi 
pune în evidenţă dificultăţile şi greutăţile acestei slujbe. «în cea mai 
mare parte se ocupă cu însuşirile necesare unui păstor, verificarea păs
torului, arătîmd .şi defectele şi viciile care trebuie să fie evitate»8.

Partea a doua cuprinde tot unsprezece capitole, care sînt dedicate 
vieţii păstorului. Este vorba despre virtuţile păstorului, dar nu numai 
despre virtuţile care pot face din preot un chip desăvîrşit, ci mai ales 
despre virtuţile de contact cu alţii, «virtuţile disponibilităţii sufletului 
pastorului»9, care sînt condiţionate de prezenţa Marelui Păstor, adică 
a lui Hristos.

5. Ibidem, p. 108. 6. Ibidem, p. 110. 7. Ibidem. 8. Ibidem, p. 111.
9. Armando Candelaresi, La Regola Pastorale, Ancona, 1965, p. 11.
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rtea a treia, care cuprinde patruzeci de capitole, «e monumentul j  
'mii şi al vastităţii cercetării psihologice a Sfîntului Grigore, e un 
ecut tratat de^pedagogie» 10; este partea care tratează felul In care
1 trebuie să înveţe şi să îndrume. Din acest adevărat tratat de pe- 

Je se poate vedea foarte clar caracterul profund al cugetării Sfîn- 
Grigore cel Mare. Raportul dintre păstor şi credincioşi este rezol- 

in sensul că fiecare om este o lume deosebită, fiecare este o insulă 
că, deci, nu există o metodă pastorală unică ce poate fi aplicată şi 
ptată la toţi. Tocmai în acest sens trebuie să-şi desfăşoare preotul 
iunea sa învăţătorească. Nu este deajuns să cunoască învăţătura de 

-dinţă, ci trebuie să fie şi un bun psiholog şi pedagog.
 ̂ Lucrarea Cartea regalei pastorale, din care «s-au împărtăşit genera- 
Intregi de slujitori şi păzitori de suflete care au învăţat din ea arta 
a călăuzi pe om pe drumul desăvîrşirii şi al mîntuirii sufleteşti» 11, 
e, de fapt, un răspuns pe care Sfîntul Grigore cel Mare l-a dat epis- 
ului Ioan al Ravennei, care îl dojenise că ar fi vrut să fugă, ascun- 
Ju-se de răspunderea conducerii pastorale. De aceea, tot ce scrie în 
rarea sa, constituie o mărturie sinceră faţă de răspunderea pe care 
ar asuma-o primind să fie hirotonit preot. «Frica pe care o avea, con- 
mţa slăbiciunii lui, teama că nu se simte demn de o asemenea slujire, 
cmai acestea constituie puterea, valoarea morală, momentul estetic din 
re s-a născut această lucrare, care cuprinde arta păstoririi suflete-

1. PERSONALITATEA PREOTULUI 
ŞI RESPONSABILITATEA MISIUNII SALE

Sfîntul Grigore cel Mare îndeamnă pe toţi cei care doresc să fie 
propovăduitori ai învăţăturii Domnului Hristos să fie mai întîi ei pregă- 
6 ţi, pentru că numai atunci pot învăţa şi. pe alţi: «Mulţi incapabili, lip
siţi fiind de podoaba virtuţilor, nici n-au fost chemaţi de Dumnezeu, ci 
«prinşi fiind de dorinţă lor, conducerea sufletelor mai degrabă o răpesc 
decît o merită. Pe aceştia Judecătorul cel tainic îi lasă să înveţe, dar îi 
•copere de o tăcere adîncă. îngăduie şi tolerează. Dar în tăcerea aceas
ta adîncă răsună, desigur, prejudecata osîndirii. De aceea, le spune 
onora care săvîrşiseră minuni: «Depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi lu
crătorii nedreptăţii, nu vă cunosc pe voi cine sînteţi» (Luca 13, 27)

Sfîntul Grigore cel Mare condamnă cu asprime ignoranţa preoţi
lor : «Ei sînt păstori care nu pfîcepTîîmîc» (Is. 56, 11) 14. Aceasta este 
prima îndatorire a preotului. Şi Sfîntul Ioan Hrisostom spune că misiu

10. Pr. Prof. Al. Moisiu, op. cit., p. 111.
11. Ibidem, p. 10.
12. Armando Candelaresl, op. cit., p. 8—9.
13. Liber regulae pastoralis, trad. cit., partea I-a, cap. 1, p. 114,
14. Ibidem■
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nea învăţătorească a preotului nu se reduce numai la predică. A  învăţa 
înseamnă nu numai a vorbi despre Dumnezeu, ci a trăi yiaţa potrivit 
cu învăţătura creştină. Intre cuvînt ca învăţătură ş f faptă ca manifesta
re firească a învăţăturii există un profund raport de interdependenţă,
o armonie. «îndeobşte mulţimea păstoriţilor se uită la purtările condu 
cătorilor lor ca la un model şi caută să se asemene cu ei», spune Sfîn
tul Ioan Hrisostom 15.

Predica de la amvon nu este niciodată completă, dacă nu este trăi
tă de cel care o rosteşte. Sfîntul Grigore cel Mare condamnă pe ce 
care propovăduiesc prin cuvînt, dar dezmint ceea ce propovăduiesc pri 
viaţa lor peirsonală, căci «ceea ce deprind cu mintea, calcă în picioar 
prin viaţa şi deprinderile lor» 18. A învăţa numai prin cuvînt este, dup' 
concepţia Sfîntului Grigore cel Mare, un non-sens, pentru că păstor- 
de suflete Intră în contradicţie cu chemarea sa, cu răsipunderea pe care 
şi-o asumă. «Au nu vă ajunge că paşteţi în păşune bună, iar ce rămîn 
călcaţi în picioarele voastre, şi că beţi cea mai limpede apă şi pe cea
laltă c tulburaţi cu picioarele voastre ? Aşa că oile mele sînt nevoite s' 
se hrănească cu ce-i călcat cu picioarele voastre şi să bea ceea ce-i tul
burat de picioarele voastre» (Iez. 34, 18— 19). Iar proorocul Osea spu 
ne : «Laţul pierzaniei poporului Meu, preoţii răi» (5, 1 ). Mîntuitorul în
suşi condamnă cu asprime : «Cine va sminti pe unul din aceşti mai mici 
care cred în Mine, mai bine i-ar fi l̂ui să-i atîrne cineva de gît o piatr 
de moară şi să-l afunde în adîncul mării» (Matei 18, 6 ) 17.

Cel care doreşte să devină preot trebuie şă trăiască în duhul sfinţe
niei lui Hristos. Sfinţenia trebuie să fie idealul vieţii fiecăruia. Căci 
spune Sfîntul Grigore cel Mare, «acela care simulează sfinţerila, rui- 
nînd pe alţii cu cuvîntul şi cu pilda, ar fi mai puţin vinovat dacă pri-  
lucrarea lui lumească ar fi fost dus la pierzare ca laic, decît ca dumne
zeieşti le Taine să-l facă răspunzător de răul pe care l-au săvîrşit alţi5 
imitîndu-1 pe el» 18. «Viaţă spirituală înseamnă moartea patimilor cărnii 
dorinţa bunurilor lăuntrice constituie condiţiile indispensabile pen.tr 
ca cel ales să devină model de viaţă pentru alţii» 19. Sfinţenia este ro
dul echilibrului şi armoniei dintre suflet şi trup. Or, acest echilibru s 
realizează ppn renunţarea şi subjugarea a tot ceea ce duce la păcat 
participarea existenţială la viaţa şi desăvîrşirea celor din jur. Că 
omul nu se realizează şi nu dobîndeşte mîntuirea decît numai în spiri
tul responsabilităţii faţă de semen.

Mîntuirea este un act comunitar-sobornicesc şi se dobîndeşte nu 
mai însuşindu-ne roadele mîntuirii obiective realizate de Mîntuitor 
Hristos, Care a ridicat nu pe omul izolat ci întreaga umanitate la c 
muniunea cu Dumnezeu. De aceea, preotul ca păstor şi călăuzitor 
omului pe calea mîntuirii, trebuie să fie permanent conştient că viaţ

15. Despre preoţie, III, 4. Traducerea românească de Pr. Dumitru Fecioru, I 
-Biserica Ortodoxă Română», LXXIV (1957), nr. 10, p. 946—947.

16. Liber regulae pastoralis, trad. cit., partea I-a cap. 2, p. 115.
17. Ibidem. 18. Ibidem, p. 116. 19. Ibidem, cap. 10, p. 122.
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Iui personală trebuie trăită, după preceptul Evangheliei, ca să fie un 
model pentru toţi. El trebuie să fie un călăuzitor bun şi destoinic, «obiş
nuit cu deprinderea evlavioasă a rugăciunii, ca să poată dobîndi de la 
Dumnezeeu cele cefrute», după cuvîntul proorocului Isaia, care spune : 
«Atunci vei striga pe Domnul şi Domnul te va auzi: la strigătul tău El 
va zice : iată-Mă»> (Is. 58, 9) 20.

Preotul este mijlocitor între Dumnezeu şi om. Ca mijlocitor între 
Dumnezeu şi om, viata lui trebuie să fie virtuoasă. Căci, cum s& ceară 
el iertare pentru alţii, cînd el însuşi nu ştie dacă este împăcat cu El ? 
Prietenia cu Dumnezeu are pentru păstorul de suflete şi o destinaţie 
socială. «Ar fi grozav dacă acela despre care am crede că ar trebui să 
fie în stare să îmblînzească prin purtarea lui mînia lui Dumnezeu, s-ar 
face înaintea Lui vinovat de propriile sale păcate» 21.

Preotul — spune Sfîntul Grigore cel Mare — trebuie să fie curat 
în gînduri. «El nu trebuie să fie pătat de nici o necurăţie, dacă scopul 
slujbei pe care a primit-o este acela de a şterge pata murdăriei şi din 
inimile altora». «Preotul este un om ales dintre oameni pentru o slujbă 
şi demnitate deosebită» 22. Căci demnitatea de preot presupune, mai 
ÎQ.tîi de toate, capacitatea care-i dă puterea să se apropie cît mai mult 
de Dumnezeu şi de oameni.

Orice faptă săvîrşită de cineva are, inevitabil, urmări nu numai 
asupra săvîrşitorului ci şi asupra celor din jur. Fapta este manifestarea 
firească a cugetului. Or, dacă fapta este rea, atunci cel care o săvîr- 
şeşte dă dovadă de imoralitate şi dezminte acordul dintre gînd şi faptă, 
în cazul celui care una spune şi alta face. Un astfel de dezacord ar face 
ca preotul să fie o adevărată povară pentru sufletele păstoriţilor săi.

Sfîntul Grigore cel Mare spune, de asemenea, că «seninătatea ju
decăţii să nu fie tulburată de invidie ascunsă sau de mînia cea aprinsă 
şi că pentru a îndrepta greşelile altora trebuie mai întîi să le îndrepte 
pe ale sale. Credincioşii nu pot fi conduşi fără o mare teamă. «Este 
teama de Domnul, care ţine departe de poftele trupeşti şi nu permite 
gîndurilor necurate ca să întunece mintea cu poftele lucrurilor pămîn- 
teşti» 23.

Prin misiunea lui, preotul învaţă pe om tainele despre Dumnezeu, 
care este adevărul absolut; el propovăduieşte adevăruri sublime. De 
aceea, trebuie să se silească să dea cea mai frumoasă pildă de urmat 
pentru toţi. Sfîntul Grigore cel Mare spune că «păstorul de suflete tre
buie să aibl o purtare pilduitoare pentru ca, prin exemplul vieţii lui, să 
le arate credincioşilor calea vieţii. Căci acele cuvinte pătrund mai uşor 
în inima ascultătorilor care sînt verificate chiar de viaţa propovăduito
rului, deoarece ceea ce propovăduieşte prin vorbă, ajută să devină faptă 
prin pilda vieţii lui. Posibilitatea de a atrage pe credincioşi la desăvîr-

20. Ibidem. 21. Ibidem, cap. 4, p. 117.
22. Ibidem, partea a Il-a, cap. 2, Irad. cit., In «Mitropolia Ardealului», XXII (1977),

nr. 10— 12, p. 787. 23. Ibidem, p. 788.
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şire e în raport cu posibilitatea de a dovedi validitatea realităţilor di
vine cu pilda vieţii» 24. El nu poate să ceară credincioşilor săi o viaţă de 
sfinţenie dacă mai întîi el însuşi nu dovedeşte în virtutea chemării şi 
misiunii sale, că trăieşte cu această sfinţenie-

Sfîntul Grigore de Nazianz spune că preotul trebuie să fie «mai 
presus de mulţime în ce priveşte virtuţile şi apropierea de Dumnezeu»25. 
Iar apropierea de Dumnezeu înseamnă a trăi adevărul, a fi virtuos. Sfîn
tul Ioan Hrisostom spune că mai multe sînt valurile car© tulbură sufle
tul preotului decît vînturile care frămîntă marea» 26. Preotul trebuie să 
fie într-o permanentă luptă cu patimile trupului; permanent angajat în 
lupta cu sine pentru a se autodepăşi, şi astfel să învingă definitiv orice 
pornire spre păcat. Iar lipsa acestei lupte pentru autodepăşire duce la o 
rutină negativă, care scade dinamica vieţii spirituale. Sfîntul apostol 
Pavel îndeamnă pe ucenicul său Timotei să nu fie nepăsător faţă de 
harul primit prin Taina Preoţiei. Altfel, preotul ajunge la o insensibili
tate morală şi misionară.

Orice faptă, gest sau cuvînt al preotului formează un întreg com
plex de îndemnuri şi pilde morale. De aceea, nu este îngăduit preotu
lui să facă gesturi necontrolate, care vin în contradicţie cu misiunea 
sa. El trebuie să fie înţelept la tăcere şi folositor la vorbă. Un sfat bun 
este o faptă bună. El trebuie să vorbească atunci cînd trebuie să tacă. 
El trebuie să înveţe şi chiar să mustre, dar nu numai pentru a-şi înde
plini formal o datorie, ci din dragoste pentru Dumnezeu şi pentru bi
nele celui căzut în păcat. In toate se cere să fie manifestată dragostea 
faţă de oameni. Căci preotul este cel care se întristează şi suferă cu cel 
întristat şi se bucură de îndreptarea lui. Sfîntul apostol Pavel îndeam
nă pe uccnicul său Tit: «să fie destoinic şi să îndemne la învăţătura 
cea sănătoasă şi să mustre pe cei potrivnici» (Tit I, 9). Iar proorocul 
Maleahi spune: «Căci buzele preotului vor păzi ştiinţa şi din gura*Lui 
se va cere învăţătura, căci el este solul Domnului Savaot» (2, 7). Sfîn
tul mîndriei şi al ipocriziei. El se face plăcut tuturor şi devine un
vorbească, trebuie să cumpănească şi să observe cu o mare grijă şi
control de sine, ce trebuie să vorbească, pentru ca nu cumva, avîntîn- 
du-se în chip neorînduit la vorbă, să ducâ în greşeală inimile credin
cioşilor» 27.

O astfel de purtare îl fereşte pe preot de ispite de a cădea în păca
tul mnîdriei şi al ipocriziei. El se face plăcut tuturor şi detvine un
exemplu viu pentru toţi. Sfîntul Grigore cel Mare spune că preotul 
trebuie să fie «prieten cu cei buni şi să se ridice prin rîvna dreptăţii 
împotriva păcatelor celor vii. Nu trebuie să se ridice mai presus decît 
cei buni» 2S.

24. Ibidem, cap. III, p. 789.
25. Despre tugă, cap. 3, P. G. XXXV, 409 B.
26. Despre preoţie, III, 8, trad. cit., p. 950.
27. Liber regulae pastoralis, trad. cit., partea a Il-a, cap. IV, p. 790—791.
28. Ibidem, cap. V, p. 793.
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2. PRINCIPII PASTORALE 
PRIVIND LUCRAREA PREOTULUI ÎN PAROHIE

In toată activitatea sa preotul este purtătorul preoţiei Domnului 
u lisus Hristos. El este investit cu puterea de a învăţa, a sfinţi şi 
;duc.e pe credincioşi pe calea mîntuirii. Acestea sînt cele trei la- 
ale misiunii preotului din parohie şi toate preocupările sale trebuie 

tindă în acestei trei direcţii. Aceasta este porunca Mîntuitorului 
'os, pe care a dat-o Sfinţilor Apostoli: «Mergînd învăţaţi toate nea- 
le, botezîndu-le în numele Tatălui si al Fiului şi al Sfîntului Duh, 
ţindu-le să păzească toate cîte v-am poruncit vouă» (Matei 28, 
20).
a) Pastorul de suflete este chemat să sjajească cele sfinte^ Mai ales 

această funcţe dei liturgEisitor, prin care devine organul sfinţitor al
i credircioşilor, preotului i se cere sfinţenie. «Cînd invocă pe Du- 
Sfînt şi săvîrşeşte înfricoşata jertfă — spune Sf. Ioan Hrisostom — , 

mîinile sale ţin pe Stăpînul a toată firea, te întreb: în ce rang îl 
pune? Ce curăţie, ce pietate n-avem dreptul să cerem de la el?» 

“ tul trebuie să fie curat ca şi cum ar fi deţja în cer printre puterile 
'tuale, să fie un templu viu al Duhului Sfînt» 30.
Dat fiind că prin săvîrşirea Sfintelor Taine, îndeosebi prin Sfîntă 

‘ ă a Euharistiei, invocă pe Duhul Sfînt şi ţine în mîinile sale Trupul 
Singele Mîntuitorului, v iaţa lui trebuie să fie fără prihană. El tre-
* să se pregătească, să-şi facă totdeauna canonul şi niciodată să nu 

asupra sa ceva care l-ar face nevrednic de slujirea celor sfinte.
b) Unul dintre aspectele cele mai însemnate ale misiunii preoţeşti 

_slu]irea învăţâtorească. Sfîntul Grigore cel Mare începe lucrarea 
tocmai cu precizări referitoare la faptul că nimeni nu poate învăţa 
alţii dacă mai întîi el nu este bun cunoscător al învăţăturii sfinte.

‘ care doreşte preoţia trebuie să fie bine pregătit, gata în orice clipă 
inveţe pe alţii. Sfîntul Grigore cel Mare condamnă pe cei care «vor 
înveţe pe alţii ceea ce ei înşişi nu ştiu». Aceştia sînt «superficiali în 
te, socotesc răspunderea slujbei de învăţător cu atît mai uşoară, cu 
mai puţin cunosc valoarea şi măreţia nemăsurată a acesteia»31. 
Primirea harului preoţiei este un act de mare responsabilitate. A fi 

ot nu este, un privilegiu ci o chemare spre slujire, iar neglijarea în- 
torinlor pe care le impune preoţia înseamnă iresponsabilitate. De 
ea, nu există loc în slujba cea înaltă a învăţăturii pentru cei neîn- 

ţaţi şi pentru cei iresponsabili», spune Sfîntul Grigore cel Mare32.
A învăţa pe alţii adevărurile despre Dumnezeu presupune o cu- 

-ştere temeinică a Sfintei Scripturi, izvorul nesecat al învăţăturii de 
edinţă ortodoxă. Dar pentru a-şi putea însuşi aceste adevăruri este 
-esar ca preotul să aibă o cultură teologică bogată, bazată pe studi-

29. Despre preoţie, VI, 4, trad. cit., p. 986. 30. Ibidem, III, 4, p. 946.
31. Liber regulae pastoralls. trad. cit., partea I, cap. 1, p. 113— 114.
32. Ibidem.
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erea operelor Sfinţilor Părinţi care, prin viaţa lor curată şi prin medi
taţie continuă, au reuşit să surpri: dă în scrierile lor sefnsurile cele mai 
profunde ale învăţăturii creştine. Prin aceasta Sfinţii Părinţi sînt mo
delele cele mai vrednice de) urmat în misiunea sfîntă de a învăţa pe 
alţii. «Căci nu este bine să înveţi pe alţii vreun meşteşug înainte de a-1 
fi învăţat tu însuţi printr-o depri dere atentă şi îndelungată»33. Preo
tul trebuie să fie bine pregătit din punct de vedere teologic şi chiar 
oratoric. Nu-i este deajuns să cunoască un adevăr. El trebuie să cu
noască şi metodele de a transmite acest adevăr, de a-1 comunica. El tre
buie să fie un bun orator, un bun predicator, fără însă a cădea în ex
trema opusă, aceea de a căuta în oratorie un scop în sine. Principiile 
oratoriei creştine trebuie cunoscute şi folosite pentru a face înţeleasă 
ascultătorilor învăţătura de credinţă şi nu pentru a se mîndri cu darul 
vorbirii sau cu volumul de cunoştinţe pe care îl posedă. Chipul preo
tului în parohie este chipul lui Hristos în mijlocul credincioşilor. «Pildă 
v-am dat ca, precum v-am făcut Eu, şi voi să faceţi», spune Mîntuito
rul (Ioah 13, 15). f

Ignoranţa preotului este inadmisibilă. Sfîntul apostol Pavel spune 
că «cine nu vrea să cunoască nu va fi cunoscut» (I Cor. 14, 38). Mi
siunea învăţătorească nu se reduce însă numai la amvon. Preotul în
vaţă prin cuvînt şi faptă. De aceea, viaţa păstorului trebuie să fie o pre
dică vie şi permanentă. Sfîntul apostol Pavel pune mare accent pe via
ţa morală a preotului: «Se cade episcopului să fie fără prihană, bărbat 
al unei singure femei, treaz, întreg la minte, cuviincios, primitor de 
străini, destoinic să înveţe pe alţii, blînd, nesfadnic, bine chivernisitor în 
casa lui, avînd copii ascultători întru desăvîrşită bu..ăcuviinţă (I Tim. 
3, 2—4).

Iar ucenicului său Tit îi spune: «Căci se cuvine episcopului să fie 
fără prihană, ca un iconom al lui Dumnezeu, neîngîmfat, negrabnic la 
mînie, î.u dat la băutură, nebătăuş, nepoftitor de cîştig urît, ci primitor 
de străini iubitor de bine, drept, cuvios, înfrînat, ţinîndu-se de cuvîn
tul cel credincios al învăţăturii, ca destoinic să fie şi să îndemne la 
Învăţătura cea sănătoasă'şi să mustre pe cei potrivnici» (Tit 1, 5—9)

Un deosebit accent pune Sfîntul Grigore cel Mare pe felul cum 
trebuie să înveţe preotul. «Trebuie reţinut că nu pentru toţi credincio 
şii se potriveşte aceeaşi îndrumare, fiindcă nu există o metodă pasto
rală care să poată fi adaptată şi aplicată la toţi. O singură metodă pen
tru toţi este exclusă şi pentru faptul că nu toţi pot avea aceeaşi educa
ţie. De multe ori ceea ce unuia îi este de folos, altuia îi este spre pa 
gubă 34.

Limbajul predicii trebuie să ţină seama de capacitatea de înţele
gere a ascultătorilor. «Trebuie ca păstorul să se adapteze, la capacită

33. Ibidem, p. 113.
34. Ibidem, partea III, prolog, trad. cit.. In rev. «Mitropolia Ardealului», XX 

(1979), nr. 4—6, p. 384.
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*  lor care-1 ascultă, dar să nu se abată de la meşteşugul artei de 
are spirituală a tuturor» s5.
intui Grigore cel Mare consacră partea a treia a lucrării sale toc- 

acestui mod de a predica diferitelor categorii de ascultători. «Este 
:ent — spune Sfîntul Grigore cel Mare — să ne gîndim la diferi- 
feluri de credincioşi, avî d în vedere învăţătura şi condiţiile lor 

fiaţă» 36. în acest sens el a întocmit un întreg catalog cu diferitele 
gorii de persoane şi indică modul de a-i învăţa pe fiecare. Fiecare 
are. realitatea lui, care-1 deosebeşte de ceilalţi. De aceea se cere 

preotul să fie şi un. bun. psiholog. Preotul trebuie să ştie cum să 
‘ ească unor oameni mai puţin învăţaţi, cum trebuie să vorbească 
r tineri; cum trebuie să povăţuiască p& cei suferinzi şi cum să vor- 
rcă unor oameni să ătoşi. într-un fel trebuie să vorbească unor oa-
i cu viaţă duhovnicească şi altfel unora cu viaţa întinată de păcat; 

-un fel oamenilor sensibili sufleteşte şi altfel celor mai puţin sensi- 
Acestea sînt numai cîteva din categoriile de auditori pe care le 
eră Sfîntul Grigore cel Mare în lucrarea sa.

O cuvîntare reuşită şi bogată îa conţinut înalţă sufletul cuvîntă- 
’u F şf succesul obţinut îi determină o bucurie lăuntrică nebănuită. 

v pentru aceasta preotul trebuie să aibă permanent trează conştiinţa 
1Tunii sale şi «să trăiască cu smerenie sfîntă ca nu cumva el, care face 
înflorească sănătatea altora vindecînd rănile, să se îmbolnăvească 

însuşi neîngrijindu-se de sănătatea lui» 37.
Smerenia îi dă predicatorului echilibru şi puterfe sufletească, îl 

tă să progresece el însuşi pe calea binelui şi a desăvîrşirii sale. 
isa ome iei, dimpotrivă, îl poate duce la mîndrie deşartă, şi aceasta 
Ie o permanentă ispită pentru preot. El nu vorbeşte credincioşilor 
-tru a-şi căpăta un merit, ci pentru a-i învăţa. Odată căzut în păca- 

mîndriei, preotul nu mai este demn de misiunea sa. De aceea, Sfîn- 
Grigore cel Mare spune că «este necesar chiar şi atunci cînd mul- 
ea virtuţilor ne linguşeşte, ochiul inimii să se îndrepte asupra slăbi- 
ilor, ca să se smerească şi să se mîntuiască». Căci «cel care este 

apabil să depăşească şi să învingă greşelile mici, să nu îndrăznească 
l i  se mîndrească pentru faptele sale strălucite» 38.

Prin conţinutul ei foarte realist, lucrarea Cartea regulei pastorale 
Sfîntului Grigore cel Mare, este mereu actuală. Ea face parte din ca- 

oria acelor cărţi rare, care oricît de mult ar fi citită, te întorci ia
şi cu multă plăcere să o reciteşti. Sf. Leandru, episcop de Sevilla, 
nd a primit această carte, a sărutat-o şi a răspîndit-o în toată Spania, 
iparatul Mauricius a pus pe patriarhul Atanasie al Antiohiiei să o tra- 

’ucă în limba greacă şi a devenit cel mai mare răspînditor al acestei'
35. Ibidem, p. 384—385. 36. Ibidem, cap. 1, p. 385.
37. Ibidem, partea I, cap. 7, trad. cit., p. 119— 120. 38. Ibidem.
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cărţi în Orient. Alfred, regele Angliei, a tradus-o în limba saxonă. In£ţ 
jnarr arhiepiscop de Reims, aminteşte că, pe timpul său, la sfinţirile de 
preoţi şi episcopi, era obiceiul de a li se încredinţa Cartea regulei pas
torale, cu îndrumarea: «Aşa să trăieşti, aşa să înveţi, asa să conduci, 
după cum scrie în carte» 39.

în lucrarea aceasta, Sfîntul Grigore cel Mare descrie sarcina sluj
bei de păstor sufletesc, definind totodată condiţiile în care trebuie să se 
găsească «cel ce îndrăzneşte să accepte o asemenea slujbă», precum şl 
acelea pe care trebuie să le împlinească cel oe a acceptat-o şi se găseş
te în fruntea turmei credincioşilor40.

Cartqa regulei pastorale reprezintă un vast material de meditaţia 
permanentă pentru fiecare preot. Ea este «dreptarul cel adevărat şi cea 
mai nedezminţită cumpănă pentru măsura zelului adevărat în slujba 
Domnului Hristos şi a turmei credincioşilor creştini» 4l.

Lucrarea Sfîntului Grigore cel Mare este unul dintre cele mai va
loroase tratate din literatura patristică despre sublimitatea, sarcinile 
şi greutăţile misiunii preoţeşti şi despre metodele clasice de pastora- 
ţie. Ea va rămne peste veacuri mereu actuală fiind, atît pentru cei c« 
se pregătesc să devină preoţi cît şi pentru preoţi, un nesecat izvor de 
inspiraţi©, de meditaţie, o adevărată călăuză în pastoraţie.

Traducerea ei în limba română reprezintă o mare contribuţie pe 
care P.C. Pr. Prof. Alexandru Moisiu o aduce la îmbogăţirea literaturi] 
teologice româneşti.

39. Pr. Prof. Alexandru Moisiu, Sllntul Grigore cel Mare (Dialogul), Cartea Regulei 
Pastorale, în rev. «Mitropolia Ardealului» XXII (1977), nr. 1—3, p. 112.

40. Ibidem. 41. Ibidem.



ALTE ŞTIRI 
DESPRE CUVIOSUL IOAN CEL NOU HOZEVITUL

Ierom. Petronlu TĂNASE

Cu trei veacuri în urmă, mitropolitul Dosoftei al Moldovei, în voi. 
4 din Vieţile Sfinţilor, făcea următoarea însemnare că «...şi din Români 
sunt mulţi sfinţi, numai că nu sunt cunoscuţi...».

De atunci şi pînă astăzi, pe cerul ortodoxiei româneşti s-au aprins 
multe stele prealuminoase de mărturisitori, ierarhi, cuvioşi şi drepţi, 
precum vedem şi în vr.eanea noastră răsărind chipul luminos al iero- 
schimonahului Ioan lacob, despre care ne va fi vorba în rîndurile de 
faţă.

Părintele Ioan este contemporan cu noi. Semnatarul acestor rîn- 
duri l-a cunoscut personal în mînăstirea Neamţu, unde a trăit şi s-a că
lugărit, între anii 1933— 1936, şi unde trăiesc încă destui monahi care 
au vieţuit cu dînsul. De aceea, este o datorie să; nu dăm uitării cele 
de cuviinţă despre acest fiu al Bisericii noastre strămoşeşti, care prin 
viaţa sa sfîntă s-a învrednicit de mari daruri dumnezeieşti.

Cîteva date biografice despre ieroschimonahul Ioan ne-a dat Ierom. 
Ioanichie Bălan în lucrarea «Pateric românesc» şi în revista «Biserica 
Ortodoxă Română» nr. 1—2/1981. în rîndurile de faţă deci nu voi con
semna decît în treacăt cîteva date din viaţa sa, necesare pentru înţe
legerea mai deplină a celor ce urmează.

După ucenicia duhovnicească din obştea mînăstirii Neamţu între 
anii 1933— 1936, Păr. Ioan merge în pelerinaj la Locurile Sfinte în Pa
lestina, unde va rămîne pînă la sfîrşitul vieţii: zece ani în marea Lavră 
a Sf. Sava; între 1947— 1953, ieroschimonah şi egumen al schitului ro
mânesc de la Iordan şi în fine, restul vieţii şi-l petrece în pustia Ruva 
din preajma mînăstirii Sf. Gheorghe Hozevitul, din Valea Iordanului, 
în peştera Sf. Ioachim şi Ana, ducînd viaţă sihăstrească, de aspră ne- 
voinţă, în rugăciune, post şi cugetare duhovnicească.

In anul 1960, Părintele Ioan trece la cele veşnice şi este îngropat în 
peştera în care s-a nevoit. Timp de 20 de ani, Părintele Ioan s-a odihnit 
în pace în peştera sa din pustia Ruva. Doar din cînd în cînd un pelerin 
român mai trecea să se închine la mormîntul lui şi să-i aprindă o lumîn- 
nare la căpătîi.
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Dar iată că din toamna anului 1980, veşti minunate despre Părin
tele Ioan au fost aduse de pelerinii la Sfintele Locuri şi răspîndite pes
te tot. Că adică s-ar fi descoperit în chip minunat trupul său, rămas 
neatins de stricăciune după 20 de ani de şedeţe în mormînt şi că din 
el se revarsă bună mireazmă.

în luna septembrie 1980, Arhim. Amfilohie, stareţul M-rii Sf. 
Gheorghe Hozevitul, de care depinde şi peştera unde s-a re<voit Păr. 
Ioan, a făcut o călătorie în Grecia, la Atena, cu caţe prilej mai mulţi 
credincioşi l-au asaltat cu întrebări despre Părintele Ioan. Declaraţiile 
stareţului Amfilohie au fost publicate în revista religioasă ate.iiană «Sf. 
Marina», numărul din Duminica Mironosiţelor 1981, luna mai. Aceste 
declaraţii sînt foarte preţioase pentru că sînt ale unui martor ocular al 
faptelor istorisite şi care a cunoscut îndeaproape pe Părintele Ioan. De 
aceea le redau integral, în traducere:

«Prea Cuvioase, i s-au adresat credincioşii din Aterna, spune-ne 
ceva despre Părintele Ioan».

«Fiilor, a început Păr. arhim. Amfilohie, Părintele Ioan a adormit 
acum 20 de ani, în anul 1960, în ajunul sărbătorii «Schimbarea la Faţă»; 
şi-a cunoscut de mai înainte data sfîrşitului şi a însemnat-o pe peretele 
peşterii. Eu însumi, cu mîinile mele l-am îngropat, împreună cu alţi 
pustnici, în pustia Ruva, cale ca trei sferturi de ceas departe de mănă
stire, în peştera unde s-a nevoit. L-au găsit părinţii mort pe rogojină; 
îşi pregătise singur mormîntul. Au venit şi ne-au înştiinţat sus la Mî- 
năstire şi ne-am coborît la peşteră ca să-i facem slujba înmormîntării. 
Ne-am urcat cu scara pe stîncă, la 70 de metri înălţime, unde se află 
peştera. Am ajuns acolo pe la orele 10,00.

Cînd am început prohodul, deodată peştera s-a umplut de păsări 
sălbatice din pustie, mulţime nenumărată. Obişnuia Părintele Ioan să le 
dea de mîncare zilnic,- avea pe stîncă pîine, posmag. Au venit să-şi ia ta
inul, ne-am zis. Dar acum, Dumnezeu le trimisese ca să conducă pe 
Cuviosul la ultimul său sălaş. Ne incomodau în timpul slujbei, zburau 
pe capetele noastre, ne-au stins luminările, ne-au închis cărţile. Băteau 
din aripi deasupra trupului Cuviosului, se aşezau şi pe el, pe capr pe 
piept, pe picioare, şi fiecare glăsuia după felul ei...

«Le-o fi foame; zic eu către ceilalţi părinţi; ia vedeţi dacă este 
ceva de mîncare». Unul din ei s-a urcat pe stîncă şi a văzut că erau de 
toate, şi posmag, şi struguri; dar ele nu voiau mîncare, ci pe Părintele 
lor, pe binefăcătorul lor pe care îl pierduseră.

După săvîrşirea slujbei, l-am pus în mormînt şi deasupra am pus 
un capac de scînduri. Abia atunci au plecat şl păsările şi s-au împrăş
tiat. Am adus apoi pămînt, am făcut mortar, cu care am lipit scîndurile 
de pe mormînt, unde Cuviosul a rămas pînă acum, în 1980.

La 28 iulie 1980, a venit din America să se închine la Mînăstire un 
grup de circa 20 de pelerini greci-americani. Cîţiva dintre dînşii, vreo 
5—6 persoane, care cunoscuseră pe Părintele Ioan şi se mărturisiseră 
la dînsul, mi-au zis : «Prea Cuvioase, daţi-ne binecuvîntare să mergem 
jos, la peşteră, să ne închinăm la mormîntul Cuviosului duhovnic Ioan.
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La început, eu m-am împotrivit zicînd că sînt stînci mari, prăpăstii 
locuri anevoie de trecut, iar ei oameni şubrezi. «Nu, cumva să se 

ple să cădeţi şi să vă loviţi». Le-am spus că drumul este anevoios 
nu-i mare pagubă dacă nu ne ducem.

«Ba nu, Prea Cuvioase, au stăruit ei, să mergem, să mergem, că ne 
ajuta sfinţii şi rugăciunile Cuviosului şi ale Sfinţiei Voastre să 

gem cu bine». Am cedat şi am mers. Acolo, am chemat un pustnic, 
e a adu» o scară, a pus-o pesle prăpastie şi ne-am urcat sus pe stîncă 

,peşteră. Ne-am închinat la mormîntul Cuviosului Ioan, am aprins lu- 
^ări, am cîntat un trisaghion şi apoi ne-am odihnit puţin în peşteră.

Cum stăteam noi, unul din pelerini îmi zice: «Prea Cuvioase, dacă 
î poate şi daţi binecuvîntarea, desfaceţi capacul mormîntului, să ne 
^iinăm şi noi la osemintele Cuviosului. Au trecut 20 de ani de cînd 
Sdormit, şi noi am venit de la aşa de mare depărtare în această săl- 
iecă pustie ! Să deschidem mormîntul să ne închinăm la osemintele 
m oşului!».

«Oameni buni, le-am zis eu, socot că ceea ce am făcut este dea- 
as. Să lăsăm pe Cuviosul să se odihnească în pace în veci şi să nu-1 
Stmrăm».

«Vă rugăm, Preacuvioase, au stăruit ei, să deschidem mormîntul; 
«leschidem noi, ca să nu vă mai osteniţi Sf. Voastră».

[ «Părinte Hrisante, zic eu cătră un pustnic, găseşte ceva ca să 
blăm la mormînt». într-un colţ al peşterii se afla o bucată de fier; 

adus-o, am deschis. Dar numai cît am mişcat puţin scîndura de dea- 
ra şi a intrat aer în mormînt, am simţit o bună mireasmă.
«Vedeţi, Preacuvioase, zic ei, că mormîntul are bună mireazmă?». 

aşteptam să vedem numai sfinte oseminte şi nu bunămirosire. Cînd 
luat scîndura, ce să vezi ? Părintele Ioan dormea, cu trupul neatins 

stricăciune, aşa cum l-am pus. Parcă l-am fi pus în mormînt de cîte- 
ceasuri. Ba nici ceasuri, ci chiar acum, fără nici o schimbare a înfă- 
ni iu i; mîinile, barba, părul, schima, încălţămintea erau neatinse, 
tase bocanci militari: erau noi-nouţi. Hainele nu putreziseră, cu- 

~ea schimei, a epitrahilului, toate noi. La această vedere, eu m-am 
oţionat, m-am lînchinat şi am zis : Doamne miluieşte ! Oare este în- 
puiire sau realitate ?

«Dar şi Cuvioşia Voastră, mă întreabă ei, abia acum vedeţi acest lu- 
?» — «Da, zic, şi eu tot acum îl văd. Dacă nu veneaţi Dvs, n-aş fi 

blat niciodată la mormînt. Aci ar fi rămas în veci. Pentru că de re- 
ă nu mutăm osemintele din peşteri, le lăsăm acolo».
Ne-am închinat cu toţii la sfintele moaşte. Ei au cerut o «binecu- 

taie» de la Părintele Ioan. Le-am tăiat şi le-am dat o bucăţică de 
-îă, am închis mormîntul provizoriu şi am plecat.
Ajuns la Mînăstire, ne-am adunat toţi părinţii şi ne-am sfătuit ce 

facem cu trupul Cuviosului: ne-am hotărît să-l aducem la mînăsti- 
ln peşteri mai umblă răufăcători, care căută lucruri vech i; este pri- 

jdie să le dea foc sau să le profaneze. Ceea ce ar fi mare păcat.
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Am mers apoi la Ierusalim, am cumpărat un sicriu şi ne-am dus dinj 
nou la peşteră cu mai mulţi credincioşi şi părinţi. Am urcat sicriul sus, 
am deschis inormîntul şi am luat pe Părintele Ioan pe m îini: unii de cap, 
alţii de mijloc, de picioare, de ghete şi încetul ou încetul l-am pus ia| 
sicriu. Eu am scos din buzunar pieptenele şi i-am pieptănat părul şi 
barba şi i-am pus culionul pe cap la loc, aşa cum fusese. Faţa îi era ne
atinsă, ca şi cum dormea; numai pe frunte, culionul lăsase o mică dun-j 
gă neagră, din cauza timpului îndelungat. Apoi încet încet, cu ajutorul 
funiilor, am coborît sicriul în vale, l-am dus la mînăstire şi l-am aşeza* 
în biserică. La mînăstire, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, ve
nise din Grecia mare mulţime de oameni, ca la trei mii, şi vreo 7— 
mitropoliţi şi toţi s-au închinat la moaştele Cuviosului.

Fiindcă sicriul era nepotrivit, am mers din nou la Ierusalim şi ad 
comandat o raclă anume pentru sfintele moaşte : lungă de doi metrij
0,75 m largă şi 0,55 m. înaltă. Costa 85 de mii de drahme, cu transpor^ 
cu tot. O raclă frumoasă de lemn de abanos, cu cristal de jur împrejur 
pentru a se vedea în întregime. Am aşezat în ea pe Cuviosul şi se ved< 
peste tot, parcă doarme.

Această raclă a ajuns la mînăstire în chip minunat. Automobile^ 
nu pot veni pînă la mînăstire, ci se opresc mai departe. Adusesem raj 
cla pînă acolo unde se opresc maşinile. Cînd s-o ducem, am constatai 
că era grea, şi oameni puţini, mîini prea puţine. Trebuia să ne întoarj 
cem, să aducem şi alţi lucrători,• deci cheltuială îndoită. Cum ne gînf 
deam noi ce să facem, ne-a trimis Dumnezeu un grup de turişti germani 
Cum i-am văzut, i-am rugat dacă pot să ne ajute. «Ne mai întrebaţii 
au răspuns e i ; ne mai rugaţi ? Cum nu, foarte bucuroşi!». Au luat raci/ 
ca pe un fulg şi au dus-o la mînăstire. Am plătit ceea ce se cuvene/ 
muncitorilor şi au plecat. Precum vedeţi, Cuviosul Ioan a adus şi raclţ 
la Mînăstire.

Dar şi lucrarea raclei tot cu ajutorul Cuviosului s-a făcut, pentn 
că nu aveam bani. Am mers la un tîmplar, arab ortodox, şi-i spun că a 
numai 2 0  de mii de drahme; îi dau această sumă drept avans, iar res 
tu) de circa 70 de mii de drahme urmînd să-i dau cînd mă voi întoarcj 
din Grecia.

— «De acord, îmi zice meşterul; aşa să fie, Părinte!». Şi a făan 
racla. Dar nu după mult timp, un număr de credincioşi din Canada mi-a 
trimis 70 de mii de drahme, adică exact restul sumei de plată pentt 
lucrul raclei.

Acestea sînt declaraţiile Părintelui Amfilohie.
Intre timp P. Cuv. Sa a adus la cunoştinţă toate cele despre Pări 

tele Ioan, Patriarhiei Ierusalimului, care i-a răspuns că va trimite o c 
legaţie la faţa locului. N-am aflat încă dacă a fost şi ce a hotărît deld 
gaţia patriarhală a Ierusalimului. Poporul dreptcredincios însă nu < 
teaptă hotărîri oficiale pentru a-şi exprima evlavia. Un pictor din Grd 
cia mi-a cerut o fotografie a Părintelui Ioan, pentru a-i face icoana ? t
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alt pictor l-a pictat deja într-o mare catedrală din Siria. In Sfîntul 
ante, peste tot, monahii vorbesc despre noul Cuvios Ioan.

Părintele Gherasim — imnograful oficial al Sfintei Patriarhii Ecu- 
~mce — lucrează deja la alcătuirea slujbei Cuviosului Ion ; mi-a cerut 
.ele date despre el şi am fost bucuros să i le dau.

Nu mai încape dar nici o  îndoială :
— Viaţa de înaltă sfinţenie a Cuviosului Ioan,
— cunoaşterea de mai înainte a datei morţii,
— minunata «prohodire» a păsărilor de la moartea sa, descoperi- 
în chip minunat a trupului său şi rămînerea lui neatinsă de fireasca

icăciune, după 2 0  de ani de şedeie în mormînt,
— buna mireazmă, atestată de toţi pelerinii, care ise revarsă din 

întele lui moaşte, toate acestea sunt semne neîndoielnice ale sfinţe- 
ei cu care Dumnezeu a proslăvit pe Cuviosul Ioan Românul.



DIN CUGETĂRILE ŞI SFATURILE MORALE 
ALE SFINŢILOR PĂRINŢI 

ŞI ALE UNOR SCRIITORI CLASICI ROMÂNI 
DESPRE PRIETENIE

Pr. dr. Gh. PASCHIA

— Cînd cunoşti defectele prietenului tău, se cade a-1 înştiinţa în 
taină.

— Trebuie să-ţi deschizi inima către prietenul tău, dacă vrei ca el 
să-ţi fie credincios.

— Prietenul credincios este un leac pentru relele şi pentru triste- 
ţele vieţii. Dacă averea prietenilor voştri vă este de folos, de ce să le 
refuzaţi ajutor în încercări ? Ajutaţi-i cu sfatul vostru, îngrijiţi-i, ară- 
taţi-le semnele iubirii voastre, dar nu trădaţi pentru ei, fidelitatea pe 
care o datoraţi lui Dumnezeu.

— Nimic mai oribil în prietenie^ ca perfidia, căci te poţi apăra de 
un duşman făţiş, dar nu-i uşor a te apăra de un prieten ticălos (Sf. 
Ambrozie, Despre Psalmi).

— Dacă ai prieteni fugi de întîlnirile dese cu ei, căci numai întîl- 
nindu-te rar cu dînşii, le vei fi de folos. Iar dacă vezi că-ţi vine prin ei 
vreo vătămare, cu nici un chip nu te mai apropia de dînşii. Trebuie să 
ai de prieteni pe cei ce pot fi de folos şi de ajutor vieţuirii tale.

— Prietenii tăi să fie bărbaţi paşnici, fraţi duhovniceşti şi părinţi 
sfinţi (Evagrie Ponticul, Schiţă monahicească, 7).

— Nu păstraţi nişte prieteni care vă duc la ipierdetrea voastră, nu 
păstraţi nişte prieteni care ţin mai mult la masa voastră decît la priete
nia voastră. Retrageţi-le plăcerile mesei, şi toţi nu se vor sinchisi de 
afecţiunea voastră. Acei care, dimpotrivă, pe care iubirea voastră îi 
apropie de voi, sînt invaTiabil prietenii voştri şi vor rezista la toate is
pitele.

—  Unde domnesc gelozia şi ambiţia nu poate fi o adevărată priete
nie. O prietenie sinceră nu domneşte niciodată între oameni de-o ega
lă demnitate, care aspiră la aceleaşi onoruri, este între ei mai degrabă 
război ascuns (Sf. Ioan Gură de A ut, Omiliile: XLVIII, 7 ; LV III, 4, la 
Evanghelia de la Matei).

— Convieţuirea naşte prietenia.
— De aceea sîntem prieteni, ca să ne ajutăm şi să ne folosim unii 

pe alţii.
— In alt mod vei asculta cele ce-ţi spune prietenul, şi în alt mod 

cele spuse de cine s-ar întîmpla, pentru că pe unul ca acesta îl bănu-
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ieşti, după cum bănuieşti poate şi pe dascăl, dar pe prieten nicidecum 
fSL Ioan Gură de Aur, Explic, epist. către Efeseni, Omiliile : II, XVIII).

— Adevăraţii prieteni duhovniceşti ne sînt mai mult de folos decît 
iadele (Sf. Ioan Gură de Aur, Explic, epit. 1 Tesaloniceni, Omilia a Il-a).

— Nimeni şi nimic să nu se cruţe pentru îndreptarea prietenului, 
iar certarea sau înfruntarea lui să aibă un singur ţe l: folosul lui.

— Nu a mînca şi a bea face prietenia, căci acestea le au şi tîlha- 
oi şi ucigătorii de oameni, ci dacă sîntem prieteni cu adevărat ne aju
tăm unii pe alţii, ne unim unii cu alţii, aceasta ne duce la prietenie fo- 
îositoaie (Sf. Ioan Gură de Aur, Explic, epist. către Evrei, Omiliile : 
XXII; XXX).

— Dacă ru mă încred într-un duşman chiar cînd el mă aprobă, am 
încredere într-un prieten cînd mă blamează. Acela chiar prin mîngîierile 
lai, îmi inspiră milă; acesta poate mult şi bine să mă rănească, ru va 
fi mai puţin scump inimii mele. Mîngîierile duşmanului trezesc o mul
ţime de bănuieli, loviturile prietenului respiră o înduioşetoare grijă (Sf. 
Ioan Gură de Aur, Omilia a IH-a asupra schimbării numelor,1).

— Este o luptă grea, trebuie să mărturisesc, o luptă care cere o 
inimă generoasă, o inteligenţă luminată de adevărată filosofie, aceea de 
a suporta depărtarea de un suflet care îţi este scump. Nu fără o luptă 
aspră suportăm calm absenţa unui prieten. Este o amară şi teribilă în
cercare, care cere un subiect plin de nobleţe şi de energie. Nu-i de ajuns 
totdeauna prietenilor de a fi u iţi prin suflete, ei nu se mulţumesc cu 
aceasta pentru mîngîierea lor, ci cer de asemenea prezenţa trupească 
şi, dacă sînt lipsiţi de ea, dispare o mare parte din fercirea lor (Sf. Ioan 
Gură de Aur, Scrisoarea a Il-a către Olimpiada, 11— 12).

— Pentru a practica în această lume bunătatea şi blîndeţea şi de 
a căpăta în cealaltă, iertare şi indulgenţă, să ne silim prin toate mijloa
cele, care stau în puterea noastră de a lega din nou priete ia cu duş
manii noştri (Sf. Ioan Gură de Aur, Omiiia asupra parabolei celor doi 
datornici, 7).

— Să ne silim cu o grijă cu totul deosebită de a nu întreţine ne- 
prietenia de nici un fel; dacă ne arătăm vreuna, să ne împăcăm chiar în 
ziua aceea, nu a-i acorda o a doua zi, o a treia zi, aju gînd curînd la a 
patra, urmată de a cincea, şi apoi la un număr mult mai considerabil. 
Cu cît amînăm mai mult, cu atît vom mări ura noastră. Dar nu este ru
şine a face primii paţâ şi a îmbrăţişa pe cel ce ne-a jignit? Iată tocmai 
ce-ar fi lauda voastră, cununa voastră, slava voastră, ceea ce vă va 
atrage cele mai preţioase avantaje şi cele mai bogate tezaure. Veţi ve
dea pe duşmanul vostru făcîndu-vă o bună primire, asistenţii vă vor în
cărca de laude, şi, chiar atunci cînd oamenii vă vor blama, Dumnezeu 
sigur, vă va încununa. Dar dacă aşteptaţi ca duşmanul vostru să se pre
zinte şi să implore iertarea voastră, nu veţi mai avea acelaşi merit.

— Un singur duşman vă va expune la mari primejdii, după cum, 
dacă lumea vă este prietenă vouă, vă veţi bucura de o siguranţă per
fectă. Nici produsul bogăţiilor, nici armele, nici întăriturile, nici şan
ţurile, nici toate expedientele imaginabile, nu dau siguranţa pe care
o dă o prietenie sinceră. Dacă avem prietenia, avem zid de apărare, si
guranţă, bogăţie, plăceri.
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— Prietenia ne dispune a traversa cu bucurie viaţa prezentă, în 
timp ce ea ne pregăteşte viaţa viitoare (Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia a 
X-a asupra neînţelesului).

— Fugiţi de prieteniile stricătoare! Fuga, înţelegeţi-o bine, vă este 
recomandată, nu sfezile şi contestaţiile. Pavel vă spune: «De este cu 
putinţă, cît ţine de voi, fiţi în pace cu toţi oamenii» (Rom. 12, 18) Sf. 
Ioan Gură de Aur, Omilia I contra Anomeilor, 7).

— Cele ce desfac dragostea dintre prieteni sînt acestea : a pizmui 
sau a fi pizmuit; a păgubi sau a fi păgubit; a ru cinsti sau a nu fi cin
stit; gîndurile bănuitoare. Deci ia seama, nu cumva ai făcut sau ai pă
timit vreuna din acestea şi din cauza aceasta eşti despărţit de dragos
tea pr'etenului ? (Sf. Maxim Mărturisitorul, Despre dragoste III, 79 f
IV, 21).

— Cită vreme ne susţine Domnul, ne înconjoară toţi prietenii şi 
toţi viăjmaşii noştri sînt fără putere. Cînd însă ne părăseşte Domnul, 
atunci re părăsesc şi prietenii cu toţii şi toţi duşmanii dobîndesc pu
tere împotriva noastră (Sf. Maxim Mărturisitorul, Cuvînt ascetic, 43).

—  A-ţii uita prietenii sau a-i dispreţui, cînd te vezi înălţat, este 
culmea relelor (Sf. Vasile cel Mare, Scrisori).

— Ale prietenului tău necazuri, c-ale tale să le socoteşti.
— Alege prieteni cu mare scumpătate, iubeşte-i deopotrivă, dar 

după meritul lor să-i deosebeşti.
— A se numi prieten, lesne la oricine, dar a fi prieten, cu mare 

nevoinţă.
— Acela prieten, în adevăr, se înţelege, nu cel ce toate ale tale 

laudă, ci cel ce-ţi arată la cîte ai greşeală.
— O, ce nevoie a dobîndi prieten curat la inimă şi adevărat.
— Un prieten la doi vrăjmaşi nu poate fi, că pe unul va urî şi pe 

celălalt va iubi.
— Un prieten la necazuri mai bun decît mii de rude.
—  Un prieten bun mai scump decît toată lumea.
— Urît la mese să alergăm, cînd prietenul plînge.
— înaintea celui de faţă, al tău prieten, adu-ţi aminte de cel ce 

lipseşte, ca să înţeleagă, că şi el cînd va lipsi, aşa tu de el îţi vei aduce 
aminte.

— împrietenirea nimic alt decît unirea inimilor şi a sufletelor.
— Intre prietenii cei buni o dreptate se-nţelege.
— In cea mai mare slavă şi-n cea mai mare scădere, pe prietenii 

tăi deopotrivă să-i cinsteşti.
— încearcă pe prieten la cele mai rele întîmplări; că precum aurul 

şi argintul în foc se cercetează, aşa şi prietenul în cele mai mari pri
mejdii.

— Vai de cel ce n-a dobîndit nici un prieten în lume.
— Ca un prieten către un prieten, să grăieşti fără sfială şi adevă

rul lui să-i spui, că cu tăcerea în mai mari greşeli îl pui.
— Ca prieteni să dobîndeşti, trei lucruri să păzeşti: Să-i cinsteş 

cînd sînt de faţă, să-i lauzi cînd lipsesc şi să-i ajuţi la necazurile lor



— Cui e frică pentru mi^e, iar nu de mine, acela mi-e prieten.
— Cu cei depărtaţi prieteni pururea poţi grăi avînd în mînă con- 
hîrtie şi slove de grăială.
— Cu cine te potriveşti la fire, cuget şi năravuri, p-acela să-l faci 

eten, de va avea şi credinţă.
— Către prieten cînd grăieşti, cu gînd curat să-i vorbeşti.
— Cînd vezi pe prieten că nu-ţi vorbeşte curat, cunoaşte că l-ai 

:rdut şi te fereşte de el.
— Cînd ai în pungă, pe toţi îi ai de prieteni, iar cînd n-ai nimic, 

:i pe cel ce te-a născut.
— Cînd eşti în fericire şi-n mare norocire mulţi prieteni îţi vin, 

la nenorocire nici unul măcar rămîne.
— Cînd prietenul te roagă, nu-1 lua în bătaie de joc.
— Cînd trupul îţi pătimeşte aleargă la doctor, iar cînd sufletul pă- 

tmeşte cheamă pe prieten, că dulcele glas al prietenului tău cel mai
leac la orice mîhnire.
— La prieten cînd te duci, trebuinţă de ce are, aceea să-i duci.
— Mai mult să te fereşti de prietenul ce te pizmuieşte, decît de 

TTăjmaşul ce te urăşte.
— Mai bine un prieten şi bun, decît o mie şi nebuni.
— Mare mîngîiere, cînd prietenul tău se întristează cu tine îm

preună.
— Mulţi se numesc prieteni, dar puţini în adevăr.
— Mulţi prieteni se pot întrista la nenorocirea ta, iar după ce te 

văd mai norocit decît ei, îndată te pizmuiesc.
— Mustrează pe prieten, ca mai mult să nu greşească.
— Nimic adt mai amar între prietenii cei buni, decît cînd se pierde 

trnul dintre ei.
— Nimic alt mai bun pe lume, decît un prieten bun.
— Niciodată să nu laşi semn de supărare în sufletul prietenului

tău.
— Nici mulţi prieteni, dar nici iarăşi nici unul, căci cei mulţi te 

îneacă, iar fără nici unul, ca un orb te socoteşti.
— Nu prea place acel prieten, care numai ale noastre greşeli ne 

arată.
— Nu numai din gură, ci mai mult cu fapta pe prieten să-l iubeşti, 

că dragostea din gură numai. întreagă făţărnicie.
— Nu părăsi nicicum şi niciodată pe prietenul cel vechi pentru cel 

nou, că cel nou ca vinul nou, iar cel vechi, ca vinul vechi, cu cît mai 
vechi, cu atît mai bun la băutură.

— Nu pe cel ce te îndeamnă la blestemăţii, ci pe cel ce te popreşte 
pe acela să-l cunoşti de prieten bun.

— Nu te împrieteni aşa lesne cu oricine, că cel ce lesne îmbrăţi
şează şi lesne sărută, mai lesne te îmbrînceşte şi mai lesne te scuipă.

— Nu te împrieteni cu aî prietenului tău vrăjmaşi, că îndată vei 
dobîndi pe însuşi al tău prieten neînduplecat vrăjmaş.

—  Pe cel ce te mustră de orice greşală, pe acela de adevărat prie
ten să-l socoteşti,
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— Prieteni o sută nu-ţi sînt de ajuns, iar vrăjmaş numai unul, cu 
mult de prisos.

— Prieteni cu bani, mii şi sute găseşti, dar fără bani nici măcar 
un sfert.

— Prietenul adevărat, nici în cea mai mare slavă, prieteşugul său 
nicicum l-a uitat.

— Prietenul cînd se necăjeşte, să-i dai lui ascultare, iar după ne
caz o bună mustrare.

— Prietenul cînd se schimbă din prieten în vrăjmaş, acela se face 
cel mai cumplit vrăjmaş.

— Prietenul ce-ţi alegi, trebuie să fie ca o soţie pentru toată viaţa.
— Prieten cu prieten deopotrivă se-nţeleg,- nici unul mai mare, nici 

unul mai mic.
— Prieteni din gură mai toţi se arată, iar cu fapta prin ascuns cu 

totul te sapă.
— Prieteşugul se-nţelege o aplecare spre binele altuia.
(Iordache Golescu, Povăţuiri i cuvinte adevărate, cap. Pentru pri

eteni, împrietenire şi prieteşug (Manuscrisul nr. 213 la Biblioteca Aca
demiei R.S.R.).

— Prietenie fără de încreâere nu se poate (I. Slavici. Uin bătrîni,
V, 2).

— Prietenii ne preţuiesc după foloasele ce pot să tragă din priete
nia noastră. Unul ţine la tine fiindcă eşti om vesel, deştept, de bună- 
cuviinţă ori om de felul lui şi poate să-şi petreacă bine timpul cu tine. 
Altul te iubeşte fiindcă eşti om cu stare, om cu trecere ori om cu pri
cepere şi poţi să-l ajuţi a-şi asigura bunul trai. Iar altul îti este prieten 
fiindcă îi eşti tovarăş bun; în vreo întreprindere, din care aşteaptă şi 
el vreun folos, cel puţin moral, dacă nu chiar material. Aşa numai din 
senin nu-ţi este nimeni prieten şi prietenia încetează cînd nu mai poa
te rezulta nici o mulţumire din ea. Dacă te-ai căsătorit şi gînduriie îţi 
sînt mereu la nevastă şi copii, te părăsesc toţi prietenii, care ţineau la 
tine numai pentru că puteau să-şi petreacă bine timpul cu tine. După 
ce ai sărăcit, te părăsesc toţi prietenii care te iubeau fiindcă erai bo- 
bat. Dacă îţi pierzi trecerea, să nu-ţi faci iluzia că prietenii tăi vor pune 
umăr la/ umăr ca să ţi-o cîştigi din nou. Ai căzut bolnav trupeşte ori 
sufleteşte; aceia carte te iubeau pentru mintea ta luminată ori pentru 
caracterul tău bărbătesc au să fie foarte mîhniţi, fiindcă au suferit o 
pierdere, îşi vor da, poate, silinţa de a recîştiga ceea ce au'pierdut, dar 
mai mult nu. A încetat în sfîrşit tovărăşia, încetează şi prietenia cu foş
tii tovarăşi şi nu mai rămîne din ea decît o amintire, adeseori foarte 
neplăcută şi aceasta ( I. Slavici, Fapta omenească, 1).

— Prieteni are cel ce ştie să şi-i facă (I. Slavici, Mara, XIII).
— Un suflet larg să mă-nţeleagă t Să fiu al lui, să fie al meu, / L-am 

căutat o lume-ntreagă, /  Şi-l oaut, şi-l visez mereu. /  Te voi fi întîlnit 
vreodată-n cale, / Prieten pururi aşteptat, / Sub raza gîndurilor tale / O 
clipă poate-am alunecat (Al. Vlahuţă, Un suflet larg să mă-nţeleagă).
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LIMBA LITURGHIERULUI ROMÂNESC, 
EVOLUŢIA ŞI IMPORTANŢA EI PENTRU FORMAREA 

ŞI UNITATEA LIMBII NOASTRE LITERARE

Pr. prof. Ene BRANIŞTE

Este îndeobşte cunoscută şi recunoscută puternica înrîurire pe care 
a exercitat-o limba cărţilor de cult, folosite în Biserica Ortodoxă, asu
pra formării limbii noastre literare şi rolul important pe care ea l-a 
avut în închegarea şi păstrarea unităţii limbii la români1. La prima ve
dere s-ar părea că meritul cel mai mare în această privinţă l-au avut, în 
primul rînd, acele cărţi folosite de cîntăreţii de strană, care au circulat 
mai mult printre credincioşi, ca Ceaslovul şi Psaltirea, «cea mai cău
tată şi mai citită carte a Sfintei Scripturi» 2 ; este ştiut că accstca au 
constituit multă vreme lectura preferată a bătrînilor noştri şi îndrumă
torul lor pentru rugăciunea particulară, lucru subliniat şi de marii noş
tri scriitori3. Cărţile de cazanii, ale căror cuvinte de învăţătură stră
moşii noştri le ascultau cu sfinţenie în biserici, în toate zilele de sărbă
toare, au, de asemenea, partea lor de contribuţie în acest domeniu 4 ; iar

1’. Pentru documentaţie trimitem Ia cartea P. S. Episcop Dr. Antonie Plămădeală, 
Clerici ortodocşi ctitori de limbă şi cultură românească, Bucureşti, 1977, admirabilă 
sinteză critică, In care autorul indică şi pune la contribuţie toată literatura mai veche 
şi mai nouă, pînă la zi, a chestiunii. Cartea este inclusă şi în volumul, mai nou, de 
acelaşi, Dascăli de cuget şi simţire românească, Bucureşti, 1981.

2. Justin (Moisescu), Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, Cuvînt-lnalnte la ediţia 
critică a Psaltirii In versuri a Mitropolitului Dosoftei, Iaşi 1974, p. XX.

3. Vezi de ex., cunoscuta poezie «Bătrînii» a lui Octavian Goga :
«...Aşa... vă treceţi, dragi bătrîni,
Cu rugi la Preacurata,
Şi pllnge mama pe Ceaslov 
Şi-n barbă plînge tata...»

(O. Goga, Poezii Ed. îngrijită de I. D. Bălan, Bucureşti, 1961, p. 22).
4. Vezi poezia «Limba noastră» de Al. M ateevici:

«Limha noastră-i limbă sflrttă :
Limba vechilor Cazanii,
Care-o plSng şi care-o dntă 
Pe la vatra lor ţăranii...»

(Cîntare României — Antologie, cu un cuvînt-Inainte de G. C. Nicolescu, ed. a Il-a, 
Bucureşti 1967, p. 368).
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dintre cărţile de slujbă folosite de preoţi, un astfel de merit revine 
Moiuielmcuîui, din a) cărui cuprins fac parte acele rînduieli de slujbă 
şi rugăciuni oficiate şi citite mai des în afara zidurilor bisericii, pe la 
casele şi gospodăriile credincioşilor, în cimitirile unde dorm şi sînt po
meniţi morţii lor ş.a.m.d.5. însuşi semnatarul acestor rînduri a învăţat 
în copilărie scrierea cirilică buchisind pe un Ceaslov, un Molitfelnic 
şi o Cazanie, tipărite toate- în veacul trecut şi cu filele îngălbenite de 
picătyrile de ceară din făcliile la lumina cărora străbunii şi bunicii lui 
după mamă, ctitori de biserici, îşi făceau obişnuita citanie în fiecare 
seară, înainte de culcare.

Din punctul de vedere care ne preocupă aici a fost neglijată pînă 
acum importanţa Liturghierului, cartea folosită de preoţi la slujba Sfin
tei Liturghii săvîrşită în biserici. Fiind slujba bisericească cea mai mult 
frecventată, ascultată şi cunoscută de credincioşi, ea a exercitat cea mai 
mare influenţă asupra sufletului românesc şi a spiritualităţii lui, precum 
şi asupra limbii vorbite de poporul noStru. Nu este deci de mirare că 
Liturghierul românesc este una dintre cărţile noastre de cult cel mai 
des tipărite (pînă acum aprox. 90 ediţii) ®, în centre tipografice care re
prezintă absolut toate provinciile româneşti (Braşov, ■ Iaşi, Chişinău, 
Neamţu, Bucuireşti, Buzău, Tîrgovişte, Rîmnicu-Vîlcea, Sibiu, Blaj, Ră
dăuţi şi Craiova). Exemplare din ediţiile acestea au circulat în toate 
părţile locuite de românii ortodocşi; folosite de preoţii români în bi
serici şi vehiculînd, într-o anumită epocă, una şi aceeaşi traducere a 
textelor liturgice, mereu ascultate de credincioşi în fiecare sărbătoare, 
limba lor a intrat în conştiinţa religioasă a românilor ortodocşi de pre
tutindeni, trecînd din biserică în graiul lor zilnic şi apoi în primele lor 
manifestări literare aşternute în scris.

în felul acesta limba Liturghierului, ca şî a altor cărţi româneşti 
de slujbă, a contribuit şi ea, într-o largă măsură, la făurirea limbii noas
tre literare, precum şi la plămădirea şi păstrarea în poporul nostru a 
conştiinţei unităţii sale de limbă, de neam şi de credinţă, care l-a ţinut 
strîns legat de pămîntul strămoşilor, de altarele străbune şi de fraţii 
săi de «o lege», de acelaşi neam şi cu acelaşi destin istoric.

Do aceea merită să amintim, pe scurt, în rîndurile care urmează, 
evoluţia lentă a limbii Liturghierului românesc, în diferitele lui ediţii şi 
variante, de la primele traduceri ale textelor liturgice pînă la ediţiile 
noi, folosite astăzi în biserici, pomenind totodată pe vrednicii «ctitori 
de limbă şi cultură românească» 7, adică aceia cărora le datorăm fău-

5. Vezi Pr. Victor N. Popescu, Molitlelnlcul, cartea de căpătîl a evlaviei orto
doxe, Bucureşti 1937 (extras din rev. B.O.R.).

6. Enumerate toate şi descrise în lucrarea noastră Liturghierul Studiu istorico- 
liturgic, Bucureşti, 1938 (teză de licenţă, în manuscris dactilografiat). Altă enumerare, 
mai veche şi cu unele lacune, la Ch. Auner, Ies versions roumaines de Ia Liturgie de 
Saint Jean Chrysostome, în voi. Xpuao<jto(j.txâ. Studi e ricerche intorno a S. Giovanrti 
Crisostomo, a cura del comitato per il centenario della sua morte, 407— 1907. Roma, 
1908, p. 731— 769. In articolul său despre Cartea veche românească, din «Mitropolia 
Olteniei», 1959 nr. 9— 12, p. 601, regretatul profesor ̂ Barbu Teodorescu enumeră 52 de 
ediţii ale Liturghierului numai pînă la 1830, dar între ele intră şi ediţiile slave, slavo- 
române şi în alte limbi, ale Liturghierului ortodox. Cf. de Acelaşi, Repertoriul cărţii 
româneşti vechi 1508— 1830, în «B.O.R.», 1960, nr. 3—4, p. 339—366.

7. Vezi op. cit., la nota 1.
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a acestui minunat instrument de expresie a credinţei religioase şi a 
etului românesc, care este limba noastră literară de azi.

1 . înainte de a se răspîndi pe calea tiparului, primele traduceri ro- 
“neşti ale Liturghieruiui s-au păstrat şi au circulat, ca şi la alte cărţi

slujbă, sub formă de manuscrise. Mai ales trei dintre cele păstrate 
a azi merită să fie amintite aici, pentru că ele reprezintă traduceri 

osebite, independente de ediţiile tipărite şi rămase pînă acum ine- 
te. Unul a fost scris de călugărul Mihail Moxa de la Episcopia Rîmni- 
lui, pe la 1620— 1630 8 ; al doilea este un Molitfelnic scris de Popa 

rsu din Cotiglet, înainte de 1695 9, iar al treilea este transcris de cu- 
“ scutul copist, dascălul Vasile Sturdza Moldovanul, în anul 1699 l0. 
jjnba acestora din urmă, ca şi a altor manuscrise de molitfelnice şi li- 
rghiere, scrise de acelaşi dascăl, este intermediară între cea a lui 

Coresi şi cea a lui Dosoftei (vezi mai departe), dar fără să copieze nici 
pe unul, nici pe altul dintre aceştia. Manuscrisele din această grupă, 
provenite toate din nord-vestul Transilvaniei, au probabil la bază una 
dintre celc mai vechi traduceri româneşti ale Liturghieruiui, care au 
circulat la româna ortodocşi din Transilvania.

Manuscrisele ulterioare ale Liturghieruiui, care se păstrează pînă 
estăzi - - dostul de numeroase — sînt lipsite de importanţă, întrucît ele 
reprezintă de fapt copii, mai mult sau mai puţin fidele, alei ediţiilor 
tipărite.

2. Este ştiut că prima traducere românească tipărită a Liturghieruiui 
ortodox — o traducere parţială, căci ea nu cuprinde decît rînduiala 
Proscomidiei şi Liturghia Sfîntului Ioan Gură de Aur — se datoreşte 
diaconului Coresi, care a imprimat-o la Braşov în 1570 n . Ea este făcută 
în parte dc Coresi însuşi, carc a folosit pentru aceasta un manuscris al 
unei traduceri mai vechi, manuscris îndreptat de el, ajutat fiind la 
aceasta de preoţii cărturari Mihai şi Jane de la biserica Sf. Nicolae din

8. Menţionat de Dr. I. G. Sbiera, Mişcări culturale şi literare la Românii din stingă 
Dunării, Cernăuţi 1897, p. 88 (pe vremea aceea manuscrisul se afla în biblioteca în
văţatului episcop Ghenadie Enăceanu al Rîmnicului).

9. Descris de Al. Mareş, Liturghierul Iui Coresi. Bucureşti, 1969, p. 43— 46.
10. Fosit în biblioteca lui Vasile Mangra, azi In Biblioteca Academiei Române 

(nr. 707) şi descris de I. Bianu şi R. Caracaş, în Catalogul manuscriselor româneşti, 
t. II, Bucureşti, 1913, p. 459—460 şi de G. Ştrempel, Copişti de manuscrise româneşti 
pînă la 1800, Bucureşti, 1959, p. 234; Acelaşi, Catalogul manuscriselor româneşti din 
Biblioteca Academiei R.P.R., Bucureşti, 1978, p. 163— 164. Cp. şi Prof. Gh. Şerban- 
Comilă, Un manuscris preţios din Bihorul înstrăinat: Liturghierul Popii Ion din Suiug, 
in «Revista Teologică» (Sibiu), an. 1941, nr. 1—2, p. 8 şi urm. El cuprinde numai rin- 
duiala Proscomidiei şi primele două liturghii (cea a Sf. Ioan şi cea a Sf. Vasile) la 
care se adaugă unele molitve şi formule de otpust (apolis), cuprinse şi în liturghie- 
rele de azi.

11. Singurul exemplar cunoscut pină acum (azi în biblioteca Mitropoliei Tran
silvaniei din Sibiu) a fost descoperit şi descris de Prof.-Gh. Sulică, O nouă publicaţie 
românească din secolul al XV -lea : Liturghierul diaconului Coresi, tipărit la Braşov 
in 1570, Tîrgu Mureş 1927. Textul publicat de Pr. Prof. Sp. Cîndea, Primul llturghier 
românesc tipărit, In «Mitropolia Ardealului», IV (1959), nr. 9—10, p. 722—771 ; Aceiaşi, 
Textul Liturghieruiui românesc publicat de diaconul Coresi, In aceeaşi rev., V  (1960), 
nr. 1—2, p. 70—92. Ediţie fascimilată, cu studiu introductiv, transcriere şi Indice, de 
Al. Mareş, op. cit.
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Şcheii Braşovului. Este o traducere greoaie, plină încă de slavonisme, 
de iorme arhaice şi termeni regionali, care lipsesc fraza de cursivitate 
şi de limpezime.

Deşi această editio piinceps a fost mult folosită în Transilvania — 
ceea ce se vede şi din faptul că ea a circulat şi în copii manuscrise —, 
ea nu s-a putut impune, nemaifiind retipărită, şi a trebuit să fie înlo
cuită de traduceri ulterioare, mai bune. Totuşi, Liturghierul lui Coresi, 
ca şi toate celelalte cărţi româneşti tipărite de el, «reprezintă un început; 
începutul scrierii într-o limbă destinată tuturor românilor, care urma 
să se impună ca limbă literară cu ajutorul difuzării prin tipar. Această 
limbă era graiul românesc din sudul Transilvaniei şi din nordul Ţării 
Româneşti» 12. Ele «aduceau prestigiul limbii bisericeşti si al cărţii tipă
rite, două însuşiri care nu trebuie subapreciate. în felul acesta, începînd 
chiar cu secolul al XVI-lea, s-au impus, la baza limbii literare, particu
larităţi ale limbii textelor din Ţara Românească» 13.

3. A doua traducere românească tipărită a Liturghieruiui este cea 
a mitropolitului Dosoftei al Moldovei. «Conştient de necesitatea intro
ducerii limbii române în biserică, mitropolitul Dosoftei este, la noi, cel 
dintîi ierarh care începe o acţiune organizată de înlocuire al imbii sla
vone din serviciul religios, traducînd în româneşte şi publicînd cartea 
de căpetenie a cultului, Liturghierul...14. Traducerea lui Dosoftei a fost 
tipărită de cl la Iaşi în 1679 şi retipărită la 1683 (sub denumirea de Mo- 
lilfelnic)1S. Ea reprezintă, fără îndoială, .un mare progres fată de cea 
tipărită de Coresi, ceea ce o dovedeşte şi retipărirea ei la un interval 
aşa de scurt şi faptul că a circulat şi peste hotarele Moldovei. Dar nici 
nu s-a putut impune ca o traducere definitivă. Făcută după Evhologhiile 
greceşti tipărite pînă atunci la Veneţia, din care reţinuse unele parti
cularităţi de tipic, ea păstra în vocabular o abundenţă de slavonisme, 
încerca să îmbogăţească lexicul cu neologisme latine şi neogreceşti, 
avea în topica frazei construcţii greoaie şi nefireşti şi încerca să redea 
în româneşte termeni greceşti prin expresii stîngace (ca de ex. «om dra
gostea» pentru filantropia ş.a.)16.

Meritul lui Dosoftei rămîne totuşi mare, el fiind cel dintîi ierarh 
român care a cutezat să tipărească liturghiile în întregime în româ-

12. Istoria literaturii române, Edit. Acad. Române, I, Bucureşti, 1964, p. 308.
13. Al. Rosetti—B. Cazacu, Istoria limbii române literare,"Bucureşti, 1961, p. 44. 

Cf. şi Pr. V. Coman, însemnătatea culturală şi religioasă a tipăriturilor coresiene, tn 
«Mitrop. Moldovei şi Sucevei», 1970, nr. 11—12, p. 638—645, care subliniază că atît 
Liturghierul cît şi Psaltirea românească tipărită de Coresi în acelaşi an (1570), inau
gurează seria tipăriturilor coresiene curat ortodoxe, lipsite de influenţe protestante, 
fiind prin aceasta «nu numai monumente de valoare ale culturii noastre, ci şi docu
mente inestimabile despre statornicia în legea strămoşească, mărturii ale dreptei- 
credinţe a poporului nostru» (p. 645).

14. Al. Rosetti—B. Cazaou, op. cit., p. 111— 112.
15. Descriere bibliografică şi facsimile la I. Bianu—N. Hodoş, Bibliograiia româ

nească veche 1508—1830. Tom I, Bucureşti, 1903, p. 222—225 şi 262. Cf. şi tom. IV. 
p. 202. Vezi şi Pr. Prof. I. Ionescu, Trei sute de ani de la tipărirea Liturghieruiui de 
Mitropolitul Dosoltel 1679— 1979, Bucureşti 1980 (extras din «Glasul Bisericii», 1979, 
nr. 9—10), cu bibliografie la zi.

16. O analiză foarte amănunţită şi competentă a limbii din cărţile lui Dosoftei, 
la A. Rosetti—B. Cazacu, op. cit., p. 113 şi urm.
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eşte, părăsind drumul slavonei bisericeşti, bătătorit de înaintaşi, fără 
I adopte nici pe acela al grecismului, promovat în epoca lui de pătura 
ooducătoare. Traducerea Liturghierului, ca şi a celorlalte cărţi de 
tajbă traduse de el (Molitfelnicul, Psaltirea, Acatistul Născătoarei de 
►omnezeu, Paremiile, Vieţile Sfinţilor), ţintea la introducerea limbii ro- 
lăne în Biserică, integrîndu-se în acel curent general din a doua jumă- 
ite a sec. al XVII-lea şi începutul celui următor, de afirmare a româ- 

tlor ca neam independent şi unitar; reprezintă deci «o contribuţie 
aonştientă a Bisericii la renaşterea naţională a neamului nostru» l7. Prin 
L limba română este consacrată definitiv, în Moldova, ca limbă a cul- 
ilui, ceva mai înaintea Munteniei. Iar din punctul de vedere al dezvol- 
irii limbii literare, Dosoftei reprezintă un moment, important, mai ales 
rin contribuţia sa la îmbogăţirea vocabularului, ca şi prin încercarea 
adrăzneaţă de a supune limba moldovenească a vremii sale la rigorile
i necesităţile versificaţiei, în cunoscuta sa Psaltire în versuril8.

4. O nouă traducere a Liturghierului pentru românii ortodocşi s-a 
Bcut la Sibiu între 1687 şi 1689, din ordinul mitropolitului Varlaam al

ransilvanieil9. Nu ştim dacă această traducere a văzut lumina tipa- 
înlui (nu se cunoaşte încă nici un exemplar), dar avem o parte a ei în 
Diaconariul tipărit la Bălgrad (Alba Iulia) în 1687 şi intitulat Rînduiala 
diaconstvelor şi cu a văzglăşeniilor, care se zic la Lyturghie. Şi rîndu- 
iala Vecerniei şi cu a Utreniei... Scoase şi tocmite dipre limba slove- 
niască, pre limba rumăniască, cu bla(goslo)veniia prea Svinţitului Kyr 
Varlaam arhiepiscop şi mitropolit Belugradului... Acum întîi s-au tipă- 
lit, întru folosul şi înţăliagerea pravoslavnicii rumăneşti Beseareci ca 
toţi preoţii şi diaconii, ca să poată cunoaşte pre lesne de a sluji cum se 
cade, pre orînduiala lor...» 20.

După părerea lui N. Iorga21, traducerea acestui diaconariu e făcută 
de un «popă ceva mai cărturar decît ceilalţi», Ioan Zoba din Vinţi pe 
Mureş, cunoscut şi din alte tipărituri. Judecind după textele din el, cu
o limbă mult evoluată faţă de cea a lui Coresi, Diaconariul ca şi Litur
ghierul din care va fi făcut parte, reprezintă un vădit progres în limbă 
şi trebuie să fi fost folosit mult la vremea lui, înlocuind cu succes pe 
cel al lui Coresi.

5. Ceea ce nu putuse să facă nici Coresi în Transilvania în 1580 şi 
nici Dosoftei în Moldova la 1679 şi 1683, a izbutit să facă marele mitro
polit al Ţării Româneşti, Antim Ivireanul, care, pe lîngă atîtea altele,

î-a dat şi traducerea normativă şi definitivă a Liturghierului româ
nesc, pentru folosul românilor de pretutindeni, încă de pe cînd nu era 
decît episcop la Rîmnic. Traducerea lui apare pentru prima dată la

17. Iustin (Moisescu), Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, op. cit., p. XVII şi XXI.
18. Al. Rosetti—B. Cazaou, op. cit., p. 138— 139.
19. Menţionat de Dr. T. Tarnavschi, Despre cele mal Însemnate liturghii ale Bi

sericii Orientale, mal ales cu privire Ia cele ce sunt Întrebuinţate In timpul de faţă In 
Biserica Ortodoxă, în «Candela» (Cernăuţi), 1893, nr. 5, p. 260.

20. Vezi la I. Bianu—N. Hodoş, op. cit., I, 280. Singurul exemplar cunoscut se 
afla la 1938, în biblioteca fostului seminar greco-catolic din Blaj.

21. Istoria literaturii religioase a românilor pînă la 1688, Bucureşti, 1904, p. 
200— 201.
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Rîmnic In 1706, sub titlul de ,,E6XoX6ftov, adecă M(o)l(i)tv(e)nic acum 
întîi întracesta^chip tipărit şi aşezat, după rînduiala celui grecesc...» -

Cartea începe cu stihul din epistola I Corinteni, 14, 19 («Dar în bi
serică vreau să grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăţ Şi pe 
alţii, decît zece mii de cuvinte în limbi»), pe care traducătorul îl ia «ca
o Mărturie cum că nu iaste oprit a sluji liturghie fieştece pravoslavnic 
în limba sa» (Răspunsul lui Teodor Balsamon patriarhul Antiohiei, lş 
întrebarea canonicească a patriarhului Marcu al Alexandriei). Se con
tinuă cu o prefaţă a ipodiaconului Mihai Iştvanovici tipograful, care 
ne încunoştinţează că tălmăcirea s-a făcut din greceşte, de către vlă
dica Antim. Pinaxa (tabla de materie) care urmează enumeră toate pie
sele unui evhologhiu mare, conform titlului, dar în realitate cartea are 
cuprinsul unui Liturghier : începe cu Rînduiala Proscomidiei tradusă din 
greceşte după Diataxa patriarhului Filotei al Ţarigradului, continuă < 
rugăciunile citite de preot la Vecernie şi Utrenie (reproduse exact dupJ 
Liturghierul slavo-român de Buzău 1702), şi apoi slujba celor trei Li
turghii şi otpusturile (vosglasurile).

Dintr-o notă de la sfîrşitul volumului al doilea (Evhologhiu) 23 aflăi 
că pentru textul rugăciunilor şi al cîntărilor din rîndiala Vecerniei, f 
Utreniei şi a celor trei Liturghii, Antim a folosit Evhologhionul grecesl 
tipărit de Nicolae Glyki la Veneţia 1691 24, pe care îl urmează foarti 
fidel, scoţînd Liturghierul românesc de pe linia celui slavonesc, folosi 
de traducătorii anteriori ca original, şi punîndu- 1  pe linia celui grecesc i 
dar pentru învăţăturile de tipic el a păstrat, în general, limba,din Li

22. Descriere bibliografică la I. Bianu—N. Hodoş, op. cit., I, la cota 1501, 
cartea este trecută mimai ra Evhologhiu. aşa num apare şi la cercetătorii ulteriori (< 
de ex. Pr. N. Şerbănescu, Antim Ivireanul tipograf, în «B.O.R.», an. 1956, nr. 8—9,
731—732). Cercetînd însă exemplarele păstrate în Biblioteca Academiei Române 
cota respectivă, se poate vedea că este vorba de două tipărituri sau volume distinc 
care au într-adevăr acelaşi titlu, aceeaşi prefaţă şi aceeaşi pinaxă (tablă a cuprii 
sului), dar au conţinut diferit; primul volum cuprinde partea de la început a Evh« 
loghiului Mare, adică liturghiile, fiind deci în realitate un Liturghier, iar al doile 
cuprinde restul Evhologhiului grecesc mare (Tainele şi ierurgiile), fiind deci u 
Molitfelnic propriu-zis. Fiecare din aceste două volume are paginaţie proprie. Acest 
constatări le-am făcut încă din anul 1938, cu prilejul redactării tezei mele de licent 
în Teologie cu titlul: Liturghierul. Studiu istorico-liturgic, unde sînt consemnai 
(la p. 181—182). Cel dintîi care sesizase lucrul acesta, menţionînd Liturghierul li 
Antim de la Rîmnic 1706, a fost Prof. N. Dobrescu (Istoria Bisericii Române, Buo 
reşti 1923, p. 147). Sesizarea mea a fosi folosită ulterior de Drd. N. Coravu (făi 
să mă citeze) în lucrarea sa de seminar Precizări şi contribuţii la Bibliograiia romi 
nească veche, în «Mitropolia Olteniei», 1968, nr. 9—'10, p. 722—729. Cf. şi Pr. Prof. I. h 
nescu, op. cit., p. 9, 13— 14. Acesta din urmă consideră că Antim şi-a intitulat Lita 
ghierul său din 1706 Evhologhiu, din motive de «tact, înţelepciune şi pogorămîni 
Dar explicaţia acestui titlu este simplă: Antim respectă originalul grecesc tradus 
el, care era un «Evhologhiu Mare», cuprinzînd în partea sa de început liturghii! 
cum continuă încă să facă pînă astăzi mai toate ediţiile greceşti ale acestei cărţi 
slujbă (vezi, de ex. EuXoX<5fiov xb Mefa, Atena 1970).

23. Retipărită şi în Molitfelnicul de Tîrgovişte 1713 şi reprodusă şi la I. Biam 
N. Hodoş, op. cit., I, p. 551.

24. Titlul complet al acestei Evhologhiu la E. Legrand, Bfbliographle hell6nl& 
ou description raisonnee des ouvrages publies en grec par des grecs au XV/J-e sikd 
t. III, Paris, 1895, p. 1.



TRECUTUL BISERICII $1 PATRIEI NOASTRE 311

■ghierul slavo-român tipărit de Mitrofan la Buzău în 1702, care repro- 
ce şi el prima ediţie a acestui Liturghier, tipărită de mitropolitul Teo
rie la Bucureşti în 1680, unde traducerea românească a învăţăturilor 
tipic aparţine ieromonahului Inocenţiu. Antim modernizează însă 
ba acestor învăţături, înlocuind unii termeni slavi, ca de ex. molitvă, 

ca rugăciune, popă cu preot, spăsenie cu mîntuire ş.a.
Ajuns mitropolit al Ţării Româneşti, Antim retipăreşte Liturghierul 

u la Tirgovişte în 1713 cu unele uşoare şlefuiri de limbă şi cu un mic 
adaos de rugăciuni (pentru blagoslovenia colivei, a sălciei la Florii, a 
cărnurilor la Paşti şi a strugurilor la 6  august), dar cu titlul nou, care 
s-a păstrat pînă astăzi: «D(u)mnezeeştile şi sf(i)ntele liturghii, a celor 
dintre sf(i)nţi Părinţilor noştri a lui Ioan Zlatoust, a lui Vasilie cel Mare 
şi a Prejdesştenii acum întîi tipărite...», tipograf fiind Gheorghe Rado- 
r ic i 25 (în acelaşi an se retipăreşte, ca o carte deosebită, şi Molitfelnicul 
din 1706).

In forma aceasta de îmbinare a unei traduceri mai vechi, din a doua 
jumătate a sec. al XVII-lea (învăţăturile de tipic) cu traducerea proprie 
după originalul grecesc, făcută de el însuşi (pentru textul rugăcinilor 
5 i al cîntărilor), limba Liturghieruiui lui Antim, în cele două ediţii ale 
sale (Rîmnic 1706 şi Tirgovişte 1713), atinge o treaptă de perfecţiune 
neîntrecută pînă atunci. Ediţiile principale următoare, nu i-au adus de- 
cit puţine şi uşoare îmbunătăţiri de limbă, fără să întreacă însă niciodată 
frumuseţea traducerii prime a lui Antim, care rămîne prototipul Litur
ghieruiui nostru de astăzi. Acelaşi lucru se poate spune, dealtfel, şi 
despre celelalte cărţi principale de slujbă, pe care tot Antim le-a tradus 
pentru prima oară sau pentru care a desăvîrşit traduceri anterioare, 
dindu-ne traducerea lor definitivă, valabilă pînă astăzi : Psaltirea (1694 
şi 1710), Ceaslovul (Tirgovişte 1715), Molitfelnicul (1706 şi 1713), Cata- 
vasierul (două ediţii, Tîrgovişte 1714 şi 1715) şi Octoihul (Tirgovişte 
1712), cărţi prin a căror traducere în româneşte Antim a contribuit cel 
mai mult la «naţionalizarea serviciului divin» în biserici şi la «făurirea 
unei limbi liturgice româneşti, care dăinuieşte pînă astăzi» 26. Limba ro
manească din aceste cărţi de slujbă a rămas aproape neschimbată pînă 
astăzi, căpătînd, prin Antim, «curgerea ei naturală», adică o frază cu 
un curs firesc, eliberată de topica frazei străine a cărturarilor de mai- 
nainte şi apropiată, atît ca lexic cît şi ca sintaxă, de graiul vorbit al 
poporului din vremea aceea 27.

Spre deosebire de înaintaşii săi, Antim a avut şi avantajul de a fi 
cunoscut fără îndoială şi de a fi putut folosi limba românească din Bi
blia lui Şerban (Bucureşti 1688), «operă de proporţii monumentale pen

25. Descrierea bibliografică la I. Bianu-N. Hodoş, op. cil., I, 487 şi la Pr. 
N. Şerbănescu, op. cit., p. 741—742. Considerată de obicei ca prima ediţie a Litur
ghieruiui românesc al lui Antim (vezi, de ex., Ch. A,uner. °P- c/f., p. 748 şi Pr. N. Şer
bănescu, op. cit., p. 741 şi 762. Ediţia anterioară (Rîmnic 1706) nu este menţionată nici 
la Barbu Teodorescu, Cartea veche românească, în rev. cit., p. 601, şi nici în cap. 
despre Antim Ivireanul din Istoria literaturii române, Ed. Academiei, I, 532.

26. N. Dobrescu, op. cit., p. 147 şi Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române, Sibiu, 1972, p. 194— 195.

27. Pr. N. Şerbănescu, op. c/f., p. 758 şi urm.
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tru acea epocă, prin care se pune în circulaţie o limbă literară care 
reprezintă sinteza eforturilor tuturor scriitorilor ecleziastici români de 
pînă atunci şi se deschide calea pe care se va dezvolta limba română 
literară de mai tîrziu» 28. Ea va impune ca limbă literară tocmai graiul 
muntenesc 29, pe care îl promovează şi tipăriturile lui Antim. Este ştiut 
apoi că Antim a fost «unul dintre cei mai mari oratori, bisericeşti ai tu
turor timpurilor» 30. Aceeaşi limbă folosită de el în cunoscutele sale Di
dahii, ale cărei calităţi îl situează pe autor «printre cei mai de seamă 
propagatori ai limbii române literare» 31, o regăsim şi în noua traducere 
românească a Liturghierului făcută de el, ca şi în cea a celorlalte cărţi 
de siujbă traduse de el.

Datorită acestor calităţi Liturghierul lui Antim se impune repede 
şi se generalizează în toate bisericile româneşti. Exemplare din el cir
culă în toaţe provinciile locuite de români (unul, din ed. Rîmnic 1706, 
azi intr-o bibliotecă particulară, a fost folosit în com. Becicherecu Mic 
din Banat) ; fie în prima ediţie (Rîmnic 1706), fie în cea de a doua (Tîr- 
govişte 1713), el este luat ca normativ şi reprodus stereotipic, uneori 
cu adaose de noi rugăciuni şi îndrumări pentru preoţi în cuprins, în 
toate centrele tipografice din diferitele regiuni româneşti unde se vor 
tipări noi ediţii pentru folosinţa preoţilor : Rîmnic (1733, 1747, 1759, 
1767, 1768, 1787, 1813, 1817, 1862), Bucureşti (1728, 1741, 1742, 1746, 
1747, 1754, 1759, 1780, 1787, 1796, 1797, 1833, 1841, 1855, 1858, 1892), 
Buzău (1769, 1835, 1840, 1856), Iaşi (1715, 1747, 1754), Sibiu (1798, 1807, 
1808, 1809, 1813, 1814, 1827, 1831, 1835, 1852, 1856, 1863, 1902), Rădăuţi 
(1745) şi Blaj (ediţii pentru uniţi, 1756, 1775, 1776, 1779, 1786, 1807, 1817, 
1870, 1905 şi 1931).

Multiplicat în centre tipografice din atîtea regiuni româneşti dife
rite şi In ediţii atît de numeroase, Liturghierul lui Antim a avut o arie 
de circulaţe şi folosinţă care acoperea aproape tot pămîntul românesc, 
contribuind la formarea şi unitatea limbii literare române într-o măsură 
mult mai mare decît minunatele predici şi didahii, ale lui Antim, a că
ror limbă e «poate cea mai frumoasă dintre a tuturor cărturarilor 
epocii» 32, dar care au rămas închise în cîteva manuscrise, date la lu
mina tiparului abia în a doua jumătatea secolului trecut.

Datorită însă numeroaselor retipăriri, ediţia prototip a Liturghie
rului lui Antim a primit şi unele mici variante în conţinut, tipic şi limbă. 
De aceea, pe la mijlocul veacului al 18-lea, monahul Evloghie, din po
runca mitropolitului Iacob Putneanul al Moldovei, i-a făcut o primă re
vizuire mai serioasă, confruntînd-o cu un nou original grecesc (probabil

28. Al. Rosetti—B. Cazacu, op. cit., p. 147 şi Istoria literaturii române, Ed. Aca
demiei, I, 453.

29. Episcop Dr. Antonie Plămădeală, Clerici ortodocşi..., p. 26. Vezi de acelaşi, 
Biblia de la Bucureşti, ce  «s-au dăruit neamului românesc la anul 1688*, In voi. Das
căli de cuget şi simfire românească, p. 219—241.

30. G. Ştrempel, în Studiul introductiv la ediţia critică a Operelor lui Antim 
Ivireanul, Bucureşti, 1972, p. XLII.

31. Al. Rosetti—B. Cazacu, op. cit., p. 160.
32. M. Sadoveanu, Limba povestirilor istorice (Comunicare la Academia Română), 

tn «Contemporanul», nr. 6/436 din 11 febr. 1955, p. 3.
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'loghiul Mare de Veneţia 1752) şi tipărind-o la Iaşi în 1759. Ediţia 
‘ ta a fost reprodusă apoi în cele următoare de la Iaşi (1794 şi 1802), 
Ia rîndul ei, a fost şi ea din nou revizuită de mitropolitul Veniamin 
acht al Moldovei, «ultimul mare luptător pentru limba româneas- 
n. care a confruntat-o cu un nou . original grecesc (Evhologhiul 

de Veneţia 1759), dar a ţinut seama şi de ediţiile ruseşti de pînă 
ci, împiumutînd îndeqsebi (din Liturghierul de Chişinău 1815, al mi- 
'■litului Gavriil Bănulescu) lunga «învăţătură povăţuitoare» pentru 
ţi şi Pravila de rugăciune, cu care Liturghierul de azi se găseşte 
•tar celui rusesc. In noua sa formă, Liturghierul, revizuit de Venia- 
Costachi, a apărut la Iaşi în 1818.
Reprodus fidel în ediţiile ulterioare apărute la Iaşi (183434, 1845 şi 
), va fi şi el îmbunătăţit prin ediţia de Iaşi 1845, care se îmbogăţeşte 
ales prin introducerea, pentru prima oară, a celor două mari şi fru- 
se rugăciuni de pomenire generală a credincioşilor vii şi a celor 

rţi, din rînduiala Proscomidiei («Primeşte, Doamne, jertfa aceasta 
tru iertarea păcatelor tuturor fraţilor celor întru Hristos...» ş i : «Pen- 
pomenirea şi iertarea păcatelor tuturor celor din veac adormiţi în- 
dreapta credinţă...»), care constituie pînă azi o particularitate a Li- 

ghierului românesc3S. Forma aceasta îmbunătăţită, trecută ulterior 
n filiera ediţiilor de Neamţu 1860 şi 1864, va fi adoptată de primul 
urghier unic şi oficial al Bisericii Ortodoxe Române, tipărit la Bucu- 
ti in 1887. Cu puţine excepţii (Sibiu 1902 şi Blaj 1905 şi 1931), Litur- 
ierul românesc va fi tipărit de aici-nainte numai la Bucureşti, sub su- 
avegherea Sfîntului Sinod, toate ediţiile ulterioare (1892, 1895, 1902, 

‘ 12, 1921 şi 1927) reproducînd, cu mici variaţii verbale, pe cea din 
1387. O abatere de la acest tip devenit normativ, prin introducerea 
«nor inovaţii în rînduiala cuprinsului şi în învăţăturile de tipic, măi 
puţin în limba textelor, se încearcă prin ediţia de Bucureşti 1937 (revi
zuită de Pr. prof. Mihălcescu şi Pr. Paraschiv Angelescu), dar acestea 
sînt repede abandonate36, iar cu ediţia din 195037 se revine la limba 
tradiţională, inaugurată de Antim Ivireanul şi adoptată oficial de Sino
dul Bisericii noastre în 1887.

O ultimă revizuire de fond, după originalele greceşti şi îmbunătă
ţită cu adăogirea şi dezvoltarea învăţăturilor de tipic, puse de acord 
cu practica curentă, a fost făcută de regretatul Pr. prof. P. Vintilescu 
(• 1974), în colaborare cu adormitul în Domnul patriarhul Justinian al 
României (f 1977). Tipărită pînă acum de patru ori (1956, 1967, 1974 şi 
1980, cea din urmă cu uşoare îmbunătăţiri de sajnnătarul acestor rîn-

33. Ep. Dr. Antonie Plămădeală, Clerici o r t o d o c ş i p. 31.
34. A doua ediţie a lui Veniamin Costacjii. Remarcabilă este Prefaţa acestei 

ediţii, «una dintre primele de acest fel in cultura noastră», In care venerabilul mi
tropolit face o adevărată expunere academică despre originea noastră latină şi despre 
principiile pe care le-ati aplicat in revizuirea Liturghieruiui (Cf. Episcop Dr. Antonie 
Plămădeală, Clerici ortodocşi..., d, 51).

35. Amănunte şi bibliografie despre aceasta în lucrarea noastră Liturgica Spe
riată, Bucureşti, 1980, p. 263—264.

36. Amănunte în 'studiul nostru Observafiunl şi propuneri pentru o nouă ediţie 
a Liturghieruiui românesc, Bucureşti, 1945— 1946 (Extras din «B.O.R.»).

37. O prezentare critică a acestei ediţii vezi In art. nostru Noua ediţie a Litur
ghieruiui românesc. In comparaţie cu cele anterioare. Studiu comparativ, in «Sfudii 
teologice», 1950, nr. 9— 10, p 563—580.
B. O. R. —  7
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duri), ediţia aceasta reprezintă, incontestabil, cea mai bine pusă la 
punct, sub toate aspectele, dintre variantele lingvistice ale Liturghieru
lui ortodox.

Pe scurt, în ceea ce priveşte limba, Liturghierul românesc ortodox 
de astăzi este muntenesc la origine, reprezentînd o traducere fidelă a 
textului rugăciunilor din Evhologhiul grecesc patriarhal, făcută de An
tim Ivireanul la începutul veacului al XVlII-'eo şi revizuită în Moldova 
la 1759; iar în ceea ce priveşte cuprinsul şi îndrumările de tipic el ţine 
linia de mijloc dintre Liturghierul grecesc şi cel slavo-rusesc. Reprodusă 
la început cu fidelitate în ediţiile de după Antim Ivireanul, traducerea 
acestuia a fost apoi îmbunătăţită şi menţinută necontenit în pas cu limba 
vorbită a poporului şi cu cea literară, păstrînd în vocabularul ei doar 
puţinele forme arhaice şi termeni specifici limbajului liturgic al cărţilor 
bisericeşti de slujbă.

Transcriem, pentru exemplificare, pe coloane paralele, textul rugă
ciunii numită «a amvonului», pe care preotul o citeşte cu glas tare, în 
auzul credincioşilor — în traducerea primă, din Liturghierul lui Coresi 
1570 (foaia 42, în ed. Mareş — p. 147— 148), în traducerea din prima 
ediţie a Liturghierului lui Antim (Rîmnic 1706, p. 99) şi în forma curentă 
astăzi, din ultima ediţie a Liturghierului românesc (Bucureşti 1980, 
p. 158) :

Coresi, firaşov 1570 Antim, Rîmnic 1706 forma curentă azi
«Blagosloveaşte ceia ce «Cel ce blago(slo)vetşi pre «Cel ce binecuvintezl p« 

blagoslovesc tine. Doamne, ceia ce bine Te cuvintează, cei ce Te binecuvinteazâ 
şi sfinteaşte ceia ce pre tine Doamne, şi sfinţeşti pre ceia Doamne, şi sfinţeşti pe cri 
nă(dăjdu)iesc. Spăşeaşte, ce nădăjduesc întru Tine. ce nădăjduiesc Intru Tine 
Doam(ne), oamenii tăi şi Mîntuiaşte norodul Tău, şi mintuieşte poporul Tău 3 
blagosloveaşte partea ta. blago(slo)veaşte moştenirea binecuvinteazâ moşteniră 
Implerile besearecilor (tale) Ta. Plinirea Besearecli Tale Ta. Plinirea Bisericii Tale, < 
fereaşte, sfinţeşte ceia ce păzeaşte-o, sfinţeşte pre ceia păzeşte i sfinţeşte pe cei a 
iubesc dulce frimseaţea be- ce iubesc podoaba casei iubesc podoaba casei Tale 
seareciei tale, aceia mă- Tale. Tu pre aceia îi proslă- Tu pe aceştia îi preamăreşl 
reaşte cu dumnezeiasca a ta veaşte cu dumnezăiasca pu- cu dumnezeiască puterea Ti 
tărie şi nu lăsa ceia ce nă- tearea Ta, şi nu ne lăsa pre şi nu ne lăsa pe noi cei c 
dăjduiesc spre tine. noi cei ne nădăjduim întru nădăjduim întru Tine. Pac

. Pacile lumiei tale dăru- Tine. Pace lumii Tale dăru- lumii Tale dăruieşte, biseii
besearecilor tale, pre- iaşte, besearecilor Tale, pre- cilor Tale, preoţilor (aici i 

uţilorMajpăraţilor noştri ime oţilor, şi bun credinciosului pomeneşte Cîrmuirea ţări 
recu, vomtiksr şi tuturor oa- domnului nostru (cutarele) şi la tot poporul Tău. C 
menilor tăi, câ '̂tQată darea ostaşilor lui, şi tot norodului toată darea cea bună şi t< 
du(l)ce şi t(o)ati dăruirea ce Tău. Că toată darea cea darul desăvîrşit de sus esK 
iaste desfîrşită de sus Taste, bună, şi tot darul desăvîrşit pogorînd de Ia Tine, Pării 
deştinge dela tine tatăl lu^^de sus iaste, pogorînd dela tele luminilor, şi Ţie sla* 
minilor. Şi ţie mărie şi dul- Tute^Părintele luminilor, şi şi mulţumire şi închinăciui 
ce-dare, cinste şi închină- Ţie sîâviL şi mulţămită, şi înălţăm, Tatălui şi Fiului i 
ciune tremeatem, tatăl şi fi- închinăciuft'&vîti trimitem. Sfîntului Duh, acum şi pun 
iul şi sfîntul Duh, acmu (şi| Părintelui, şi Fiului, şi Sfîn- rea şi în vecii vacilor», 
pururea şi în vea(cii) de tului Duh, acum, şî^pyrurea, 
vea(ci)». şi în veacii veacilor». \ .

Se vede din acest tablou comparativ cît deimitt a îmbunătăţit tra 
ducerea lui Antim pe cele anterioare (cea a lui CoreSkgi cea a lui Do 
softei) şi cît de apropiată este ea, totodată, de cea definitivi din Litui 
ghierul actual. -



SERICA DE LEMN-DOCUMENT AL UNITĂŢII ROMÂNEŞTI

Dr. IOANA CRISTACHE-PANAIT

Din străbune timpuri se păstrează în popor zicala «codrul frate cu 
mânui», căci acesta i-a oferit nu numai una dintre sursele de trai, ci 
adăpostul sigur în vremi de restrişte. Mărturia dăltuirii lemnului, con- 

tituie în acest sens, documentul acestei frăţii, a legăturii dintre om şi 
'tură, în condiţii istorice determinate.

Bogăţia de păduri a plaiurilor româneşti, a consfinţit în obiceiul 
pămîntului libertatea folosirii lemnului, pentru înălţarea edificiilor de 
cult şi a locuinţelor. Năruite adesea, de furia evenimentelor istorice 
sau de calamităţi naturale, ele erau curînd reînnoite, ca semn al vi- 
goarei neamului, al holurîrii neclintite de a nu-şi părăsi vatra şi de a-şi 
continua firul istoriei pe pămîntul în care s-a născut. Sînt toate acestea 
motive pentru care poporul a săpat în <lemn mărturia geniului său cre
ator şi odată cu aceasta sufletul său.

Bisericile de lemn au străbătut veacurile pînă la noi, ele constitu
ind astfel un mesaj al trecutului naţional, prinos artistic închinat cu 
dragoste, de poporul român, tezaurului culturii universale.

Apreciate, în vremile mai din urmă, de specialişti români şi stră
ini, bisericile româneşti de lemn sînt astăzi, cînd arhitecturii lemnului
i s-a conferit locul meritat în istoria artei, unanim recunoscute. Toate 
b sericile româneşti de lemn se înscriu, zonal, în cîte o dominantă ar
tistică, fie că ea este exprimată printr-o îndrăzneaţă monumentalitate, 
ca unele biserici maramureşene (Cuhea, Ieud Vale) sau de desăvîrşita 
armonie a unor modeste proporţii, ce ne poartă gîndul la chivoturile 
scumpe (Zagra — jud. Bistriţa-Năsăud, biserica fostului schit Cetăţuia, 
jud. Vaslui), fie de o remarcabilă decoraţie sculptată, ca cea încrusta
tă în prispele bisericilor care înfrumuseţează văile Crişului Repede şi 
Crasnei (jud. Bihor şi Sălaj), sau în bolţile lăcaşurilor de lemn moldo
vene, fie în sfîrşit, de o decoraţie pictată, ca aceea aşternută pe lem
nul bisericilor din Banat şi Arad.

Ţinînd seama de această dominantă artistică putem aprecia că ori
cărei biserici de lemn româneşti — monument istoric — i se cuvine 
afirmaţia «fiecare bucată e o capodoperă» aşa cum nota, pentru lăcaşul 
din zona Clujului, Ladislau Szinte.

Prezentînd particularităţi zonale, bisericile de lemn din cele trei 
provincii româneşti, Transilvania, Moldova, Ţara Românească, se leagă 
prin unitatea de concepţie, de forme tipologice, de elemente construc
tive, de motive decorative.
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încercăm să schiţăm tipologia bisericilor de lemn, cu intenţia de a 
întări afirmaţia anterioară, în ceea ce priveşte înscrierea tuturor aces
tora în anume forme.

Tipul de plan, cu iargă răspîndire, este cel al unui dreptunghi, în
chegat încă din feudalismul, timpuriu, fie că are partea de răsărit ne- 
decroşată, fie că altarul, prezentînd diferite forme, este retras de la 
pereţii navei. Cea mai veche formă de plan este aceea a unui drep- 
unghi, cu absida altarului poligonală, nedecroşată, cu trei laturi, formă 
regăsită pe întreaga arie da formare a poporului român, fiind domi
nantă în Banat, frecventă în Transilvania, cu precădere în judeţul Hu
nedoara, în ea grupîndu-se şi cele mai vechi lăcaşuri muntene, ca cele 
de la Lipia, judeţul Argeş, ante 1632, sau Muncel, judeţul Buzău, dataj, 
de inscripţie, în 1666. Exemplificăm această formă în Moldova, prin 
strămoşescul lăcaş din Odobasca-Coteşti, judeţul Vrancea, construit ini
ţial la 1471, în zilele voievodului Radu cel Frumos, de căpitanul Stan 
Cotea, ca şi prin cel al vechiului schit (le maici de la Schit Orăşeni, 
judeţul Botoşani, înălţat în 1762, de postelnicul Iordache Cristescu, de
sigur, după modelul lăcaşului care l-a precedat.

In Transilvania ne oprim la lăcaşul din Doba Mică, ce mai păs
trează urmele unei inscripţii în limbă slavă, precum şi la cel din Piroşa, 
databil în secolul al XVII-lea, ambele din judeţul Sălaj.

O altă formă arhaică, păstrată, e drept în exemplare puţine, deci 
cu atît mai preţioase, este aceea a unui dreptunghi cu absida nede
croşată, cu trei laturi, avînd şi pronaosul poligonal. Mai puţin prefe
rată de meşterii secolelor mai noi, XVIII—XIX, ea va lăsa însă rădă
cini în ceea ce priveşte terminaţia poligonală a părţii de vest a bise
ricilor. Judeţul Hu edoara, credincios tradiţiilor, păstrează cel mai 
mare număr de biserici cu această formă, printre ele numărîndu-se şi 
cele mai vechi, datate cert de inscripţii, ca aceea din Bretea Mureşa- 
nă, 1650, şi cea de la Tîrnăviţa, din 1661. în Banat, lăcaşul de la Cri- 
vina de Sus, cu inscripţie din 1677, dovedeşte peste veacuri, frecvenţa 
de odinioară a formei respective în această provincie istorică. In Ma
ramureş forma este îmbrăcată tot de lăcaşuri din secolul al XVII-lea, 
şi anume : Sfinţii Arhangheli-Din Coastă, Dobricul Lăpuşului, ca şi cel 
din Vima Mică. Din judeţul Bistriţa-Năsăud amintim lăcaşul, cu acest 
plan, ridicat, cel mai tîrziu, la începutul secolului al XVII-lea, din Stru- 
gureni, evocînd totodată şi imaginea elegantei şi armonioasei sale 
siluete, precum şi pe cel din Bidiu. Din Moldova, nominalizăm biserica 
din Valea Sării, judeţul Vrancea, ridicată la mijlocul secolului al 
XVIII-lea, ca şi pe aceea din Cîmpuri (fost Tei), acelaşi judeţ, secolul 
al XVII-lea.

Am formulat mai sus continuitatea înregistrată peste veacuri, de 
terminaţia poligonală a pronaosului, partea de răsărit, altarul, îmbră- 
cînd diferite forme. Cunoscut îr̂  toate provinciile româneşti planul 
dreptunghiular cu pronaosul poligonal şi absida decroşată poligonală, 
reprezintă tipul majoritar în judeţul Bistriţa-Năsăud, ca şi în Moldova 
(în ceea ce priveşte tipul bisericilor de plan dreptunghiular — 2 2  mo-
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ente din 61). Pentru susţinerea celor spuse menţionăm bisericile, 
nt luate în evidenţa monumentelor istorice, de la Vădurele, jude- 
Sălaj, databilă în secolul al XVI-lea, de la Zagra, judeţul Bistriţa- 
ud, ridicată cel mai tîrziu ]a începutul secolului al XVII-lea. Ho- 
dăltuind biserica de la Cizer (astăzi în Muzeul etnografic al Tran- 

aniei), transmite acelaşi străvechi plan. In Moldova poposim la bi- 
~ca din Păuşeşti, rămasă solidară în vechea vatră sătească, în lem- 

căreia descifrăm că a fost ridicată : «...în zilele binecredinciosului 
iubitorului de Cristos Vasile Voievod, Domnul Ţării Moldovei, în
ol 1643, luna iulie 14», precum şi la Horodnicul de Jos, unde biseri- 
de lemn, denumită «Călugăriţa», a fost înălţată în 1717, după mode- 
vechiului schit distrus atunci de tătari.
Lăcaşul de lemn cu pronaos poligonal a înrîurit arhitectura de zid, 

vezi în acest sens, constitui d, pentru Moldova, ctitoria logofătului 
'n  Tăutu de la Bălineşti, bisericile de la mînăstirea Dragomirna, Sf. 
■n Botezătorul — a Coconilor din Suceava (1643), iar în Muntenia, 
emplu fiind biserica Olari din Curtea de Argeş. Revenind în Transil- 

ania, subli. iem, că această formă străveche românească a influenţat 
Ci biserica reformată, mărturie fiind biserica din Ţigău, judeţul Bistriţa- 
Năsăud atestată în 1503, deci dintr-un judeţ în care şi astăzi cele mai 
■mite lăcaşuri de lemn, păstrate, se înscriu în această formă. Modelul 
l-a avut chiar pe dealul vecin, la biserica ce a precedat-o pe cea ac
tuală, din 1760.

Bisericile de lemn din Bîrsăul Mare, judeţul Sălaj (secolul XVII), 
ca şi acea din Gersa, judeţul Bistriţa-Năsăud, au pronaosul poligonal şi 
absida decroşată pătrată.

Lăcaşurile de plan dreptunghiular, cu absida, decroată, pătrată, în- 
tilnite sporadic şi în Muntenia (două exemplare), sînt păstrate în nu
măr atît de mare în Maramureş, Bihor şi Transilva ia, în aşezările 
cele mai la adăpost de tendinţele înnoitoare, îneît nu se poate tăgădui 
că ele transmit o formă de bază a străvechii arhitecturi de lemn. Bise
rica din Apatiu, judeţul Bistriţa-Năsăud, construită, cel mai tîrziu, la 
începutul secolului al XVII-lea, constituie un exemplu, recent aflat, al 
acestei forme de plan.

Răspîndirea cea mai largă, pe întreg cuprinsul românesc, o cunoaş
te biserica de lemn de plan dreptunghiular, cu absida decroşată po
ligonală, cronologic ea putînd fi urmărită, din secolul al XV-lea, de la 
^biserica fostei mînăstiri Lupşa, din munţii Apuseni, pînă în plin secol, 
al XlX-lea. Pentru Muntenia ea constituie forma dominantă, fiind întîl- 
nită la 54 din 13 lăcaşuri. In cadrul grupului bisericilor de plan drept
unghiular din Moldova, ea reprezintă o treime (21 din 61 lăcaşuri). Bi
sericile din Şoimuşeni, secolul XVII, din Bălan-Joseni de la «leat 1695 
luna aprilie ziua 20», constituie exemple dintr-un judeţ, al Sălajului, 
in care, această formă de plan, este înfăţişată de mai mult de jumă
tate din totalul bisericilor de lemn — monumente istorice.

Formă specifică a arhitecturii de zid, absida semicirculară este ex
cepţional de rar redată în lemn, dar cu atît mai mult prezenţa sa şi în
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Transilvania (exemplu Bulgari, judeţul Sălaj, biserică pe care tradiţia
o atribuie anului 1547) şi în Banat (prin lăcaşul de la Dragomireşti), ca 
şi în Moldova (prin absida răsăriteană a Schitişorului din Ceahlău), 
constituie mărturia unor tradiţii constructive comune.

Bisericile de plan dreptunghiular, cu naosul supraadăugit, în număr 
de 12 în Moldova, printre care se numără şi cea din oraşul Dorohoi, 
sînt frecvente în Muntenia, ceea ce a permis aprecierea, că acest tip 
de plan este autohton acestei provincii.

Inspirîndu-se, la rîndul său, din arhitectura de zidărie, meşterul mol
dovean crează în al XVIII-lea Veac un nou tip planimetric de biserică 
de lemn, prin preluarea absidelor laterale. Dovada elocventă a acestei 
evoluţii o oferă biserica lui Dragoş, strămutată de la Volovăţ la Put
na, de Ştefan cel Mare. Lăcaşul a avut iniţial o navă dreptunghiulară, 
cu părţile de răsărit şi apus poligonale, cu trei laturi, adică forma ar
haică analizată în cadrul planurilor dreptunghiulare, t u  prilejul repară
rii sale la 1778, lăcaşului i se adaugă absidele laterale, ca şi pridvorul 
care modifică latura de vest a acestuia. Existenţa fîşiilor curbe ale bol
ţii pronaosului, indică vechiul contur poligonal al pereţilor. Aceeaşi 
modificare, a formei iniţiale a planului, prin adăugirea absidelor late
rale, se poate urmări şi la biserica din Băneşti (judeţul Suceava).

Dovedindu-şi trăinicia, terminaţia poligonală a pronaosului se men
ţine dominantă şi în grupa bisericilor cu abside laterale (30 şi 87). 
Frumoasa biserică de pe Valea Bistriţei, de la Broşteni, din 1768, pre
zintă şi ea această formă. Dealtfel, de pe aici, necunoscînd graniţe, 
creaţia tipologică a mânerilor moldoveni trece în Transilvania, întîl- 
nită fiind, nu numai prin apropiere (la Tulgheş, Bilbor, Reghin, Topliţa) 
dar şi în Maramureş la biserica Adormirea Maicii Domnului din Căli- 
neşti (1787). Influenţa moldoveană se resimte şi în Muntenia, cu precă
dere în partea de răsărit, exemplare izolate aflîrdu-se însă şi în jude
ţele Teleorman (biserica de la Udupu) şi Argeş (Glîmbocata-Deal).

Aceeaşi unitate o aflăm, referindu-ne în genere la bisericile de plan 
dreptunghiular, şi în ceea ce priveşte sistemul acoperirii interioare a 
acestora. Forma cunoscută în întreaga arhitectură a bisericilor de lemn 
şi căreia poporul îi atribuie simbolul cerului, este aceea a bolţii semi- 
cilindrice, modelul arhaic constituindu- 1  acoperirea comună a tuturor 
încăperilor, printr-o boltă racordată cu pereţi, pe este şi vest, prin in
termediul fîşiilor curbe, aşa cum se vede la Putna. La Horodnicul. de 
Jos, şi în alte cazuri, naosul şi pronaosul sînt acoperite cu o boltă uni
că, semicilindrică, altarul fiind acoperit separat, cu o boltă asemănă
toare. Situaţia este frecventă la lăcaşul din zona Mureşului ca şi din 
aceea a Podişului Transilvaniei. La Humoreni (Suceava), cîte o boltă 
semicilindrică acoperă naosul şi altarul.

Preluînd absidele laterale din arhitectura de zid, meşterul moldo
vean se inspiră şi în ceea ce priveşte acoperirea interiorului, ajungînd 
la plămădirea unor bolţi, din fîşii curbe sau drepte, neegalate de alţi 
dăltuitori ai lemnului. Varietatea formelor bolţilor, arcelor, nervurilor 
şi consolelor, pe care acestea se sprijină, este dificil a le repertoriza.
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la acoperirea prin sistem mixt, a unor lăcaşuri, ca la Brăileşti (Bo- 
~ni), unde naosul păstrează tradiţia bolţii semic:lindrice, altarul fiind 
perit cu o boltă din fîşii curbe, sau la Broşteni, unde altarul este 
perit semicilindric, celelalte încăperi avînd frumoase bolţi realizate 
fîşii curbe, se ajunge la executarea bolţilor poligonale pentru toate 

ăperile, uneori chiar şi deasupra absidelor laterale, aşa cum se con
tă la Horodnicul de Sus (Suceava).

Influenta bolţilor moldovene trece, sporadic, şi în Transilvania, ea 
'tingînd insă măiestria executării acestora. Dacă aflarea lor la lăca- 
’ile cu abside laterale, amintite mai sus, este justificată, surprinderea 

la Cehei şi Camăr (jud. Sălaj), nu-şi poate găsi explicaţia decît prin 
ezenţa pe aici, a vreunui meşter peregrin. In ceea ce priveşte Mun- 
ia, este suficient, să amintim că jumătate din bisericile judeţului 
zău sînt acoperite cu bolţi poligonale.

Din începuturile sale biserica românească de lemn nu a avut turn- 
*potniţă, el fiind un element co structiv intervenit în timp. Existenţa 
că a lăcaşurilor cu clopotniţa detaşată, cum este la Silvaşul de Cîm- 
e (Bistriţa-Năsăud), la Pănet (jud. Mureş), la Şpălnaca, Şilea, Turdaş
d. Alba), Pleşa (jud. Gorj), la biserica înălţarea Domnului din Vama 

ud. Suceava) ş.a., vin în sprijinul afirmaţiei noastre.
Clopotniţa originară, acea care face corp comun cu b ;serica, şi ne 

-ferim cu precădere la Transilvania (căci în Moldova ea este mult mai 
centă, amplasată adesea pe pridvorul adăugat), este scundă, cu foi- 

jor simplu şi o mică fleşă. Clopotniţa bisericii de la Baica, jud. Sălaj, 
pare constituită numai din foişor şi fleşă, ea fiind adăugată în secolul al 
XVIII-lea, lăcaşului din 1645. La Sălcuţa, jud. Bistr'ţa-Năsăud, clopot i- 
ta are deschidere dreptunghiulară, ca şi aceea de la Runcu Salvei, ace
laşi judeţ. Clopotniţa bisericii de la Fărcaşa (jud. Neamţ), suprapusă 
pridvorului de pe sud, este de fapt un foişor cu arcade în care sînt să
pate rozete, motiv decorativ preferat de meşterul cioplitor. Merită să 
mai menţionăm, din Moldova, clopotniţa de la Valea Sării, ai cărei stîlpi 
sînt bogat sculptaţi. La Vădurele, jud. Sălaj, şi în multe alte cazuri, 
Poarta Sălajului, Calna ş.a. clopotniţa capătă un spor de eleganţă prin 
înălţarea fleşei. La Sînmihaiul Almaşului, acelaşi judeţ, meşterul a re
alizat un foişor, dispus în console, şi o fleşă înaltă, inspirat, se pare, 
după turlele maramureşene (Sat Şugatag, Rozavlea, Onceşti).

După distrugerile tătăreşti din 1717, satele maramureşene, rămase 
fără biserici, trec la ridicarea altora ce se depărtează de cele străvechi, 
printr-o curajoasă monumentalitate exprimată, îndeosebi, prin înălţi
mea turnurilor-clopotniţă. Dintre aceste «catedrale în lemn ale Europei» 
cum le denumea Strigovski, se remarcă clopotniţele de la Plopiş şi 
Surdeşti, a căror foişoare sînt flancate de cîte patru turnuleţe.

Măiestria executării foişoarelor nu rămîne un apanaj al meşterilor 
maramureşeni, cioplitori în lemn din Agriş şi Chiejd (Sălaj), înscriin- 
du-şi numele, în 1727, cu mîndrie îndreptăţită, în lemnul frumoasei bi
serici din Fildul de Sus, pe coama de răsărit a acoperişului, adău-?
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gînd un turnuleţ în miniatură. De originalitate demnă de remarcat este 
clopotniţa de la Gersa (Bistrita-Năsăud), de fapt un foişor, cu stîlpi 
ciopliţi, răsărit din acoperiş, supraînăltat de o fleşă foarte ascuţită. Bi
serica din Curechiu, ca şi altele din zona munţilor Apuseni, fac notă 
distinctă, prin clopotniţele cu dublu foişor. Bisericile maramureşene, 
ca aceea de la Cuhea, atrag atenţia prin streaşină dublă. Sugerînd, 
parcă, acest sistem, lăcaşul, cu remarcabile calităţi artistice, al fostului 
schit Mănăstioara (Suceava), are acoperişul cu dublă streaşină.

Bîrnele bisericilor romaneşti se îmbină la colţuri în sistem «coadă 
de rîndunică», uneori capetele acestora, depăşind pereţii, ca la Dră- 
guşeni (Suceava), sau la Zolt (Timiş), Păniceni (Cluj), unde iau forma 
unor lopăţele.

Executarea consolelor, din cîteva bîrne sau mai multe, din cununa 
pereţilor, indică şi ele nu numai un deosebit simţ artistic, dar şi alte 
dovezi de susţinerea tezei, privind unitatea de concepţie şi forme ale 
arhitecturii populare româneşti. Consolele perechi, ca nişte aripi des
făcute de vultur, se prelungesc pînă Ia mijlocul pereţilor, ca la Zagra 
(Bistriţa-Năsăud), Peştişani (Gorj), sau chiar pînă aproape de temelie, 
ca la Şoimuşeni (Sălaj). Consolele bisericilor din Fărcaşa şi Broşteni 
(Suceava), sînt decorate cu rozete, motiv decorativ regăsit şi la conso
lele lăcaşurilor din Ortiţa (Maramureş), Leurda (Cluj), Sînpetru Alma- 
şului (Sălaj), precum şi la bisericile de la Oroiu (Mureş). Consolele de 
de la Părteştii de Sus (Suceava) au vrut desigur să sugereze discurile 
de ceramică.

Un sistem de consolă, regăsit de asemenea în toată ţara, este cel 
denumit «cap de cal». Băişeşti şi Boiştea, sînt exemplificări moldo
vene, dar capodoperele ge-milui pot fi socotite consolele de la Rogoz 
(Maramureş), şi mai ales cele de la Leleasca (Olt).

Pronaosul este despărţit de naos printr-un perete, care nu a fost 
neglijat de meşterul cioplitor. O dovedeşte peretele cu arcade trilo
bate şi motive geometrice al bisericii din Trestiana (Iaşi), făcută de 
răzeşi la 7252 (1744), precum şi stîlpii meşteşugiţi de la peretele bi
sericii, din 1726, de la Ştioborani (Vaslui), sistemul acestora regăsin- 
du-1 şi la Leleşti (Gorj). Inegalabil în frumuseţe rămîne însă, pere
tele despărţitor de la biserica din Brăieşti (Botoşani), decorat cu bla
zoane şi floarea de lalea, floare pe care o regăsim şi în decorul 
sculptat în lemn din Transilvania, ca şi în cel de la sud de munţi.

In Transilvania, menţinindu-se pînă tîrziu, în secolul al XX-lea, tra
diţia peretelui plin dintre pronaos şi naos, meşterul îi marchează tre
cerea prin ancadramente asemănătoare celor de la intrare.

Prispa, sau pridvorul, bisericii de lemn, este pentru toate provin
ciile româneşti un element constructiv ce apare abia în secolul al XVIII- 
lea. Pridvoarele moldovene, sau cele din Ţara Românească, se leagă de 
prispele transilvănene, nu numai prin momentul istoric al apariţiei, 
sau prin funcţionalitate, ci şi prin atenţia acordată de meşter, ca şi a 
similitudinii motivelor decorative. La schitul Mănăstioara, din inima 
pădurii Plăvălari (Suceava), se află, acum închis cu seînduri, cel mai
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i pridvor moldovean, din primii ani ai secolului al XVIII-lea. Este 
tituit din şapte stilpi în torsadă, cu umeraşi ciopliţi, ornaţi cu cuie 

lemn, ca cei ades întîlniti în prispele transilvănene, cosoroaba fiind 
ea decorată cu un chenar în frînghie. Stîlpi asemănători îi găsim la 
-rica de la Ceauru (Gorj). Pridvorul de la Horezu (Gorj), are stîlpii în 
adă, marginea «în frînghie» a pălimarului amintind balustrada foi- 
lui de la Rogoz (Maramureş). Pridvorul de la Morăreşti (Piscul Ca- 
i), judeţul Argeş, cu stîlpii în torsade şi baze în formă de potir, ca 

cel de la Voiteştii din Deal (Gorj), merită a fi menţionaţi, ca şi 
' ’vorul de la Luncani (Bacău), cu stîlpi bogat ornaţi şi cosoroaba 

■ci dăltuită. Pridvorul, de pe latura de vest a bisericii din Frasin-
i  (Dîmboviţa), este preluat din arhitectura caselor. Decorul stîlpi- 
de la Lintea (Gorj), prezintă similitudini cu cel de la Ortiţa (Mara- 

reş), iar stîlpii ciopliţi de la Pleşa (Gorj), ni-i reamintesc pe acei de 
Racş (Sălaj). Prispele transilvănene sînt înfrumuseţate prin cresta- 

în ele a motivelor decorative comune artei populare româneşti, 
intim prispele bihorene, de la Valea Crişului, de la Subpiatră, sau 

ireiorog, precum şi pe cele sălăjene de la Ciumărna sau Păuşa.
O atenţie deosebită a acordat, artistul lăcaşului de lemn, ancadra- 

*ntului uşii de intrare, el fiind de fapt primul atestat al măiestriei sale.
Aceleaşi motive decorative străvechi încolonează intrările hiseri- 

lor româneşti, la unele dominînd frînghia, ca la sud de munţi, la altele 
zeta, ca în Moldova şi Transilvania. Motive arhaice ; frînghia, festo- 
1 , rombul ş.a. regăsim pe numeroase ancadramente, precum pe acelea 
la Vădurele şi Baica (Sălaj), Pănet (Mureş), Broşteni (Suceava). An- 

dramentul bisericii, din 1707, de la Sîrbi (Sălaj), este decorat cu patru 
enare în frînghie, iar cel de la Runcu Salvei (Bistriţa-Năsăud), poate 
socotit drept o sinteză a motivelor decorative geometrice. Elementul 

decorativ de bază este constituit de frînghie şi în ancadramentele bi
horene, remarcabil fiind cel al bisericii din Brădet.

însoţită uneori de frînghie, rozeta, simbolul soarelui, apare în di
ferite compoziţii în sculptarea ancadramentelor. Amintim, altemînd 
piese moldovene cu altele transilvănene, în sccxpul evidenţierii comu
nităţii lor, ancadramentele de la Bungard (Bistriţa-Năsăud), Horodni- 
cul de Jos (Suceava), Lunca (Hunedoara), Băneşti (Suceava), Brăieşti 
^Botoşani), Sărata (Bistriţa-Năsăud), Botiza (Maramureş), Strugureni 
(Bistriţa-Năsăud).

In realizarea ancadramentului bisericii din Hida (Sălaj), meşterul 
alătură rozetelor şi romburilor imaginea a doua mîini, dispuse în sensul 
unei invocaţii simbolice. însoţind frînghii ori rozete, sau chiar motive 
antropomorfe, apar, în decorul ancadramentelor, şi florile. La Budurleni 
(Bistriţa-Năsăud), vom regăsi floarea de lalea, la Forăşti (Suceava), ală
turi de soare şi lună, căni din care răsar flori. Pe ancadramentul bise
ricii din Croiu (Mureş) este săpat un bogat decor floral, ca şi pe acel de 
la Drăguşeni (Suceava), ce aminteşte sculpturile brîncoveneşti de piatră. 
Frînghii şi flori stilizate sînt crestate pe ancadramentul de la Fînaţele



322 BISERICA ORTODOXA ROMANA

Silvaşului (Bistriţa-Năsăud). Credinţa populară, despre înţelepciunea 
şarpelui apare şi ea ilustrată în lemnul ancadramentului de la Pogă- 
neşti (Hunedoara), pe care, între două chenare geometrice, sînt repre
zentaţi şerpi, a căror capete se întîlnesc, în partea de sus, lîngă ima
ginea unei femei. Pe un alt element constructiv, de această dată pe 
cosoroaba pridvorului de la Leleasca (Olt), regăsim reprezentarea şer
pilor, într-o compoziţie decorativă cu cruci. Animale fantastice înco
ronează motivele decorative, cu flori şi rozete, ale ancadramentului de 
la schitul Cozla (Neamţ), şi îmbogăţesc pe cele ale ancadramentului de 
la Dărmăneşti (Suceava), sau Săcalul de Pădure (Mureş). Lăcaşurile de 
lemn ale veacurilor străbune nu au avut ferestre, ci nişte goluri trafo- 
rate, pe care poporul le numeşte luminatoare. Păstrăm imaginea aces
tora, prin cele încă existente, de la biserica, din 1670, a schitului Cetă- 
ţuia (Vaslui), a celor de la Leurda (Cluj), Băteşti (Timiş), a celui, ca o 
floare, de la Vădurele (Sălaj), a celor de la Chiraleşi (Bistriţa-Năsăud. 
astăzi în Muzeul de la Hoia), şi în sfîrşit, a celui frumos decorat, pe 
motivul frînghiei, şi săpat pe o singură bîmă de pe absida lăcaşului, 
pe care tradiţia, îl coboară în secolul al XV-lea, de la Sînpetru Alma- 
şului (Sălaj).

Săpînd ancadramentele uşilor de intrare unii meşteri nu au pre
getat să realizeze, în temeiul aceleiaşi legi a frumosului, şi cadre de 
ferestre.' Le amintim pe cele de la Văleni-Piatra Neamţ (1574), cu decor 
de cruci, Răchitoasa-Bacău, cu flori şi rozete, Rugineşti-Bacău, cu ciopli
turi. Ancadramentul ferestrei de la Bidiu (Bistriţa-Năsăud), cu frînghiL 
cruci şi flori stilizate, este identic, dezvăluind mîna aceluiaşi meşter, 
cu ancadramentul uşii de la Fînaţele Silvaşului. Unul dintre ancadra
mentele de fereastră de la Bascov-Argeş, este ornat cu motive geome
trice şi rozete, î<n timp ce un altul, de alăturea, redă cănile din care 
izvorăsc vrejuri cu floarea de lalea. Tot din căni cresc liane cu flori 
renascentiste, ou multe petale, în ancadramentul de la Puieşti (Vaslui)»

Elemente comune în decoraţia bisericilor de lemn. regăsim şi pe 
pereţii exteriori ai acestora, comune nu numai în ceea ce priveşte mo
tivul decoraţiei, ci şi al locului unde este săpat •, brîu median, socl»^ 
cornişe. Numeroase lăcaşuri sînt încinse cu un brîu, în frînghie. Le 
Boiştea (Bacău), brîul diferit dispus, se înnoadă prin răsucire. Brîol 
median de la Frasin-Deal (Dîmboviţa) sugerează o împletitură de co-î 
siţă( aşa cum regăsim şi îm decorul de la Pădureni (Cluj). La Miroslă- 
veşti (Iaşi), brîul median este realizat din romburi. Adesea, brîul 
frînghie este însoţit de alte chenare decorative, oa la Bălan-Josei 
Sîrbi (Sălaj), unde apare linia frîntă. La Valea Scheiului (Vîlcea) sa 
la Leleasca (Olt), brîul în frînghie, puternic profilat, este însoţit de d r  
nare cu crestături adîncite. Brîul în frînghie, de pe latura de vest 
bisericii din Ortiţa (Maramureş), este completat cu chenare din Y~ 
frtnte, romburi şi alte motive decorative geometrice. Ctitoria, din 1 ‘ 
a lui Ieremia Murguleţ, de la Păuşeşti (Iaşi) are brîul median în tor 
sadă, decorat cu rozete, inspirat desigur de la mînăstirea Dragomir" 
Procedeul întreruperii din loc în loc a brîului median prin alt moti
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ativ, îl regăsim în toate provinciile istorice româneşti. La Pădu- 
'  (Cluj) el este oprit de diferite rozete şi păsări stilizate, la Bîrsana, 
şi la Rogoz (Maramureş), printr-un colac de frînghie. La Cojărei 
), o rozetă cu multe petale înfrumuseţează brîul median. , 
Soclul bisericii din Miroslăveşti (Iaşi) este decorat cu un chenar 

fringhie, şi două din linii frînte, cel de la Cozla (Neamţ), cu un fel 
festoame, iar la Ştioborani, Cerţeşti (Vaslui şi respectiv Galaţi), 
~  zimţi, puternic săpaţi, mărginiţi de buchete de linii. La Hămi- 
"i (Maramureş), soclul este decorat cu un fel de denticuli.
Dacă în Moldova regăsim la cornişe influenţa ocniţelor, din arhi- 
-ra de zid, magistral executate la bisericile de sichit, ca aceea de 

Horodnicul de Jos (Suceava), în Oltenia şi Muntenia decorul suge
ră cărămizile dispuse în formă de zimţi, precum la Leleşti şi Peşti-
i (Gorj), Grămeşti (Vîlcea). Ideea zimţilor la cornişe o surprindem 
lizată însă, şi în Moldova, ca de exemplu la biserica din Corodeşiti 

’aslui). Nici meşterii transilvăneni nu sînt străini de programul deco- 
’i spaţiului de sub streaşină. Astfel, la biserica din 1695, de la Bălaji- 

ni (Sălaj), cornişa este decorată printr-un fel de ocniţe semicircu- 
e, regăsite şi la interior, şi pe care pictorul, dim secolul al XVIII-lea, 
a folosit drept aureole pentru sfinţi.

Pereţii exteriori, ai unor lăcaşuri, sînt prevăzuţi cu nişte stîlpi ver- 
ali, numiţi «undrele», pe care meşterii le-au sculptat. La Alun şi 

ălar (Hunedoara), găsim astfel de stîlpi sculptaţi, dar şi în Gorj, în- 
csebi la biserica Arhoţilor, de la Ceauru, din secolul al XVII-lea, cu 
neasemuită bogăţie de sculpturi,

In toate provinciile româneşti bolta a constituit, în vremi diferite, 
elementul de arhitectură către care meşterul cioplitor şi-a îndreiptat 
atenţia. Este de remarcat faptul că în Transilvania sînt împodobite cu 
sculpturi bolţile lăcaşurilor mai vechi, căci mai tîrziu, în secolul al 
XVIII-lea, decoraţia pictată le-a luat locul. Grinzile de naştere ale bol
ţilor, arcele transversale, grinzile meşter, a numeroase lăcaşuri din 
Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Cluj, sînt decorate cu frînghi, rozete şi alte mo
tive ornamentale. Nominalizăm monumentele de la Bulgari (Sălaj), 
Chiraleş şi Runcul Salvei (Bistriţa-Năsăud), Someşul Rece, Vechea, Gîr- 
boul Dejului (Cluj), Besnea (Bihor), Bîrsana (Maramureş).

Cheia de boltă a arcului transversal de la Ceauru (Gorj), reprezintă 
lupta dintre dragon şi şarpe (motiv preluat din sculptura cultă). La 
Paroşi-Leleasca (Gorj), arcul cioplit se sprijină pe console «cap de cal», 
magistral realizat. Din varietatea de forme a bolţilor moldovene alegem 
cîteva reprezentative. La Humoreni (Suceava), naosul este acoperit cu
o boltă semicilindrică, cu retragere, nord şi sud, pe bîrne dispuse în 
trepte. Arcul bolţii se sprijină pe o consolă cioplită. La Măşcăteşti 
(Neamţ), bolţile semicilimdrice ale naosului şi altarului, au grinzile de 
naştere decorate cu denticuli, sprijinite pe console în formă de «cap 
de cal». Grinzile de naştere ale bolţilor de la Luncani (Bacău) sînt deco
rate cu fringhie, linii frînte, denticuli, ce sprijină pe console bogat 
cioplite. Bolţile, pe plan poligonal, de pe pronaosul şi naosul de la
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Broşteni (Suceava), au consolele profilate şi decorate cu cîte o rozef 
iar cheile de boltă sînt de asemenea delicat crestate. Asemănătoar 
sînt şi bolţile de la Fărcaşa (Neamţ). Ctitoria slugerului Ioan Başot 
de la Băluşeni (Botoşani), are bolţile decorate cu nervuri sculptat' 
adunate în cîte o cheie de boltă, de asemenea sculptată. La Pogleţ (Ba 
cău) cele trei încăperi sînt acoperite cu bolţi pe plan poligonal, din fîş' 
curbe, ale căror nervuri sînt în frînghie, toate pornind dintr-o cheie d 
boltă. Ceea ce merită să mai amintim, pentru unitatea românească, est 
cheia de boltă de la Trestiana (Iaşi), în care este sculptată stema Ţăr: 
Româneşti, acvila cu cruce în cioc.

Ceea ce ne surprinde la bisericile de lemn din România, este n 
numai talentul cu care meşterul a plămădit din lemn opera de artă, : 
şi iscusinţa de a-i fi găsit locul potrivit în cadrul naturii, acela de 
cuprinde în acelaşi vers farmecul naturii şi puterea creatoare a omu 
lui. Ascunsă printre copaci (Cetăţuia — Vaslui, Dintr-un lemn — Vîl 
cea, Bica — Cluj, Şoimuşeni — Sălaj, Frăsin-Deal — Dîmboviţa) ; riva- 
lizînd cu îndrăzneală cu flancul unor arbori ce-şi înalţă Vîrfurile spr 
cer (Pănet — Mureş), înscrise armonios în nota dominantă de forme 
plaiurilor maramureşene (Ieud Vale, Ieud Deal, Surdeşti, Poienile Glo  ̂
dului); la poale de dealuri (Căzăneşti, Dănuleşti — Hunedoara, Gr 
meşti — Vîlcea), sfidînd semeţia munţilor, refrenul unui curs de a- 
(Gersa — Bistriţa-Năsăud), lăcaşurile de lemn sînt în concurenţă 
farmecul naturii, concurenţă cu avantaje reciproce.

Deasupra notelor comune, aflate în calităţile constructive şi dec' 
rative, lăcaşurile de lemn din România se înîlnesc într-o unică şi pr' 
fundă semnificaţie istorică, căci fiecare constituie vatra la care şi-a 
legat amarul, şi mai puţin bucuria, rînduri, rînduri de români, 
scurgerea veacurilor, pentru păstrarea neatinsă a fiinţei naţionale.
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CHIPUL MITROPOLITULUI ANTIM IVIREANU 
ÎN DRAMATURGIA ROMÂNEASCĂ

Lector Mihai RĂDULESCU

Un studiu propunîndu-şi să urmărească evoluţia unui personaj dr 
matic preluînd datele unei personalităţi eclesiastice atît de importan’ 
pentru cultura română (şi pentru a cîtor alte popoare...) cum a fost 
tropolitul Antim Ivireanu, presupune parcurgerea tuturor dramelor 
făţişînd epoca în care a vieţuit şi a trudit el pentru carte, cel puţin 
măsura conservării memoriei lor pentru posteritate, deci şi pentru co 
temporaneitatea noastră. în vederea acestui scop am citit următoare' 
texte : Cîntare şi vers Ia Constantin şi Joc cu Constantinul din istor' 
românilor (texte populare, în : I. Muşlea, Cercetări etnografice şi 
folclor, II, Bucureşti, Editura Minerva, 1972); Brancovenii şi Cantacozi' 
de;Dimitrie Bolintineanu (în Drame historice. Şase drame historice 
Bucureşti, Typ. Naţionale, 1868) ; Constantin Brincoveanu, dramă is 
rică în 4 acte, de Antonin Rocques (Bucuxesc, Editori Gheorghe Joa- 
et Alex. Spirescu, 1872); Constantin Brâncoveanu, dramă în cinci a 
de N. Iorga (Vălenii-de-Munte, «Neamul Românesc», 1914); Ca 
Brîncovenilor, de Mihai Georgescu (Indicaţii de regie : Mihai Dimi 
Bucureşti, Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă. Casia Centrală 
Creaţiei Populare, 1967) } Constandineştii, frescă dramatică în 22 
tablouri, de Paul Everac (în «Teatrul», nr. 6 , 1980); Noaptea Brâncov- 
nului, dramă în trei acte (şase tablouri), de Constantin Radu-Maria (‘ 
«Teatrul», nr. 12, 1980).

După cum remarcăm, nici una măcar dintre dramele citate nu 
închinată exclusiv titanului literelor române, autorului Didahiilor. '  
este vorbă, piesele de teatru preluînd subiecte din istoria noastră c 
turală sînt extrem de puţin numeroase, ca şi romanele cu acelaşi tip 
subiect, ceea ce explică cele petrecute cu transpunerea vieţii lui An 
pe scenă, dar, în mare, rămîne inexplicabil cît priveşte nereceptivita 
creatorilor români la zbuciumul, înfrîngerile ori victoriile înaintaş' 
lor întru chibzuirea ideii celei mai fericite pentru neam şi întru a  
pănirea faptei celei mai judicios derivată din cugetul şi simţirea no' 
a patriotismului românesc din veac. Ceea ce miră mai mult este că p 
şi la dramaturgii ispitiţi de epopeea tragică brîncovenească chipul
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tim este rar reţinut de imaginaţia scriitorului în vederea întruchi- 
~lor scenice.

Cronologic vorbind, cel dintîi dintre aceştia în a- 1  sui pe scena 
chipuirii pe mitropolit a fost Nicolae Iorga. Lucrul nu este neaşteptat. 
' „potrivă, acolo unde pînă la el drama lui Constantin Brîncoveanu şi 
fiilor săi a fost expusă de scriitori ce rămîneau nişte diletanţi în istorie 
ca ştiinţă — , N. Iorga nu putea elimina din drama piesei un element 
prim rang din preajma domnitorului, cu atît mai mult cu cît scriito- 
nu era numai un extraordinar cunoscător al trecutului ci şi un om 
litere hotărît să folosească din plin cunoştinţele exacte ale omului 
ştiinţă pe care îl dubla.

Din păcate, o greşeală de bază, din punctul de vedere al construc- 
i, în piesa lui N. Iorga : Constantin Brîncoveanu, dramă în cinci acte 
rălenii-de-Munte, Neamul Românesc, 1914), face ca*figura mitropo- 
tului Antim Ivireanu să fie la fel de ştearsă ca a majorităţii celorlalte 
-rsonaje. Această greşală este nerespectarea legii fundamentale a 
amei. Să-l lăsăm pe Mihai Eminescu, criticul dramatic, s-o enunţe : 

«drama are de obiect şi ţinută reprezentarea caracterelor omeneşti cură
ţite de neconsecvenţa vieţei şi cugetărei zilnice, a caracterelor omeneşti 
consecvente, în toate momentele aceleaşi, pentru a căror manifestaţiune 
se aleg situaţiuni interesante. în acestea, caracterele antitetice se lovesc 
«nul de altul în dezvoltarea lor, dintr-asta se naşte înnodămîntul, iar 
din învingerea unui princip şi căderea celuilalt, deznodămîntul dramei» 
(Mihai Eminescu, Opere, IX, Publicistică, 1870— 1877 e tc .; Studiu intro
ductiv de Al. Oprea, Editura Academiei R.S.R., 1980 «Teatru românesc. 
Moartea lui Constantin Brîncoveanu...»). Criticul menţionează «lupta 
sufletească care se reprezintă prin simţăminte exprimate în mod plastic 
şi intuitiv» şi c^ «materialul in care se manifestă această luptă este 
h'mba» (idem). Formularea definiţiei citate apare în legătură cu altă 
dramă avînd ca subiect viaţa aceluiaşi domnitor mucenic : Constantin 
Brâncoveanu, de Antonin Rocques, o dramă istorică în 4 acte (Bucureşci, 
Editori Gheorghe Ioanid et Alex. Spirescu, 1872). Piesa lui N. Iorga 
păcătuieşte lipsind caracterele din ţesătura ei literară, personajele 
fiind frustrate de viaţa sufletească, lupta psihologică dintre ele fiind 
absentă. Or, tocmai apariţia mitropolitului Antim constituie un exemplu 
trist al acestui defect.

Ierarhul de atît de mare importanţă culturală pentru noi apare în 
actul III, scena 3. Acţiunea acestui act se petrece în anul 1703. Ne aflăm 
în sfatul domnesc adunat din pricina unor împrejurări deosebite: 
oştii ea rusă se află la hotarul Moldovei, Dimitrie Cantemir l-a încu- 
noştinţat de aceasta pe domnul Ţării Româneşti şi l-a îndemnat să se 
alăture celor doi aliaţi pentru lupta comună împotriva turcilor. După 
expunerea situaţiei internaţionale şi a implicaţiilor ei pentru ţară, înain
te ca înaltul ierarh să ia cuvîntul, Brîncoveanu schiţează foarte vag, 
un portret amabil al lu i: «Să-ţi fie sfatul astfel cum ţi-e înţelepciunea I 
Şi cum îţi e ştiinţa culeasă-n multe cărţi» (p. 44). Caracterizăm acest 
portret succint drept «amabil», deoarece el cuprinde trăsături prea 
generale, aplicabile oricărui intelectual de rînd. Presupunînd că citito-
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rul sau spectatorul piesei nu cunoaşte personalitatea impresionantă a 
cărturarului eclesiast, nimeni n-ar putea deduce din acea «înţelepciune» 
fără calificative şi din acel nedefinit «multe cărţi» (cîte ? opt, cincispre
zece, douăzeci şi trei ?!...), ce lumină a răspîndit Antim n.u numai în1 
cultura noastră ci în cultura întregii lumi cu care scaunul laic şi cel1 
bisericesc aveau contacte. Tot aici se cuvine menţionată o atribuire] 
din partea autorului a unei trăsături specifice antimireşti domnului^ 
Acesta întreabă, retoric : «Nu dă tiparul nostru carte creştinătăţii ?» (IVJ 
7, p. 6 6 ). Or, rolul jucat de Ivireanu în acest tip special de export est® 
bine cunoscut; numai pasiunea marelui istoric pentru personajul prinn 
cipal al dramei sale poate explica ce anume l-a putut îndemna să sărăH 
ceaşcă portretul unui personaj în favoarea portretului altuia. 1

Să revenim în actul III, scena 3. Cea dintîi replică a mitropolitului 
îi conferă o dimensiune de «răzbunător divin» care dezumanizează per-j 
sonajul piesei înainte de a se fi născut în. faţa ochilor noştri ca omJ 
El cheamă nenorocirile asupra oricărui membru al sfatului care afl 
încălca necesităţile secretului de stat: «Asupra celui care Domnul şi-al] 
părăsi / Şi în vileag ar scoate ce s-ar vorbi aicea /  Chemăm pedeapsa! 
care pe Iuda l-a atins, / Ş.i-anatema să fie, triclet, proclet, în veacul 4 
De-aici şi în acela ce dincolo va f i : / Cenuşa-i blăstămată să nu sel 
risipească!» (p. 43). Mai întîi că singura pedeapsă concretă enunţatăl 
«cenuşa-i blăstămată să nu se risipească!» îl priveşte atît de puţin pa 
cel asupra căruia ar putea cădea blestemul încît ne întrebăm de ce s-ad 
putea speria ; în al doilea rînd, cînd o persoană debutează pe un astfel 
de ton, ea nu-şi poate atrage decît antipatia cititorului (spectatorului)!

După lămurirea celor de faţă asupra situaţiei politice, lămurire* 
efectuată de Brâncoveanu, după ce el statuează întrebările la care s-al 
cuveni să răspundă boierii, Antim ia singur cuvîntul : «E obiceiul ţeril 
acesteia ca-ntîi /  Mitropolitul însuşi să-şi spuie socotinţa» (p. 44jJ 
Vasăzică, a doua replică a personajului urmărit de noi. Că obiceiul 
era cel specificat n-avem îndoială; o certifică ştiinţa.savantului auto™ 
Dar că nu domnul sau altcineva gîndeşte la a-i oferi cuvîntul întîistătăl 
torului bisericesc — în baza uzanţei — şi că acesta e obligat să se grăi 
bească a-l cere — menţionînd cutuma — ni se pare necuviinţă din parJ 
tea' celor dintîi şi o aroganţă din partea celui din urmă, ceea ce n a  
contribuie în nici un chip la atenuarea impresiei penibile creată dfl 
blestemul ce mai pluteşte în aer, dimpotrivă întăreşte antipatia stîrniti 
de personaj. 1

Şi iată ce glăsuieşte înţeleptul conducător bisericesc: «Sînte J  
creştini, mărite domn şi Creştinătatea /  E ţara noastră mare, de care n  
simţim / Legaţi prin tot ce este mai bun în gîndul nostru, 1 Şi cruce* 
dreaptă este aice-n Răsărit /' Şi cine zice crucea legii răsăritene / Um 
Patriarh cunoaşte şi vrea un împărat. / Eu ştiu pe împăratul, căci m -a J  
născut în preajmă-i: /  Noi toţi trăim în umbra uriaşelor aripi / A  vuM 
turului care ţintea spre Roma nouă, /  Şi ne rugăm să vie al izbăvii*  
ceas... /  Şi voi, turma pe care mi-a-ncredinţat-o Domnul > Ca să o m d  
spre tîrla păstorului milos / Şi să o scap de lupii ce nu ştiu ce e saţul,® 
Voi, mari boieri ai ţării creştine româneşti, / Voi mai aveţi o clipă d fl
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ială astăzi /  Cînd s-a gătit, asupra Goliatului, David, / Cu praştia 
care e piatra ce ucide ? / Ori vă e drag mai bine profetul Moham- 
t  ?» (p. 44—45).
Lui Antim Ivireanu i se atribuie idei posibile într-o gîndire catolică: 

patriarh cu caracter absolut şi universal, ceea ce este străin de con- 
ţia ortodoxă şi falsifică identitatea istorică a personajului; în plus, 
sugerează că acel patriarh ideal ar fi o ipostază viitoare a vorbitoru- 
insuşi care visează la aceasta. In acelaşi spirit e propoziţia : «creşti- 
tea e ţara noastră mare». Atari confuzii nu s-au făcut decît în gin

ea religioasă apuseană, în perioada ei vădit expansionistă. Afirmaţia 
Antim s-a născut în preajma lui Petru cel Mare este o aberaţie impo-
il de demonstrat; sigur, ar putea fi socotită un mod metaforic de 
rimare, dar claritatea expresă a cuvintelor nu încurajează această 

teză. Trecînd la fondul cuvîntării, în el nu regăsim nici una dintre 
-ripările verbului antimian din Didahii, nimic din concretul ce caracte- 
~ază gîndirea lui creştină, iar stilul vorbirii sale, din piesa lui N. Iorga, 
e totalmente străin de stilul colorat mustind de ştiinţă oratorică al 
uia dintre întemeietorii literaturii noastre.

Două intervenţii noi, scurte, una anodină, cealaltă în spiritul văzut 
~i sus, încheie prezenţa în replici a mitropolitului cu prilejul sfatului, 
scena următoare el mai strecoară douăspreze cuvinte, în două replici.

Este limpede că N. Iorga nu a produs tm personaj ci a expus o opinie 
trivnică celei pe care o va expune Constantin Brâncoveanu, aceasta 
scopul ca scenei să i se împrumute un gust dialectic, o dinamică a 

oziţiilor. Dar, mijlocul literar folosit nu poate sluji, ba dimpotrivă, 
ucerii pe scenă a luminatului ierarh cărturar.

Noaptea Brâncoveanuiui, de Constantin Radu-Maria este a doua 
iesă şi cea din urmă In care acelaşi mitropolit este adus pe scenă.

încă de la ridicarea cortinei, prezenţa lui Antim este vestită şi 
intern încunoştinţaţi asupra a două opinii privitoare la el. Toma 
-ntacuzino : «Unii îl urăsc», iar Constantin Brâncoveanu îi ia apărarea:
1 «fu pentru ţară avuţie şi cinste. Căci el a priveghiat, fără de lene, 

pentru folosul obştei» (I, 1, p. 63). Domnul motivează ura răsfrîntă asu
pra ierarhului prin micimea sufletească a celor care o nutresc, neputin
cioşi în a accepta ideea că valoarea se cuvine preţuită: «îl urăsc, ştiu. 
Că din mic l-am făcut mare. Pe măsura inimii şi slujbelor l-am făcut. 
Nu-i pot ierta şi nu-mi pot ierta, boierii veliţi, că i se-nchină şi că-i 
sărută mîna». Apoi vorbitorul desemnează o punte definitivă între sine 
şi mitropolit: «Cei care- 1  urăsc, pe mine mă urăsc» (idem). La aluzia 
privind originea străină a vlădicii, întîistătătorul ţării răspunde aforis
tic, înverşunat: «Străin de ţară este doar cel ce se mărgineşte cu sufle- 
iu1 lui mic şi strimb şi doar binele său şi-l vrea» (idem).

Impresionante, în acest text dramatic, sînt buna credinţă şi înţelep
ciunea lui Ivireanu. El vine la Vodă să încerce încă o dată a-1 convinge 
să calce cu încredere alături de Rusia pregătindu-se a se ridica împotriva 
Semilunii. în pledoarie, ajunge chiar să înalţe glasul la binefăcătorul 
sâu. Logica acestuia, experienţa sa de viaţă şi onestitatea cu care îşi 
expune teoria politică, deloc flatantă pentru demnitatea personală («Po
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litica mea, părinte, este să stăpînesc prin slugărnicie», p. 64, sau 
«înţelepciunea supunerii», I, 3, p. 72, va rezuma el), expunerea clară 
completă, plină de încredere şi de smerenie curată a tuturor temerii» 
şi piedicilor întîmpinate de scaunul său domnesc, rodesc curînd emoţia 
in sufletul lui Antim; suferinţele domnului îl cîştigă de partea acestuia 
afectiv vorbind, el nu se mai poate despărţi de protectorul său voievo 
dai, chiar dacă opiniile lor nu coincid. Totuşi, sfidîndu-şi simţămintel< 
omeneşti, hotărăşte : «Menirea şi cinstea mă cer să fiu în vremurile astei 
în tabăra credinţei». Relaţiile lor, din înţelepciunea amîndurora, nu ! 
pot rupe. Domnul îi răspunde : «Ştiu, sînt vremuri în care datoriile noas 
tre ne despart». O nouă izbucnire a inimii înlăcrimate ce bate în pieptu 
clericului: «Mă laşi să plec ?». Suspinul prietenului de la cîrma ţării abu 
de poate fi stăpînit: «Oamenii mei îţi vor fi soţi pînă la hotar». Curînd 
Vodă strigă după el, «cu căldură» : «Să te întorci». Zbuciumul domnului 
evident din indicaţiile scenice, grăieşte aluziv despre imensa persona 
iitate a mitropolitului, ea fiind aceea ce provoacă durerea înaltulu 
prieten laic : «Rămas singur, domnul dă semne de nelinişte. Pentru t 
clipă ar vrea să meargă către uşa prin care a ieşit Vlădica. Se opreşti 
nehotărît, apoi se întoarce de-a binelea, spre scaunul domnesc» (p. 64] 
Locul ales ca ţintă a acestor rătăciri prin scenă, jilţul, explică, metoni 
mic (cauza : «binele ţării» este înlocuită prin efectul e i : «un tron bin 
păzit»), că Brâncoveanu, la rîndul său, a ales între prietenie şi datorii 
faţă de neam pe aceasta din urmă. îşi va pierde glasul aproape, în urmi 
acestei despărţiri. Doi oameni mari îşi cinstesc ţara, fiecare dupi 
chibzuinţă sa. Brâncoveanu şopteşte : «Am rămas singur. (...) Sînt vrem 
de neputinţă şi sînt prea singur...» (idem). Mai mult, ca un adevărat o 
al întoarcerii realităţii pe toate chipurile, domnul se teme să nu f 
greşit respingînd sugestia mitropolitului. Del Chiaro va răspunde aces 
tei ezitări, cu ascuţime de minte : «Cînd nu vrea Dumnezeu şi împreju 
rările, nici omul nu nimereşte sfatul, Măria Ta» (idem).

Antim, acuzat pe nedrept de a-1 fi sfătuit pe Toma Cantacuzino s 
treacă în tabăra rusească, se simte vinovat, nu de faptă, ci de gîndul e 
Cu smerenie autentică, el recunoaşte un adevăr totdeauna valabil 
«M-am amestecat în treburile politice şi am cătat a face dreptate, uitîni 
că menirea mea e doar a ţine pe credincioşi întru nădejdea ei. Greşi 
sint că m-am coborît între cele lumeşti şi greşit că am făptuit, căC 
îndemnul poate fi drept, dar fapta este greşeală» (II, 4, p. 75). Greşeai 
sa este expusă răspicat de către Ştefan Cantacuzino (deşi intenţia la 
este departe de a fi cinstită) : «ai nesocotit voinţa domnului ţării aces 
teia. (...) Legea mare a acestei ţări e pacea. Tu nu ai ţinut-o» (ide/n 
In faţa acestei acuzaţii, Antim se ridică, îmbrăţişînd necontenit adevi 
ru l: «Mai vinovaţi sînteţi voi de slăbiciune, decît acei ce vă apasă, <i 
silnicia lor. Căci din puterea voastră ei îşi cresc puterea şi pe slăbiciu 
nea voastră se odihnesc» (II, 4, p. 76). Cu prilejul acestui schimb grei 
de idei de care depinde soarta însăşi a mitropolitului, una dintre ceM 
mai profunde întrebări rostite în piesă apare pe buzele lui Antia 
Ivireanu : «cînd neizbînzile ţi-au stat sub semnul binelui, mai pot ele sta 
şi sub cel al vinovăţiei ?» (idem).
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Printr-o frumoasă înlocuire a simţirii şi cumpănirii personajelor, 
tim, cel care a ştiut ridica fruntea împotriva asupririi turceşti pe 
d Brâncoveanu îl îndemna la supunere, în momentul mazilirii doru
lui, boierii, îndrăznind a argumenta contra acestei maziliri şi Aga 
stafa ameninţîndu-i, mitropolitul ia locul înţelepciunii domneşti acum 
usă la tăcere : «Cinstiţi boieri, Sfîntul Petru a zis că puterea vine 
la Dmnezeu şi cine are putere, precum se vede, are şi drept. Iar 

i, avînd decît oftatul dreptăţii noastre va trebui să dăm sultanului 
e al său şi să alegem» un nou domn (III, 6 , p. 8 6 ).

Constantin Radu-Maria, în drama sa Noaptea Brâncoveanului, 
tabileşte demnitatea mitropolitului Antim Ivireanu ca personaj dra- 

•tic. Ni se pare, totuşi, că ceea ce s-a făcut în materie de dramaturgie, 
ntru înţelegerea acestui cleric, eminent om de cultură al ţării noastre, 
seamnă încă prea puţin. Mitropolitul Antim, spirit creator polivalent 
erită, în sine, un rol principal într-o lucrare dramatică viitoare, acest 
n artistic constituind mijlocul de adresare cel mai direct în raport de 
blicul receptor. Aşteptăm cu evlavie condeiul de talent care va şti 

tă-i închine un imn dramatic, pe măsura vieţii zbuciumate a ierarhului 
fi a mesajului cultural adus de el pe scena didactică a formării morale 
■ neamului.
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STAREŢUL GHEORGHE ŞI MÎNĂSTIREA CERNICA

Prof. I. L. GEORGESCU şi 
t  Episcop ROMAN IALOMIŢEANUL

In viaţa instituţiilor ca şi în aceea a indivizilor intervin momen 
de criză. Uneori aceasta este mortală.

Păstrînd proporţiile, se poate afirma că mînăstirea Cernica a str 
bătut în secolul al XVIII-lea, după cîteva veacuri de prosperitate, r 
moment de criză gravă, care i-a pus viaţa în primejdie, dar pe ca 
apariţia unui om a salvat-o de la pieire. Acesta a fost stareţul Gheo 
ghe. El este cel care a împiedicat-o să dispară aşa cum se întîmpla 
cu mînăstirea vornicesei Chiajna, aşezată nu departe pe pintenul 
deal de dincolo de lacul Cernica, pe care săpăturile lui Gh. Canta 
zino au readus-o la lumină ». O soartă asemănătoare avusese şi Tf 
ganu, situată în acelaşi Athos al Colentinei, cum am arătat noi în 
toricul ce am închinat mînăstirii Cernica 2.

într-adevăr, datorită unui complex de cauze, pe la mijlocul se 
lului al XVIII-lea, ctitoria vornicului Cernica este pe punctul să 
combe.

Neînţelegerile iyite între urmaşii lui Cernica Ştirbei3, ciuma c 
pustieşte ţara secerînd numeroase vieţi ca şi alte împrejurări necun 
cute azi au provocat decăderea mînăstirii şi apoi încetul cu înc' 
abandonarea sa 4. Cassian Cernicanu5, cercetător-istoric al mînăs 
Cernica ne spune cu amărăciune că «a rămas sfîntul lăcaşul a"* 
cu totul pustiu şi nelocuit de nimeni mai bine de 70 de ani şi se 
cuse o pustietate foarte adîncă», iar Protasie 6 care va însoţi pe st~

1.Gh. Cantacuzino şi G. Trohani, Istoricul bisericii SI. Nicolae, din cup 
mînăstirii Cernica pe baza săpăturilor arheologice, în «Glasul Bisericii», 38, 1979, 
p. 1015.

2. 1. L. Georgescu şi Roman Stanciu, Mînăstirea Cernica, Bucureşti, 1968, p. 6
3. D. Furtună, Ucenicii stareţului Paisie la Cerica şi Căldăruşani, p. 42.
4. I. L. Veorgescu şi Roman Stanciu, op. cit., p. 9.
5. Cassian. Istoria stintelor mînăstiri Cernica şi Căldăruşani, Bucureşti, 1870.
6. Protasie ieromonah. Din partea pentru viaţa părintelui nostru stareţ Gh*

şi cum din a lui Dumnezeu pînă au venit aici şi au sădit cu părinţii viaţă de obşte 
ostrovul Cernica unde se prăznuieşte hramul Sf. Nicolae, manuscris păstrat In 
Cernica şi anexa la D. Furtună, op. cit.
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Gheorghe, la sosirea lui aici, descrie şi el dezolarea care domnea, 
onul şi triumful pădurii şi al sălbăticiei asupra locurilor unde 
tă răsuna cîntarea psalmilor. însăşi Grigore Matei Ghica, dom- 
1 , în hrisovul său. afirmă că părăsirea era atît de mare «de nici 

preot n-a fost avînd ca să slujească».
Imaginea fizică a stareţului Gheorghe ne este dezvăluită docu- 
tar de portretul acestuia (opera unui călugăr, ce se află în muzeul 
ăstirii Cernica), de către Sf. Calinic în pomelnicul mînăstirii şi de 
tarea ieromonahului Protasie.
«La statul trupului», spune Sfîntul Calinic în pomelnic, era «de 

loc» cum sînt mai toţi muntenii din Sălişte, satul lui natal, adău- 
noi, pe care i-a imortalizat pictorul Barabas în celebrul tablou 

lişteni mergînd la bîlci», aflat azi în muzeul de arte frumoase din 
apesta7.
Iar ieromonahul Protasie, ucenicul său, ni-1 dezvăluie la rîndul 

' revelatoriu: «Mărunt de statură, cu părul lung, barbă mare şi 
negri, departe văzători» 8.

Portretul său, în care pictorul călugăr, şi el contemporan, a crista- 
-t imaginea personalităţii psihologice alături de cea fizică a lui Gheor-
e, ne vorbeşte de ajuns de caracterul lui. E un eremit ce poartă 
-etea unei intense trăiri sufleteşti. Stareţul Gheorghe ne apare aici 
tărît, sever, energic, o adevărată sinteză a însăşi vieţii lui de muncă, 
curăţenie morală, de abnegaţie. Cum ar fi putut altfel să creeze şi 
conducă în pustietăţile codrului Vlăsiei o comunitate atît de im

portantă de oameni ?
Părăsind Ardealul, tînărul săliştean cunoaşte pe mitropolitul grec 

Roşea, cu care prin anul 1750 poposeşte la mînăstirea Vatoped din 
«îuntele Athos.

După moartea mitropolitului Roşea, se ataşează de comunitatea 
de călugări a unei alte. personalităţi strălucite, Paisie, de la schitul Sf. 
Ilie, atîrnător de mînăstirea Pantocrates. Şi tot cu acesta şi obştea lui 
de la Sf. Ilie părăseşte Sf. Munte pentru a se reîntoarce în Moldova 
la mînăstirea Dragomirna în jurul anului 1763.

Participă aici, însoţindu-1 în peregrinările sale ulterioare la Secu 
şi la Neamţu, la opera culturală a lui Paisie 9, dar obsedat de imaginea 
severei vieţi monahale atonite, el se hotărăşte să se despartă de Pai
sie, să părăsească ţara şi să se reîntoarcă la Athos.

Trecînd prin Bucureşti, în drumul său spre Athos, destinul îi scoate 
în cale pe mitropolitul Grigorie, căruia îi este prezentat de un amic, 
Macarie 10, eclesiarhul Mitropoliei. Ne aflăm într-un moment de răs
cruce pentru monahul Gheorghe şi pentru mînăstirea Cernica.

Mitropolitul Grigore sedus de personalitatea lui Gheorghe îi în
credinţează schitul părăsit al Cernicăi, pentru a-1 reanima, a reînfiinţa 
obştea călugărească stinsă. Sîntem în anul 1781 în ziua întîi a lunii 
septembrie.

7. Reprodus de G. Oprescu, In Pictura românească în secolul al XlX-lea, planşa IV.
8. Protasie, op. cit. 9. Furtună, op. cit., p. 63.
lO.Athanasie Mironescu, Istoria mînăstirii Cernica, Bucureşti, 1930, p. 126.
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Iată în ce termeni relatează hrisovul mitropolitului Grigore acest 
moment11: «De cînd am luat scaunul Sf. Mitropolii (1760) am avut mare 
dorire ca să am într-a mea eparhie mînăstiri cu viată de obşte şi n-am 
putut face nimic pînă cînd pronia dumnezeiască nu mi-a ajutat. Iată 
dar că mi-a trimis Dumnezeu pe prea cuviosul stareţ Gheorghe şi i-am 
dat schitul Cernica, metocul sfintei mitropolii, ca să aducă părinţi cu 
viaţă de obşte, aşezînd regulele şi rînduielile Sf. Munte. Şi rog pe 
Loţi fraţii milropoliţi, ce vor fi după mine, ca să nu strice această chi- 
novioară, ce acum de curînd s-a întemeiat, ci să o ajute şi să o întă
rească după putinţă, ca să fie şi numele lor pomenit la prea sfîntul 
jertfelnic, cel mai presus de ceruri» ş.a.m.d.

în condiţii grele, aici în izolarea codrului, Gheorghe monahul, aju
tat de doi ucenici, curăţă locul de mărăcini, alungă sălbăticiunile, spo
reşte obştea călugărească cu noi membri atraşi de seducţia puternicei 
lui personalităţi şi de atmosfera de puritate creştină pe care o ini
ţiază.

In cîţiva ani schitul reînvie, viaţa se reinstalează în locul pusti
ului, ceea ce îl determină pe ' mitropolit să-l întărească pe Gheorghe 
în funcţia de stareţ. Hrisovul de numire justifică aceasta în itermeni 
limpezi.

«Drept aceia dar şi domnia mea (am făcut aceasta n.r.) după ce 
ne-am adeverit de viaţa cuviosului stareţ chir Gheorghe de la schitul 
Cernica ot sud Ilfov...» 12.

Domnitorul Mavrogheni, frate de cruce cu stareţul Gheorghe, a- 
cordă mînăstirii mile domneşti constînd din 103 galbeni. «Domnitorul 
justifică aceasta în hrisovul său» 13.

«Domnia noastră înşine am văzut viaţa cuviosuluî stareţ chir 
Gheorghe şi a părinţilor călugări ce sihăstresc împreună cum că pe
trecerea şi orînduiala vieţii lor este vrednică de laudă».

Asemănătoare cuvinte de laudă are domnitorul Mavrogheni şi în 
hrisovul pentru Curtea de Argeş.

«Sihăstreasca mînăstire ce se numeşte Cernica, ot sud Ilfov, ce 
este aproape de scaunul domniei mele, în care se sihăstresc, o sută 
trei fraţi călugări cu stareţul lor care părăsind lumea s-au deosebii 
într-un colţ de loc, în ostrovul acela şi petrec viaţa fără de prihană 
cu posturi şi rugăciuni neîncetat pentru domni, pentru ctitori şi pentru 
toţi pravoslavnicii creştini ai ţării acesteia, muncind şi lucrînd însuşi 
cu mîinile lor de au deschis şi au împodobit acel loc, ce rămăsese pus
tiu, a cărora strădanie şi viaţă s-a făcut cunoscută de faţă şi vrednici 
de laudă...».

Iar Cassian, în istoria sfintei mînăstiri14 relatează că domnitorul 
Mavrogheni a iniţiat clădirea unei biserici în ostrovul Sf. Gheorgha 
şi a acordat daruri bogate călugărilor, constînd din alimente, îmbră
căminte şi cărţi.

11. Cassian, Istoria sfintelor mînăstiri Cernica şl Căldăruşani, p. 180.
12. Athanasie Mironescu, op. cit., p. 136. 13. Ibidem, p. 137.
14. Cassian, op. cit., p. 55.
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Domnitorul Mavrogheni sporeşte încrederea în stareţul Gheor- 
încredinţîndu-i şi conducerea mînăstirii Curtea de Argeş pe lîngă 
a a Cernicăi şi recunoscîndu-i rangul de arhimandrit în anul 1788. 

tea de la Cernica se mărise între timp ajungînd la 103 călugări, 
ăzeci dintre aceştia vor popula, odată cu numirea lui Gheorghe ca 

~eţ şi mînăstirea Curtea de Argeş.
Lanţul onorurilor şi al poverilor nu s-a încheiat însă cu aceasta, 

numai cîţiva ani, în 1792, Filaret, noul mitropolit al Ungrovlahiei, 
eşte hrisovul de stareţ al lui Gheorghe la Cernica şi îi acordă şi 

cina conducerii mînăstirii Căldăruşanil5.
Din acest moment vechile legături culturale ale celor două mînăs- 

' vor creşte în intensitate. Şcolile de pictură şi de copiat manuscrise 
vor lua la întrecere, vor căpăta un nou impuls.

Activitatea stareţului Gheorghe la Cernica se desfăşoară pe multi- 
planuri: spiritual, cultural şi gospodăresc.
Pentru a crea o bază materială, care să permită dezvoltarea cornu

ţii, el este permanent preocupat de repararea, mărirea şi comple- 
ea construcţiilor. Repară vechea clădire a bisericii lui Cernica Ştir- 
i, ruinată în perioada de abandon anterioară venirii sale aici. La 1 
tembrie 1781 cînd poposeşte Gheorghe aici, după cum ne relatează 

omonahul Protasie în 1782 (manuscris Cernica) pictura era căzută şi 
■doseala stricată, locul era pustiu şi în ruină 16, iar la 6  iunie 1788, 
numai cîţiva ani, biserica era reparată astfel că domnitorul Mavro- 
eni putea să exprime cuvinte de laudă pentru stareţul Gheorghe şi
i 1 0 0  de fraţi călugări care «muncind şi lucrînd ei înşişi cu mîinile 
r au deschis şi au împodobit acel loc ce rămăsese pustiu».

între mărturiile documentare şi cele arheologice s-ar părea că 
stă o neconcordanţă dar ea este numai aparentă. Intr-adevăr, s-au 

scoperit trei morminte de monahi, dintre care unul înmormîntat la 
746 şi un mormînt de copil, datat după moneda din mormîntul său 
tre 1754— 175717'. Este verosimil să credem că odată cu călugării 

‘e căror morminte au fost descoperite a încetat viaţa în mînăstire, cum 
relatează Protasie, pînă la venirea lui Gheorghe în 1781, căci nici 
alt mormînt n-a fost descoperit în ultimii treizeci de ani. Treizeci 
ani de abandon sînt suficienţi pentru a ruina un monument supus 

Intemperiilor fără apărare.
Este probabil că a menţinut vechile dimensiuni ale bisericii Sfîntul 

Nicolae. Este o concluzie care pare a rezulta din săpăturile efectuate 
de Gh. Cantacuzino şi G. Trohani18.

în adevăr, ipoteza emisă de noi că la data menţionată de hrisovul 
fui Radu Şerban din 1608 exista deja o biserică, probabil construită 
de Radu Captaru, fostul proprietar al moşiei Mărăcineni, la finele se
colului al XVI-lea, pe care Cernica Ştirbei a menţinut-o şi a mărit-o, 
ajungînd la dimensiunile de 18,70 m în exterior şi 17,10 m în interior, 
a fost confirmată de noile săpături. Ele au dus la identificarea în colţul

15. D. Furtună, op. c it, p. 123.
16. Gh. Cantacuzino şi G. Trohani, art. cit., p. 1015. 17. Ibidem, p. 1019.
18. Ibidem, p. 1022.
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de sud-vest al bisericii actuale, opera stareţului Timotei, din anul 1815, 
a temeliilor vechii biserici. Jumătatea ei de nord se afla în interiorul 
bisericii actuale iar cealaltă jumătate, de sud, în afara zidurilor sale.

Gh. Cantacuzino şi G. Trohani opinează că «toate aceste refaceri 
din faza a Il-a sînt opera marelui vornic Cernica care dacă nu a con
struit o ctitorie nouă a refăcut într-adevăr o veche biserică din te
melii» l9.

In orice caz chivotul bisericii Sf. Nicolae datat 14 mai 1793, afla' 
la muzeul mînăstirii Cernica, care ne înfăţişează biserica cu pridvor 
deschis şi cinci turle, ne oferă imaginea lăcaşului aşa cum el se pre
zintă în perioada în care a păstorit stareţul Gheorghe.

Dacă marea biserică Sf. Gheorghe din ostrovul cu acelaşi num 
avea să fie ctitorită tîrziu — conform tradiţiei se pare că stareţ" 
Gheorghe urmărea realizarea acestui plan — în schimb sub păstorir" 
lui, Dan Braşoveanu înalţă paraclisul existent şi azi, în anul 1789, în 
cliinîndu-1 Maicii Domnului şi Sfinţilor Mari Mucenici Gheorghe şi Di 
mitrie. Stareţul Gheorghe a înălţat şi el un paraclis în fosta sa cas 
din ostrovul Sf. Gheorghe, în care «venea pe timpul verii de se li 
niştea împreună cu alţi doi părinţi duhovnici fiindcă era loc retras . 
de jur împrejur ostrovul ocolit de apă şi de pădure, îngrădit şi îm 
podobit».

Paraclisul se află în chiar interiorul casei, servind probabil de c_ 
pelă privată. Dacă din punct de vedere arhitectonic, el nu prezin' 
interes, în schimb pictura sa este remarcabilă, marcînd şi ea un nr 
ment din evoluţia artei bisericeşti la finele secolului al XVIII-lea 
începutul celui de-al XlX-lea. Şi aici, ca şi în aceea a Sf. Nicolae, co 
temporane, realismul de penetraţie apuseană se împleteşte cu rigor 
mul, geometrismul şi hieratismul vechii arte de obîrşie bizantină.

Cele trei registre, Prorocii, Apostolii şi Praznicele împărăteşti r 
prezintă icoane de mici dimensiuni pictate pe lemn, adevărate mini- 
turi20, opera probabil a unui monah, într-un stil şi cu paletă deosebi' 
de aceea a picturii bisericii Sf. Nicolae.

Conform aceleiaşi tradiţii, lui i se datoreşte şi clădirea fostei tr  
peze a mînăstirii din ostrovul Sf. Nicolae şi după ştiri confirmate ‘ 
icoanele împărăteşti ale actualei biserici, pe care este menţionat an 
1802 — stareţul Gheorghe moare în 1806 — şi a unei biserici în ci 
tir destinată în special slujbelor de înmormîntare. La Căldăruşani c 
deşte o bisericuţă şi cîteva chilii în Cocioc.

Graţie lui, pe aceeaşi linie de asigurare a unei solide baze ma 
riale pentru existenţa obştei de călugări ce cîrmuia, pe care hriso 
domnitorului Mavrogheni o preciza la 103 călugări în anul 1788, 
năstirea Cernica primeşte danii şi scutiri prin hrisoavele lui Mi 
Vodă Şuţu din 10 octombrie 1784, prin acela al lui N. Mavrogheni 
1786, al lui Al. Moruzi (1792— 1796), al lui Al. Ipsilanti din 21 mai 17 
al lui C. Hangerli (1799), redobîndeşte bunuri vechi ce aparţinus 
mînăstirii, cumpără o vie în dealul Orlea de lîngă Rîmnicu-Sărat.

19. Ibidem. 20. I. L. Georgesou şi Roman Stanciu, op. cit., p. 22.
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Fără îndoială însă că el îşi concentrează activitatea îndeosebi asu- 
organizării vieţii mînăstireşti, pe care o îndrumează după regu- 
pe care le cunoscuse la Sf. Munte. Disciplina de acolo întemeiată 

smerenie, înfrînare, ascultare şi muncă fizică care alternează cu 
ăciunea 21, el o instaurează şi la Cernica şi Căldăruşani.
Viaţa stareţului Gheorghe «restauratorul», «nefăţarnicul începăto- 

», «blîndul şi bunul nostru povăţuitoriu», «puternic în cuvînt şi în 
ru cu Ipolipsis», cum a fost cu drept cuvînt numit de contemporani 
de urmaşi22, închinată întemeierii unei vieţi monahale, s-a stins la 
decembrie 1806, după o păstorire de un sfert de veac, aşa cum ne 
nfirmă pomelnicul mînăstirii, opera Sfîntului Calinic.

«1806, din decembrie 3 ; au răposat părintele Gheorghe, arhiman- 
't al ăstii obştii, fiind om prea cuvios la statul trupului de mijloc 

neamul român din Ardeal au deschis şcoală duhovnicească întîia 
cea la Cernica şi la Căldăruşani».

Pentru ca opera sa de organizator monahal să nu se stingă, stareţul 
eorghe a lăsat urmaşilor săi o diată în care sînt cuprinse regulile şi 

incipiile pe care a clădit comunitatea de la Cernica şi Căldăruşani. 
!ata a rămas îndreptar pînă tîrziu după moartea sa şi la Căldăruşani. 

Călugărul Rafail de la această mînăstire spunea în 1851, la atîţia ani de 
te trecerea la cele veşnice a lui Gheorghe : «S-au prescris această diată 
de mine sub iscălitură întocmai ca să se afle şi la Sfînta Mînăstire Căl
dăruşani unde mai sînt în viaţă din ucenicii răposatului Gheorghe stare- 
tul cernicanul» 23.

Diata stareţului Gheorghe reprezintă un îndreptar al vieţii călugă
reşti, cu al cărui ajutor vor putea monahii omorî «pre toate patimile 
cele alcătuite prin limbă, prin inimă şi prin simţuri, făcîndu-să vrednici 
de-a pururea împărtăşirii dumnezeieştilor taine».

El divide codul său de nevoinţă monahală, care a exercitat, după 
cum am arătat, o puternică şi durabilă influenţă, în şapte trepte sau 
porunci.

Conform primei trepte, întreaga viaţă a monahului trebuie să se 
desfăşoare sub semnul supunerii «ca nicidecum fără blagoslovenia po- 
văţuitorului obştirii să nu cutezaţi a face măcar cît de mic lucru, căci 
este scris că «cu blagoslovenie veţi gusta din pîinea vieţii cea plină 
de dar».

A  doua poruncă priveşte mărturisirea. «Pînă la unul, ordonă el, să 
mergeţi de trei ori pe săptămînă către cei aleşi de sobor evlavioşi pen
tru a mărturisi pre toate cele ascunse cugete de greşale, suspinînd din
tru adînc şi cerînd iertăciune. Atunci puteţi a crede cum că locuiţi în 
ostrovul spăşeniei şi cum că adeseori vă spălaţi cu apa iertării păca
tului... pentru că de la cei nelămuriţi în ispovedanie, departe stă şi 
mîntuirea».

A treia chibzuită poruncă se referă la încercarea dracului. «Că de 
veţi simţi că vă supără şi în ce lucru dracul cel ivit despre miază-zi şop- 
tindu-vă prin crederea minţii că doar aţi fi voi mai buni la Dumnezeu

21. D. Furtună, op. cit-, p. 48. 22. Ibidem, p. 50. 23. Ibidem, p  55.
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decît alţii sau mai sfinţi şi cuvioşi, imediat ca din săgeată să alergaţi ru- 
gînd pe îndreptătorul ca să pomenească pînă ce veţi scăpa din robia 
cugetului mîndriei».

Călugărul trebuie să lupte împotriva nelegiuitelor eresuri. «Să aveţi 
străjuire, zice el, nu să vă păziţi capul credinţei, prin merita înţelepciune 
a nu fi zdrobit de cel mai necurat duh al blestematei huliri...».

A patra treaptă priveşte împărtăşania. «Şi iată, părinteşte, vă în
demn, sfătuieşte bătrînul stareţ, ca să nu vă treacă nici o lună, nefiind 
împărtăşiţi cu dumnezeieştile Taine, ci toţi de obşte să vă îndeletniciţi a 
vă comineca de 1 2  ori pe an».

In a cincea recomandare (treaptă) «cu limbă de moarte», stareţul 
Gheorghe arată «cum să vă păziţi şi de focul cel vîrît în spuză şi tăinuit 
cu pricepere întru nepricepere». Sînt sfaturi avînd de scop să ferească 
obştea de indezirabili care smintesc rînduiala. Cu aceleaşi expresii plas
tice, el previne pe fiii săi duhovniceşti: «Feriţi-vă dar, o ! fiii mei, ca' 
să nu vă înşelaţi grăbindu-vă a primi lupi cuvîntători, întru smerita turmă, 
adică pe aceste cinci firi de oameni, ce sînt încurcaţi şi cu străine aşe
zări : pe călugărul cel venit de aiurea numai rasofor, pre cel trecut mai 
presus de chipul vostru cu schimnicia, cît şi pe cel prea cu totul cilibiu 
de neam, dimpreună cu cel foarte învăţat şi nesupus şi pe altul ce ar 
fi chiar peste fire lipsit de minte, ale cărora nepotrivite aşezări, nici 
vă sînt de folos a rămînea cu voi».

Nu uită stareţul Gheorghe, cel atît de bun organizator, să dea în 
treapta a şasea sfaturi «iconomului» mînăstirii, în mîna căruia se află 
administraţia bunurilor acesteia. El îi consacră o bună parte din diata 
sa. «O prea iubite fiul meu iconoame că mai vîrtos ţie şi deosebi am 
lăsat părintească poruncă, pentru ca să ştii cum să rînduieşti toate tre- 
bile cele dinlătintru şi dinafară. Că de vreme ce dregătoria aceasta în 
seama ta este încredinţată întru acest -an, ţi se cuvine dar să umbli 
şi foarte cu trezire atîta întru sporirea lăcaşului, făcîndu-te chip, cît şi 
spre binele tău, păstrîndu-ti sufletul».

Pline de duh şi într-o limbă pitorească — aceea a începutului se
colului al XlX-lea — sînt sfaturile marelui stareţ privitoare la rela
ţiile iconomului cu, colaboratorii săi. «Dar şi aceasta să-ţi fie în ştire,
o fiule, ca nu prost să încredinţezi ascultare celor ce cu totul nu se 
pricep a scoate la cale acel lucru, nici să îneci mărgăritarul cuvîntului 
în gura celor cu temelia supunerii pe nisip întărită; pe cei posomoriţi 
şi fricoşi la luptă nici odinioară să nu-i pui la slujbe grele, pentru că 
negreşit te vor ruşina,- aşişderea şi prea cu bună pază să cumpăneşti 
greşalele fraţilor a nu le judeca numai — cu asprime, după trup, ci 
mai ales şi prin milostivire după duh, că scris este «milă voiesc, iar 
nu jertfă», adică deşi multe căderi îţi vor aduce, ca nişte oameni'ca 
neputinţe şi feluri de scîrbe cu nemulţumire, ci însă nu-i mustra ca 
patimă, nici de hrăpi de obicei cumva osîndindu-i. Drept aceasta ara- 
tă-te vesel spre ei şi foarte vei fi iubit».

Treapta a şaptea este închinată recomandării de a se respecta rîn- 
duielile «părintelui kir Paisie care poate şi în zilele noastre mult a n~ 
folosi, fiindcă pravila acestui drept bărbat este întemeiată cu şapte stîlpi 
neciătiţi şi întărită pe cele şapte laude ale maicii noastre Biserici».
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Cu acest prilej, el elogiază memoria lui Paisie, pe care îl califică 
ireptul bătrîn», «stareţul meu», iar pe sine «mişel» şi «nevrednic».

Stareţul Gheorghe recomandă în viaţa sa ca obştea să nu depăşească
0  monahi «măcar de ar veni la voi orice faţă, aducîndu-vă toate bu- 

lătăţile pămîntului».
Vădind sentimente naţionale, pe care i le vor fi fortificat trăirea

1 la Sf. Munte, Gheorghe lasă cu limbă de moarte să nu se supună ob- 
aea creată de el altor neamuri: «Deci şi întru auzul tuturor, mai întîi 
e voi duhovnicii, preoţii, diaconii, clirosanii şi pe toţi cine sînteţi pri- 
litori de sfatul meu, cel lăsat către voi cu limbă de moarte, părinteşte
Ş rog, pentru numele Prea Sfintei Troiţe, ca să nu faceţi supusă sme- 
ta obşte altor mai procopsite neamuri, pînă cînd se va ţinea cîte un 

rosticel suflet de român într-însa».
«Ci ori greci, ori şi de altă limbă, să nu îndrăznească păşind peste 

aarta rumînilor, nici a ţinea începătoria înlăuntrul Bisericii, sau în- 
ru iconomia din afară, fără numai cu învoire de obşte, pot să fie ca o 
lină dreaptă statornicilor rumîni, spre ajutor la greutatea vieţii. Iar 
b nu-mi veţi ţinea în seamă cuvîntul ce v-am rugat, apoi să ştiţi fiii 
iei că multă plîngere veţi moşteni în loc de pace».

Naţionalismul său nu-1 împiedică însă să ceară urmaşilor ca «pra- 
rila să o ţineţi după tipicul slovenilor şi cîntarea Bisericii după gla- 
sorile greceşti, iar alte amestecături nicidecum».

în sfîrşit diata nu uită să prevadă cînd şi cum se vor face priveghe- 
; «în care sorocite zile», pentru ca să puteţi ţine rînduiala cu temei- 

■ic aşezămînt, a nu se încuiba răpştirea cu defăimare întru voi, fiii mei, 
Bcîndu-vă şi deşteptare prin cuvîntul Domnului cel către Apostoli, zi- 

‘ : «Cum de n-aţi putut un ceas a priveghea pentru mine», iar psal- 
«îistul zice : «Adormit-au cu somnul lor şi n-au aflat nimica».



CONTRIBUŢII LA ISTORIA REVOLUŢIEI DIN 1821

Printre numeroasele cercetări istorice ale profesorului Onisifor 
Ghibu (1883— 1972), cărturar cu pregătire şi preocupări enciclopedice, 
a fost şi aceea privitoare ia viaţa şi activitatea lui Gheorghe Lazăr, al 
cărui discipol s-a considerat a fi. In arhiva sa s-au păstrat numeroase 
însemnări, precum şi un număr de capitole gata redactate, pregătite în 
vederea unei mult dorite monografii, în zece volume, despre Lazăr şi 
şcoala sa, lucrare care n-a putut fi, din păcate, realizată în totalitatea 
ei. Una din temele care l-au preocupat în mod deosebit pe ilustrul cer
cetător al şcolii şi al Bisericii româneşti, a fost aceea a relaţiilor dintr- 
marele dascăl transilvănean şi Tudor Vladimirescu, cu privire la care 
întreprins cercetări îndelungate şi minuţioase. Rezultatul acestora 1- 
concentrat în lucrare sa, intitulată : Contribuţii la istoria rev-oluţiei di 
1821. Relaţiile dintre Gh. Lazăr şi Tudor Vladimirescu, datată 196~ 
Această lucrare e compusă din două mari capitole : primul, care se aii 
încă în manuscris, inedit, cuprinde reproducerea şi analiza critică a V 
ce s-a scris pînă la el cu privire la legăturile dintre «ceste două mar 
personalităţi ale istoriei noastre; al doilea, cuprinde analiza unor î~ 
semnări ale lui Lazăr nestudiate pînă acum de nici un cercetător, a 
liza steagului revoluţiei din 1821, de asemenea nestudiat pînă la el, pr 
cum şi concluziile la care a ajuns după coroborarea celor constatate ' 
urma analizelor întreprinse de el, concluzii care arată că relaţiile dint 
Lazăr şi Tudor ou fost mai strînse şi mai vechi decît s-a crezut pî~ 
acum, ele avînd o influenţă asupra caracterului revoluţiei din 1821.

Cea mai mare parte din acest al doilea cupitol al lucrării lui 0~ 
sifor Ghibu a fost publicată în volumul «Repere sibiene» voi. II, edit 
în 1980 de Comitetul judeţean de cultură şi educaţie socialistă din & 
biu : textul privitor la însemnările de pe cărţi şi de pe manuscrise 
matematice ale lui Lazăr a fost reprodus integral, cu omiterea însă 
subtitlurilor puse de autor, textul privitor la analiza steagului revo 
ţiei şi la concluziile la care a ajuns au fost publicate, în schimb, — 
asentimentul fiului autorului şi cu respectarea fondului principal 
idei ale autorului — numai într-o formă prescurtată şi cu unele m- 
ficări de natură semantică. Publicarea, chiar şi parţială, în «Repere 
biene II», a amănunţitei analize şi a concluziilor la care a ajuns Onisi 
Ghibu cu privire la sensul unor însemnări ale lui Gh. Lazăr şi al sim' 
Iutilor de pe steagul revoluţiei, precum şi la caracterul naţional gener 
românesc al revoluţiei lui Tudor V ladimirescu, a suscitat interesul is 
ricilor pentru această temă, determinînd elaborarea şi publicarea, 
ultimul an, a unor studii şi articole în diferite publicaţii, în care ace 
concluzii sînt însuşite, direct sau indirect, şi luate drept bază de plec 
pentru adîncirea în continuare a cercetărilor. Ultimul din aceste stu 
al lui Gh. N. Iscru, intitulat: «Steagul revoluţiei din 1821», publicat 
«Revista Arhivelor», nr. 2il98l, are la bază, după cum afirmă auto 
textul integral al lucrării lui Onisifor Ghibu (deci nu cel din *Re 
sibiene»), pe care îl comentează şi dezvoltă.
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Implicaţiile pe care amănunţita analiză cuprinsă în studiul lui Oni- 
for Ghibu le are asupra mersului în continuare a cercetărilor istorici- 
r privind caracterul revoluţiei lui Tudor V ladimirescu impun publica
ţi integrală şi întocmai a textului respectiv. Acest lucru îl iace revista 
wstră în cele ce urmează, în convingerea că prin aceasta contribuie la 
Umularea cercetării istorice atît în legătură cu revoluţia în sine, cît 
f cu legăturile dintre Tudor Vladimirescu şi Gheorghe Lazăr.

Textul ce se publică acum este cel definitiv. El a fost stabilit de 
ktavian O. Ghibu, în baza lucrării râmase în manuscris în arhiva au- 
irului. Notele de subsol care nu poartă o menţiune specială sînt ale 
atorului însuşi; cele marcate (n.C.—C.) au fost elaborate de Ioan 
Uolan şi Axente Creangă, îngrijitorii unei ediţii mai mari de texte 
ihibu despre Gh. Lazăr, aflată în manuscris ; cele marcate (n. Oct. Gh.) 
parţin lui Octavian O. Ghibu.

' AL. M. IONIŢĂ

LEGĂTURILE DINTRE GHEORGHE LAZĂR 
ŞI TUDOR VLADIMIRESCU

ONISIFOR GHIBU
O întîmplare norocoasă mi-a pus sub ochi, înainte de aceasta cu 

louă deceniii, în satul natal al lui Gheorghe Lazăr şi în casa unei stră- 
lepoate de-a lui, un număr de cărţi vechi, cu care se aprindea focul 
In sobă, şi printre care am găsit nu mai puţin de 13 cărţi care făcuseră 
parte din biblioteca marelui dascăl şi apostol de acum aproape un veac 
Si jumătate. Unele din ele purtau autograful lui, iar una o însemnare 
In limba latină, legată de cea mai puţin cunoscută pagină din viaţa lui, 
şi anume despre aceea legată de revoluţia lui Tudor Vladimirescu.

Am avut norocul să salvez de la pieire aceste cărţi şi să le studiez - 
apoi pe îndelete, putînd să aduc acum o contribuţie nu numai la faptul 
ca atare al legăturilor dintre cele două mari personalităţi istorice, a 
căror cunoaştere mai lasă de dorit şi azi, la mai bine de 140 de ani de 
la moartea lor, ci şi cu privire la rolul şi însemnătatea lor în istoria nea
mului.

1. însemnări în limba germană şi latină ale lui Gheorghe Lazăr 
pe două cărţi ale sale.

Pe una din cărţile din biblioteca lui Lazăr, care se găseşte încă din 
veacul trecut în biblioteca Academiei Române (cota I 72937), carte de 
dimensiuni uriaşe (1415 p.), intitulată: «Der Romisch-Orientalisch- 
Teutschen Kayser merkwiirdiges Leben und Thaten von Julio Caesare 
an biss auff jetzige Kayserl. Majestăt. Carolum VI., accurat, deutlich 
und ausfilhrlich beschrieben, nebst deren beygefugten Portraits und 
Symbolis», de M. Erdmann Uhsen, Rect. Gymn. Martisb., ediţia a IV-a, 
Leipzig, 1716 (adică : «Viata şi faptele remarcabile ale împăraţilor ro- 
mani-orientali-germani, de la Iuliu Cesar pînă la Majestatea Sa împăra
tul de astăzi, Carol al Vl-lea, precis, clar şi amănunţit descrise, dim

1. Capitolul a fost redactat In anul 1963 (n. Oct. Gh.).
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preună cu portretele şi simbolurile lor», de M. Erdmann Uhsen, rectorul 
gimnaziului din Martinsburg ed. a IV-a, Lipsea, 1716), — se găseşte ur
mătoarea inscripţie autografă a lui Lazăr, în limba germană : «Den 22-ten 1 
Februar 1821 etv Bukarest gegen Crajova ist einKomet gesehen worden» 
(adică : «La 22 februarie 1821 s-a văzut o cometă cam din Bucureşti 
spre Craiova»). Nota e scrisă pe pagina 65 a cărţii, sus.

wîftagtt: £ *  tt p ă s e T  281( tuw trn
J*«*»: <&S to n t

îS&sbbksxebî'
J®tsx^^sDsiă
mfftt&t iitf j î * t i s i ţ t * » » »

romwttl&wi&liaw. v. Swson. Ţ«ck. Aard. Yi(1*E»1«6X-3.C.î. . . . .

—  Jicus Vripafianu»

Fig. 1. Însemnarea nemţească de pe cartea din 1716.

Inscripţia aceasta a fost ignorată de toţi cercetătorii activităţii 1 
Lazăr O. Lugojanu, care a publicat în «Floarea Darurilor» (I, 1907, 
299—300) un scurt articol despre Biblioteca lui Gh. Lazăr, indică t 
însemnări făcute de Lazăr pe cărţile sale, dar pe aceasta nu. O găs 
în catalogul bibliotecii lui Lazăr, întocmit de I. Băcilă şi publicat 1 
cartea G. Bogdan-Duică — G. Popa-Lisseanu (p. 345, nr. 52), dar acelaj 
catalog, din cartea scrisă de G. Bogdan-Duică singur, o omite, probai 
ca lipsită de importanţă 2.

2. In acel catalog transcrierea notei este următoarea : «Den 22-ten Februar 183 
von Bukarest gegen Craiova ist mir ein Cornet gesehen worden». După cum se po 
constata din facsimilul reprodus mai sus, acea transcriere conţine două erori: 1. » 
vin tul de după 1821 nu este in nici un caz von j el ar putea fi efv(a) -  circa, , 
ximativ. 2) Guvintul mir nu există.
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Aşa cum e scrisă această însemnare — şi într-o limbă germană nu 
tocmai clasică — s-ar părea că ea nu prezintă de fapt nici o importanţă 
deosebită, fiind vorba doar de un simplu fapt divers, înregistrat mai 
mult ca o curiozitate, cum sş găsesc multe însemnări de acest fel prin 
călindarele vechi ale bătrînilor noştri şi prin alte cărţi, uneori chiar 
de rugăciuni.

In realitate însă, însemnarea prezintă importanţă, ca urmare a fap
tului că într-o altă carte, din cele descoperite de mine la Avrig, există
o a doua însemnare, aparent din aceeaşi zi, a lui Lazăr, de data aceasta 
în limba latină, care se referă, dar mult mai circumstanţial, la aceeaşi 
cometă.

L 'a. -

* •'-AfW *>*}
1 * fc. oAînrt {x

jg M v *  fA,rîu. tfi. ». — v

H » ; * *
Fig. 2. însemnarea latinească de pe cartea din 1791.

Cartea respectivă este intitulată : «Prelaectionum in Jus ecclesi- 
asticum universum», de Ioan Nepomuc Pehemm partea I, Viena, 1791 
(760 p.)\ Ea a servit, după toate probabilităţile, lui Lazăr în timpul stu
diilor sale de la Universitatea din Viena, unde a studiat teologia. Pe 
interiorul primei coperte întîlnim următoarea inscripţie autografă : «D/e 
22 Febr. 1821 visus est cometa magnus valde versus Crajovam, cum 
essemus Bukurestinni, cum esset revolutio Thodoiiana, ante adventum 
principis Calimachi. Lazăr». (în traducerea românească : «în ziua de 22 
februarie 1821 s-a văzut o cometă foarte mare spre Craiova, cînd eram 
la Bucureşti, cînd era revoluţia todoriană, înainte de sosirea principelui 
Calimachi. Lazăr»).
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Acest din urmă document contemporan autentic, coroborat cu cel 
dintîi, este menit să ajute la lămurirea uneia dim palpitantele pagini ale 
istoriei noastre. Căci, graţie acestei inscripţii latineşti avein posibilita
tea de a descifra, pe lîngă anumite particularităţi şi originalităţi ale lui 
Lazăr în legătură cu sensul pe care-1 da el apariţiei unei comete, şi 
unele noi elemente legate de revoluţia lui Tudor şi chiar de complexul 
de evenimente din acea vreme.

2. Ce ne spune inscripţia latinească?

Cu toată regretabila ei scurtime şi sărăcie de cuvinte, ea ne spune 
mult şi multe, după cum se va vedea din analiza atentă a ei.

Mai întîi de toate, ea constituie o atestare a faptului că Gh. Lazăr 
avea încă cu cel puţin patru săptămîni înainte de intrarea lui Tudor 
V ladimirescu în Bucureşti In fruntea pandurilor sâi, cunoştinţă concretă 
despre mişcarea pornită de acesta în regiunea Craiovei — mişcare pe 
care o prezintă drept «revoluţie», avînd drept conducător concret un 
fiu al ţării, pe românul Tudor.

Ne spune, mai departe, însemnarea că sosirea în tară a noului prin
cipe, numit de sultan în locul decedatului Alexandru Şutu — Scarlat Cal- 
limachi — este apropiată, dacă nu chiar iminentă. Aceasta menţiune ne 
lasă să bănuim că autorul însemnării face între cele două momente — 
revoluţia todoriană şi urcarea pe tron a lui Caîlimachi — o anumită le
gătură, în sensul că între Lazăr şi Tudor, pe de o parte, şi Caîlimachi 
pe de altă parte, a putut exista, înaintea plecării acestuia din urmă la 
Ţarigrad, o înţelegere tainică cu privire la revoluţia în pregătire, care 
avea să fie apoi sprijinită, într-o anumittă formă, şi de noul Domn.

In continuare, însemnarea precizează că la data de 2 2  februarie 
1821 Lazăr, împreună cu alte persoane, evident apropiate, se găsea la 
Bucureşti. Precizarea că nu este vorba numai de Lazăr singur ci şi de 
alte persoane rezultă din utilizarea pluralului: «cum essemus Bucures- 
tinni». De aici se naşte întrebarea : cine puteau fi celelalte persoane î 
Dacă era făcută o legătură între acestea şi revoluţia pornită la Craiova. 
probabil că ele erau implicate împreună, alături de Lazăr, în desfăşu
rarea acelui eveniment marcat numai foarte conspirativ. Era P. Poenaru» 
sau mai erau şi alţii ? întrebarea rămîne deschisă.

Din aceeaşi remarcă mai aflăm un lucru : faptul în sine că se face 
această precizare — «cînd eram la Bucureşti» — ne arată, indirect, c 
Înainte de 22 februarie 1821 persoanele respective, sau unele din e 
—printre care este verosimil să fi fost Lazăr însuşi — se găseau în 
loc. Nu cumva au fost chiar la Craiova, in taină, împreună ou Tudor, 
vederea discutării măsurilor ce urmau să fie puse în mişcare prin «r



nţie» ? Dacă ruu ar fi fost înainte de acea zi în altă parte decît în 
rureşti, o astfel de precizare într-o însemnare atît de scurtă (şi con- 
rativă) nu şi-ar fi avuit nici um rost.
Elocvent ni se pare şi faptul că însemnarea nu face nici un fel de 

zie la legătura «revoluţiei todoriene» cu mişcarea de mari proporţii 
hii Al. Ipsilaaiti, care intrase tocmai în acea zi de 22 februarie, în Iaş:, 
de a fost primit oficial, ca un fel de salvator, de către reprezen- 
iţii opiniei publice. Dacă Tudor ar mai fi fost la acea dată alături de 
îilanti, nu ar fi foist natural ca Lazăr să facă în însemnarea sa o leg*- 
•ă între cei doi şi nu între Tudor şr. Callimachi ? Tocmai faptul că nu 
făcut-o arată schimbarea intervenită, pe care Lazăr o cunoştea.

Caracteristic este, pe de altă parte, faptul că, în timp ce autorul 
semnării nu face nici un fel de legătură între Tudor şi Ipsilanti — id 
* : Eteria — el face chiar de la primele cuvinte o legătură între revo- 
tia lui Tudor şi «cometa fo a T te  mare» dins,pTe Craiova. Se pare chiar
i întreaga însemnare a fost scrisă anume pesitru a sublinia coinci- 
«nţa dintre apariţia cometei şi revoluţie, problemă care pare a fi fră- 
intat şi afectat pe Lazăr în mod deosebit. Dovada despre aceasta o 
►nstituie faptul că el a înregistrat, în aceeaşi zi, de două ori, apariţia 
«netei dinspre Craiova, după cum am văzut: o dată în însemnarea 
îmţească, in care nu a făcut vreo legătură între cometă şi revoluţie, 
a doua oară în cea latinească, — amîndouă in limbi practic necuno- 

:ute atunci în Bucureşti, unde stăpâneau limba greacă şi cea rusească. 
>e ce nu le-a scris în româneşte şi de ce a crezut necesar să le fixeze pe 
irtie cel puţin de două ori ? Nu este curioasă utilizarea a două limbi 
euzuale, pentru două însemnări separate scrise însă în acelaşi timp — 
ia în interiorul unei cărţi, alta pe coperta interioară a alteia ? Nu sare 
ochi că ele aveau caracter conjsipirativ, că ascundeau ceva ce trebuia 

?
Se pune în legătură cu aceste reflecţii şi întrebarea următoare : casre 

itea fi sensul atribuit de Gh. LazăT apariţiei cometei care însoţea re- 
oluţia lui Tudor? Bun sau rău, încurajator sa>u descurajator pentru au- 
>rul însemnării, caire nu era nicidecum un simplu amator sau cronicar 

unor fapte diverse, ci o personalitate de înaltă cultură ?

3. Cum era interpretată în acele vremuri apariţia unei comete ?

Cunoscutul folclorist Artur Gorovei, în cartea sa *Credinţi şi su- 
erstiţii ale poporului român» (voi. 27 al colecţiei «Din viaţa poporului 
>mân» — Culegeri şi studii), editată de Academia Română, la 1915,

, la p. 289, că în Bucovina «cometa cînd se arată pe cer, aduce veste 
îspre vreun mare rezbel, ori boală».
O. R — 9
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Celălalt harnic folclorist român, Tudor Pamfile, scrie în lucrarea sa 
apărută în aceeaşi colecţie (voi. 26) şi intitulată : «Cerul şi podoabele 
lui, după credinţele poporului român» (Bucureşti, 1915, p. 179— 180): 
«Cometele sînt, după credinţele poporului nostru, nişte semne dumne
zeieşti, care, din vreme în vreme, sînt trimise ca să vestească lumii ne-' 
norocirile care se vor întîmpla, ca osîndă pentru atîtea răutăţi ome
neşti. Aceste mari nenorociri care pot bate lumea sînt: războaiele, bo- 
liştile, ciuma sau holera mai ales, şi foametea sau seceta». înregistrăm, 
tot după T. Pamfile, şi următoarele cazuri concrete cu aceste credinţe: 
Mai întîi, Miron Costin scrie în legătură cu cometa de la 1653: «Nu 
s-au pomenit pentru semnele cerului, carele s-au tîmplat mai înainte de 
aceste toate răutăţi, şi crăiei leşeşti şi ţării noastre şi stingerea casei ş* 
domniei lui Vasile Vodă, pentru cometa, adică stea cu coadă, oare s-aa 
prilejuit cu cîţ.va ani mai înainte de aceasta... care toate semnele, bă- 
trînii şi astronomii din ţara leşească, a mairi răutăţi că sînt acestor ţări, 
meneau». Şi Nicolae Costin povesteşte pe larg despre cometa din anul 
1679, «de care mulţi astronomi strîngîndu-se prin alte ţări, au fosl 
prognitic ce se va lucra în lume după aceia în urmă, — care lucru apoi 
după acea cometă s-au scornit vrajbă mare de oşti mai la toate împă< 
răţiile şi ţările, cîţi sînt megieşi împrejur de se hotărăsc cu turcii, iai 
mai vîrtos între împărăţia turcului şi împărăţia neamţului».

Un scriitor mai nou, Victor Anestin, aminteşte în lucrarea sa : «C© 
metele, eclipsele şi bolizii ce s-au observat în România între anii 139 
şi 1853» (Bucureşti, 1912), că la 1853, «la prima dată cînd s-au văzut pl 
cer steaua cu coadă, toţi oamenii s-au îngrozit, au ieşit din casă pe ulit4  
se închinau, făceau mătănii şi au pus să tragă clopotele la biserici 
parte din oamenii bătrini de pe atunci spuneau că astăzi se scutura* 
lumea, pămîntul şi toată lumea are să se prăpădească. Femeile cînd al 
auzit că se prăpădeşte pămîntul, au început să plîngă, să se închini 
şi să facă mereu la mătănii. Alţi oameni spuneau că are să fie răzbirijl 
sau bătălii mari, că au să vie nemţii cu coadă, turcii şi muscalii».

Un alt folclorist, 1. Otescu, scrie în cartea sa : «Credinţele tăranuM 
român despre cer şi stele» (Bucureşti, 1907) : «Şi sfîrşitul lumii va 1 
vestit de o stea cu coadă. De aceea mulţi văzînd o astfel de stea, o ia 
şi ca semn că poate s-a apropiat sfîrşitul lumii, şi să se pregătească d 
moarte, trecîndu-şi timpul, cît se vede steaua pe cer, în post şi rugi 
ciune» (p. 71).

Cometa, ca semn de nenorociri, o întîlnim şi la unii din scriitot 
noştri pe la jumătatea veacului al XlX-lea. De exemplu, la Grigore Ak 
xandrescu, în versurile:

«Şi ce mai rău ar face o stea, un comet mare,
Care să ardă globul şi-ai lui locuitori ?».

Sau, la Constantin Negruzzi:
«Poruncim planetelor, mai ales cometelor,
Domnia ţi-or pîrjoli».
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După cum se vede, aşadar, cometa era privită în acele vremuri, de 
tre poporul nostru cel puţin dar, şi aiurea, drept semn prevestitor de 
Dorociri şi ca o indicaţie de «minie cerească». Despre această părere 
em o atestare chiar în legătură cu cometa semnalată de Gh. Lazăr.
*Istoria jăiuitorilor Ţării Româneşti Cînd feciorii lui Ipsilant s-au 

init din părţile Basarabiei, ca să-şi facă oaste den Grecime şi den. 
năutime şi den orice adunare rea, cî/i voia a se uni vointii lor, la anul 

121», — istorie publicată de N. Iorga în «Izvoarele contemporane asu-
12 mişcării lui Tudor Vladimirescu», dăm peste următoarele rînduri: 
Joamne, Doamne, caută din cer şi vezi şi cercetează pe săracul nostru 
îam, şi-l izbăveşte din robia vicleanilor şi uritorilor de oameni vene* 
n. Aşadar aflîmdu-se în ţara noastră, s-au dat deodată semn de mînie 
lească. Pămîntul s-au cutremurat în vreme neobişnuită, iarna, la ianuar 
I, spre sîmbătă, la 9 ceasuri din noapte. Cerul au arătat o stea cu coadă 
rea subţire, şi cătarea stelii aceştiia era de spre Olt cătră Bucureşti» 
K. Iorga, op. cit., p. 328).

Cometa despre care se aminteşte aici este probabil aceeaşi cu cea 
espre care vorbesc însemnările lui Lazăr. Deosebirea de date calenda- 
stice — 29 ianuarie şi 22 februarie — se poate datora unei confuzii, 
s presupus că la autorul istoriei respective, sau unei alte împrejurări 
s ar rămîne să fie elucidată.

Păreri de acelaşi fel despre cometă se întîlnesc şi la alte popoare,
i Rusia, de pildă, se spune că năvălirea lui Napoleon şi luarea Mosco- 
ei a fost prezisă dc o cometă (cf. «Revue des traditions populaires», 
XII, p. 340—341). La germani, într-un cîntec studenţesc vechi întîlnim 
rmătoarele cuvinte :

«Kommt ein Stern mit einem Schwanz,
Will die Welt zertriimmern...»,

dică : Vine o stea cu coadă / Vrea să distrugă lumea.
•

în baza elementelor înşirate mai sus ne-am fi putut aştepta, la prima 
redere, oa şi Gheorghe Lazăr, făcînd la 22 februarie 1821 în notiţa de 
are ne ocupăm aici, legătura între cometa de la Craiova şi revoluţia lui 
udor, să socotească apariţia cometei drept un semn prevestitor de ne- 
orocire pentru ţară şi pentru popor. Dacă el nu ar fi fost intim legat de 
evoluţie, în care avea încredere, ne-am fi putut gîndi chiar că, dînd o 
stfel de interpretare cometei, şi-ar fi putut lua şi el lumea în cap, ca 
iiile de refugiaţi munteni — în general boieri — care şi-au părăsit 
tunci rosturile lor de acasă, refugiindu-se în Transilvania. Se ştie doar 
ă la Sibiu şi în împrejurimi se găseau vreo 17.000 de refugiaţi din Ţara 
Lomânească, iar la Braşov vreo 12.000.
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După oum se ştie, nu numai că Lazăr n-a părăsit Buoure>ştiul, dar l-a 
aşteptat acolo pe Tudor, cu care a ţinut legături strînise, mergînd în ta
băra lui de la Cotroceni, uneori pentru zile întregi, după cum ne spune 
I. El iade şi Chr. Tell.

4. Oh. Lazăr nu atribuia cometei un înţeles de nenorocire 
ci unul de izbtndă şi fericire

Intr-adevăr, cu toate că, după cum am văzut, lumea socotea, în g 
neral, cometele drept semne prevestitoare de nenorociri, putem afi— 
că, dimpotrivă, Lazăr credea cometele drept semine de mîngîiere şi îm 
bărbătare. Dovada clară ne-o oferă un document miai vechi, emanat de I 
el, şi anume versurile cu care a salutat, la 1808, logodna împăratul- 
Francisc al Austriei coi Ludoviica.

Am analizat în altă parte a luicrării noastre aceste vensuri3, pe car 
criticii literari români fie că le-au ignorat ou totul, fie că, coniduşi î 
aprecierea lor exclusiv de criterii de estetică, respectiv de poetică, le-a 
stigmatizat în cuvinte aspre. Revenim aoum asupra acestei ode, în scop- 
de a face să se pătrundă cît mai adînc atît sensul ei, cît şi, prin aceas" 
sensul însemnării lazariene de oare ne-am oouipat (pînă aici şi care am® 
o nouă lumină atît asupra personalităţii lui Lazăr, încă şi azi atîit de puţ: 
cunoscută, cît şi asupra relaţiilor acestuia cu Tudor Vladimirescu.

Astfel, la 1808, cînd Lazăr scrie oda cu ocazia logodnei împăratul 
Frarocisc I al Austriei, el face o legătură între acel eveniment fericit 
apariţia unei comete. Dacă contemporanii au interpretat acea apari"1 
după obiceiul vremii, Lazăr i-a dat în schimb un sens favorabil, atît pe 
tru împărat şi pentru împărăţie, cît şi pentru întreg neamul omenesc, 
scria :

«Răsări dar şi Cometa, ca un gol, Vezi că însuşi şi Puterea de sus,
Uimit spre a ta prăznuire venii s o l; In care nădejdea in totul ţiiai pius,

Acelaşi sens de «prinos ceresc», adus de «Puterea de sus» pe c 
Lazăr l-a dat cometei la 1808, la Viena, sîntem îndreptăţiţi să cred' 
că l-a dat el şi mai tîrziu, după 13 ani, la Bucureşti, în însemnările 
care le face In legătură cu revoluţia lui Tudor (despre care, am v '  
deja, că avea cunoştinţă): însăşi Puterea de sus, dimpreună cu cerul 
stelele proslăvesc acţiunea acestuia. Nu este perfect logic să trag 
această concluzie ? Şi, mergînd mai departe cu raţionamentul: dacă 
vedea în acest fel acţiunea pe care o înicetpuse Tudor, la o dată 
acesta era încă departe, nu sîntem îndreptăţiţi să socotim că el era 
ţiat de pe atunci, şi încă intim iniţiat, cu privire la rosturile ad:înci 
acestei acţiuni ?

Aduclnd cununi ca prinos ceresc, 
Două, la pre’naltul tron p amintesc.

Glăsuieşte, ba cu drag a-ţi prăznui,
Nu trece ziua cu folos a-tf cinsti,
Un Domn, ah, Taică neamului omenesc! 
In cer, vezi, şi stelele te proslăvesc».

3. In alt capitol, nu tn cel ce se publică aici. (n. Oct. Gh.).
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Lazăr nu se va fi gîndit neapărat, cînd a considerat seninul drept 
va favorabil, la biruinţa personală a eroului pe care- 1  amintea, ci la 

kuinţia cauzei în sine pentru oare acesta se expunea — biruinţă care 
iost de fapt cîştigată mai tîrziu, chiar dacă cei mai devotaţi slujitori 
t ei au sucombat în mod tragic cu mult înainte de a fi putut da obştei 
it ceea ce ar fi fost în stare să dea.

însemnarea lui Lazăr poate fi considerată deci, după cum rezultă 
£ cele arătate, drept o luare de poziţie a acestuia în favorul lui Tiidor, 
drept unul din elementele care ne confirmă legăturile mai vechi şi 

lai strînse care au existat între ei. Coroborate cu alte elemente, pe care 
e vom expune mai jos, informaţiile pe care ni le dă însemnarea aceasta 
îştigă în importanţă.

5. Un alt element: sensul ascuns al manuscriselor de Aritmetică 
i de Trigonometrie
' In încercările de reconstituire a stărilor de fapt privind relaţiile 
tntre Lazăr şi Tudor, trebuie luată în seamă şi o altă piesă, peste care 
^nă acum s-a trecut cu uşurinţă : aceea a manuscriselor manualelor 
le Aritmetică şi de Trigonometrie, a căror redactare a fost terminată
— foarte ciudat! — deodată, în aceeaşi zi, la patru zile după insem- 
larea pe care a fălout-o Lazăr pe cartea latinească, analizată mai sus.

Cîteva consideraţii pe marginea scrierilor matematice ale lui Gheor- 
|#ie Lazăr 4.
! Printre cele vreo sută de cărţi ce ne-au mai rămas din cele 300 cîte 
cuprindea biblioteca lui Lazăr, se c,ăsesc nu mai puţin de şapte volume 
lin scrierile filozofice ale lui Chrislian Wolfl 6, dar nici una din cărţile 
Iie matematică ale acestuia. Faptul se datoreşte probabil împrejurării 
că cea mai mare parte din biblioteca lui Lazăr s-a pierdut. Printre căr- 
ile pierdute au fost — după toate probabilităţile — şi alte volume ale 

hii Wolff, printre care şi tratatele lui de matematici, pe care noi am 
=vut posibilitatea de a le studia din alte exemplare, aflate la Academie 
ji provenite din alte fonduri. N-ar fi imposibil ca cele două lucrări de 
natematici ale lui Wolff care se găsesc în Biblioteca Academiei să fi 
îjuns acolo, pe cale necunoscută, tot din biblioteca lui Lazăr, rămasă 
ie la unii elevi ai săi din Buicureşti6.

Toţi biografii lui Lazăr susţin — plecîind de la Eliade — că Lazăr 
ir fi predat un curs propriu-zis de matematică după Wolff, iar în alt

4. Fragment din capitolul «Gh. Lazăr la Bucureşti», din altă parte a lucrării, 14 
are autorul face trimitere în prezentul capitol (n. Oct. Gh.).

5. Din păe-ate, catalogul bibliotecii lui Gh. Lazăr — cită se mai află la Biblioteca 
\cademiei —, catalog compus de 1. Băcilă, funcţionar al bibliotecii şi publicat In 
nonografia lui G. Bogdan-Dulcă, este alcătuit într-un mod cu totul neştiinjilic şi e 
lin de greşeli şi liacune.

6. Cele două cărţi sin t: Elementa Matheseos Universae, Tomus I. Halle —
HDCCXI1I — în 4» — 832 p. +  Tomus II, 1715, 1073 p. (B.A.R. cota Iii 37065) şi Der An- 
angsgriinde aller Mathematischen Wissenschalten, I-er Theile, Frankfurt u. Leipzlq, 
vlDCCXLIV, 510 p. (B.A.R., cota I 165939).
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loc, tot Eliade afirmă că Lazăr ar fi prelucrat Geometria şi Trigonome- 
tria după acelaşi Wolff («Familia», 1865, p. 122).

In urma rugăminţii mele de a studia manuscrisele de aritmetică şi 
de trigonometrie ale lui Lazăr, aflătoare de decenii întregi între manu
scrisele Academiei7, profesorul Traian Lalescu, de la Universitatea din 
Bucureşti, a transcris cu litere latine manuscrisul de trigonometrie, pe 
care apoi l-a şi publicat în «Biblioteca Gazetei Matematice» (în 1919). 
In analiza pe care o face Trigonometriei, Lalescu, deşi nu a cercetat 
temeinic afirmaţia lui Eliade, totuşi nu a ezitat să anticipeze concluzii 
ca acestea : «Din analiza acestor manuscrise reiese limpede că Gheorghe 
Lazăr îşi luase sarcina de profesor cu toată seriozitatea şi că îşi propu
sese să dea un învăţămînt ştiinţific în adevăratul înţeles al cuvîntului 
întregul text al Trigonometriei sale şi mai ales adaptarea inteligentă a 
terminologiei ştiinţifice în limba românească, ne arată cît de înaltă eri 
cultura acestui nenorocit apostol şi ce departe de adevăr au fost aceU 
care vedeau într-însul un simplu simbol naţional, creat de împrejurări 
şi de hazard» 8.

Această apreciere elogioasă a fost luată drept una cu valoare dl 
autoritate şi după cîlăva vreme a fost repetată de celălalt matemati 
cian'de seamă al ţării, profesorul Dimitrie Pompei, cu privire la mano 
aiul de aritmetică al lui Lazăr. Pentru oa apoi, la 1924, în volumul edita 
de Ministerul Instrucţiunii, în care s-a publicat integral textul ambela 
lucrări, cei doi cercetători: G. Bogdan-Duică şi G. Popa-Lisseanu, ra 
producînd pur şi simplu opiniile celor doi matematicieni, să şi le însn 
şească fără nici o rezervă şi să le prezinte ca ultimul cuvînt al critici 
ştiinţifice româneşti.

Nu putem trece nici peste aprecierile celui de-al treilea materna 
tician român care s-a-oprit într-o cercetare istorică a sa, la matemati 
cianul Gh. Lazăr9. Pasajul destinat lui Lazăr în această lucrare oi 
prinde tot felul de greşeli.

Precum se vede, cei mai de seamă matematicieni români nu au re* 
şit să aducă lumină cu privire la marele lor înaintaş...10.

7. Cele două manuscrise de matematici ale lui Gh. Lazăr aflătoare la Bibliota* 
Academiei R.S.R.: Aritmetica matematicească şi Trlgonometrla cea dreaptă, au a }«  
tn posesia acestei biblioteci In 1870, donate fiind de Andreiu Adamescu (după rm 
menţionează, Intr-o notă făcută pe manuscrisul de Trigonometrie, directorul de ata* 
al bibliotecii, G. I. Dianu. Manuscrisul mai poartă ştampila Bibliotecii Centrale îi 
Muzeului de Antichităţi din Bucureşti) (n. C.—C.).

8. Traian Lalescu, Trlgonometria de Gheorghe Lazăr, Bucureşti, 1919, p. 2.
9. Petre Sergescu, Matematica Ia români, tn «Ştiinţă şi filozofie contempor* 

Contribuţie românească», Ed. Liga Culturală, Secţia Braşov, Vălenii de Munte, 191 
p. 104.

10. Preocupările profesorului Onisifor Ghibu referitoare la scrierile materna® 
ale lui Gh. Lazăr Încep la 1916, clnd a Întocmit cel mai complet (la data aceea) Cafa* 
al cărfilor de matematici din Transilvania, publicat de Traian Lalescu în «Gazeta SI 
tematică», voi. XXII, 1916/1917, p. 300—306. Privind personalitatea lui Gh. Lazăr \ 
Întregul el, este firesc că autorul n-a fost mulţumit de părerile matematicienilor t i  
pului .despre opera matematică a acestuia, căci ele nu rezultau dintr-o cercetare I 
Ojeinică a manuscriselor. Atunci — deşi nu era matematician — el Începe sin® 
căutarea surselor care i-au servit lui Lazăr la alcătuirea celor două manuale. In sos| 
acesta, O. Ghibu citeşte volume întregi din opera filozofică şi cea matematică a 1
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Oricum ar fi lucrările de matematici ale lui Lazăr din punct de 
redere ştiinţific sau metodic, importanta lor nu constă în valoarea lor 
din acest punct de vedere, ci în faptul că ele sînt primele lucrări româ
neşti de acest fel, căci toate manualele româneşti de aritmetică dinainte 
de Lazăr sînt simple manuale elementare pentru şcolile primare, traduse 
Jin nemţeşte. Şi ceea ce-mi pare şi mai caracteristic pentru această 
masivă activitate a lui Lazăr în domeniul matematicilor, este împre
jurarea că ea are loc în epoca cea mai agitată din viaţa lui Lazăr şi din 
viaţa de atunci a neamului românesc însuşi, cînd se pregătea o fază 
nouă în istoria poporului nostru prin credinţa în elibararea lui de sub 
stăpînirile străine, fază pentru ajungerea căreia Lazăr îşi cheltuia fără 
nici o rezervă întreaga lui putere de muncă. «Teologul» de la Viena şi 
de la Sib:u, în-care zvîcnea cu cea mai mare putere însuşi destinul isto
ric al neamului, nu vedea în acele vremuri de mari tranziţii, ca princi
pal factor de regenerare a neamului, nici teologia — care nu era altceva 
decît o armă vicleană grecească —, nici filozofia — care ne era încă 
străină şi lipsită de directive solide —, nici istoria — care încă nu 
era scrisă astfel ca să poată pătrunde în suflete —, ci ştiinţele exacte, 
matematicile, menite a ascuţi mintea pentru nevoile vieţii, începînd 
de la cele mai mici şi pînă la cele mai mari.

Poate în acest punct Lazăr s-a inspirat, într-adevăr, de la filozoful 
leibnitzian Chr. Wolff, cu ale cărui lucrări s-a ocupat intens încă de pe 
cînd era student la Viena şi pe care şi le-a adus cu sine la Bucureşti, 
pentru ca apoi să le ia cu sine, ca prieteni nedespărţiţi pînă la moarte, 
la Avrigul odihnei de veci.

O miraculoasă convertire a teologului, care se adresa «Atotputerni
cei Fiinţe» cu cartea de matematică în mînă, în loc de Biblie, să se mi-
Wolff, începînd cu cele ce s-au păstrat la Academie din biblioteca lui Lazăr (Ver- 
niinltige Gedanken von Gott, der W elt und der Seele der Menschen... —  1751 şi 1760, 
apo i: Allerhand nutzliche Versuche dadurch zu genauer Erkentniss der Natur und 
Kunst gebăhnet wird... — 1738; apoi cele două cărţi de matematică ale lui Wolff află
toare In biblioteca Academiei (menţionate Intr-o notă anterioară); sau cartea desco
perită în Avrig şi care aparţinuse lui Lazăr: Johann Philipp Colonius. Systema Arlh- 
meticum speciosum, Frakfurt am Mayn, 1748; apoi manualul întrebuinţat în liceele 
iezuite din Cluj şi Sibiu : Elementa Mathematica naturali philosophiae ancilantia..., al 
Iui P. Maximilian Holl (Cluj, 1755), precum şi manualul cu mare circulaţie atunci: 
Institutiones Arlthmeticae... (Sibiu, 1797), şi cîte altele ! Operaţia de cercetare culmi
nează- cu disecarea celor două manuscrise ale lui Lazăr-matematicianul, aflătoare la 
Academie: o cercetare pedantă, care începe cu analiza termenilor întrebuinţaţi de 
Lazăr şi termină cu analiza manualelor din punct de vedere metodic şi didactic. 
Găseşte vagi asemănări între economia acestora şi a manualelor cercetate sau cele 
ce se întrebuinţau In şcoli. Zeci de pagini de însemnări de o meticulozitate care-i 
era caracteristică îl duc la concluziile pe care le publicăm acum. Şi n-a renunţat la 
aceste concluzii nici după ce a aflat că, la 1936, profesorul Victor Marian, de la Uni
versitatea din Cluj, descoperise că cele două manuale sînt traduceri din germană 
şi latină (după Wolfl, Metzburg şi Povăţuirea către Aritmetică, Buda) şi deci se dez
legase, oarecum, misterul lor. Ceea ce rămîne totuşi un mister, pe care îl dezleagă 
tot Onisifor Ghibu, este coincidenţa complet neobişnuită a datei de 26 februarie 1821 
pe foile de titlu ale ambelor manuale, (n. C.—C.).
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lostivească a deştepta pe strănepoţii lui Romul din preaîndelungatul somn 
al adîncii adormiri, spre a-şi dezveli din nou brazda strămoşească u .

Să-l condamnăm oaire pentru aceasta pe teologul devenit infidel 
teologiei, dar care rămâne totuşi credincios pînă la sfîrşit şi Fiinţei Atot
puternice, şi neamului său, privind ştiinţele nu ca pe un decor străluci
tor cu care să se mândrească savantul in ceasurile sale de înalte sa
tisfacţii intelectuale, ci oa un mijloc penttaru trezirea din somnul cel 
adînc al fraţilor săi atît de nenorociţi pînă acum, atît din cauza apăsării 
sociale cît şi din cauza ignoranţei ?

Sensul ascuns al manualelor
Cele două lucrări ale lui Lazăr nu întrunesc în suficientă măsură 

calităţile necesare unor manuale de şcoală, chiar dacă este vorba de 
traduceri ale unor manuale străine. Faptul că ele au fost datate în fe
bruarie 1821 ne obligă să le acordăm o atenţie în plus, şi anume şi din 
alt punct de vedere decît cel didactic. Căci evenimentele de puternic 
conţinut din perioada dintre finele lui 1820 şi primăvara lui 1821 nu se 
poate să nu fi marcat şi felul în care şi-a organizat întreaga activi
tate Lazăr. De aceea, cînd analizăm faipte sau acţiuni ale sale din acea 
perioadă de emoţii, trebuie să le privim necondiţionat şi din perspec
tiva stărilor de fapt în care era obligat să trăiască şi să iusoreze, suspec
tat şi supravegheat de agenţii Austriei (a niu se uita că Vasile Moga 
îl denunţase, la Sibiu, dretpt filonus). Lazăr trebuia să fie deci mereu 
cu grijă şi să aibă mereu acoperire pentru ceea ce făcea, şi aceasta cu 
atît mai mul't aoum. Orieît de camuflat s-ar fi desfăşurat relaţiile lui 
cu Tudor, ele erau cunoscute în unele cercuri şi ar fi putut afla despre 
ele şi agenţii Vienei, care ar fi putut informa pe bunii lor prieteni de 
la înalta Poartă. Din această perspectivă trebuie să examinăm deci şi 
lucrările matematice ale lui Lazăr.

Pe lîngă scopul didactic pe caire-1 urmăreau, ele prezentau avan
tajul că puteau fi în acelaşi timp utilizate în scopul derutării organelor 
de siguranţă ale statului în cazul unor percheziţii şi cercetări, făcîn- 
du-le să creadă că cel bănuit de acţiuni politice, subversive împotriva 
stăpînirii turceşti mi era decît un simiplu dascăl, robit de preocupări 
ştiinţifice matematice. Că este aşa, ne-o dovedesc înseşi foile de titlu 
ale lucrărilor. Nu se obşinuieşte, şi nici Lazăr nu a mai făcut acest lu
cru la alte manuscrise ale sale, ca autorul unei lucrări să indice pe foaia 
de titlu a manuscrisului data exactă a terminării ei, împreună cu iscăli
tura «mânu propria», cu toate încărligăturile ei. La ce trebuia să* ser
vească semnătura ? Cui trebuia să-i dovedească el că autorul lucrării 
de pe masa lui de lucru era el însuşi şi nu altul ? Şi de ce trebuiau nea
părat datate, şi asta toamai într-o perioadă atît de agitată? în plus, 
Lazăr procedează în aicest fel în ambele cazuri, indicind atît pe manu
scrisul de Aritmetică cît şi pe cel de Trigonometrie aceeaşi dată de 26

11. Din Aritmetica matematicească a lui Gh. Lazăr. A se vedea: Scrierile mate
matice ale lui Gheorghe Lazăr, Bucureşti, Ed. Academiei, 1968, p. 87 — retranscriere 
făcută de A. Creangă, tot din Îndemnul profesorului O. Ghibu (n. C.—C.).
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iebruarie 1821, cu patru zile mai tîrziu decît cea de pe însemnarea re
lativă la revoluţia lui Tudor. Pentru orice om cu experienţă de viaţă 
ţi de luptă 12, pare mai (presus de orice îndoială că nu puteau fi termi
nate în aceeaşi zi două lucrări diferite şi că, deci, titlurile lor şi menţiu
nile respective au fost scrise într-o zi cînd s-a simţit mai ameninţat, 
pentru a induce în eroare siguranţa timpului. Poa;te chiar întocmirea 
In sine a manualelor să fi constituit o camuflare a unei activităţi ou 
caracter subversiv. Poate fi dată o explicaţie mai plauzibilă acelei da
tări simultane, îwtăirită cu semnăturile autografe, într-un moment de 
mare înfrigurare şi peritcol ? Sau, aşa cum avem convingerea intimă, 
sîntem aici în faţa unui nou element oare pledează pen.tr.u teza că Lazăr 
a fost implicat, încă din perioada începuturilor revoluţiei naţionale, în 
acţiunea lui Tudor, implicare pe care, din considerente de securitate 
personală, era obligat s-o ascundă.

6. De cînd datează legăturile dintre Oh. Lazăr şi Tudor Vladi- 
mlrescu

Iată deci, că pornind una lîngă alta concluziile la care se ajunge 
după studierea însemnării laitineşti şi a datării şi semnării celor două 
manuale de matematică, ne frapează faptul că în cele cîteva zile dintre 
22 şi 26 februarie 1821 Lazăr lasă cele patru urme ciudaite, greu de ex
plicat altfel decît doar ca dovezi că era în curent cu acţiunea lui Tudor. 
Această concluzie devine incontestabilă după ce se analizează un nou 
element, care, în plus, ajută şi la situarea în timp a începutului rela
ţiilor cu caracter conspirativ dintre Lazăr şi Tudor. Această nouă probă 
ne arată că relaţiile dintre cei doi nu s-au stabilit nici în jurul lui 2 2  fe
bruarie, de cînd ne-au rămas însemnările respective, şi nici în inter
valul dintre martie şi mai 1821, perioadă în care Lazăr a fost în lagărul 
lui Tudor de la Gotroceni, cu privire la care ne-au rămas atestări scrise 
de la elevii săi, ci cel mai tîrziu în ianuarie 1821, data marcată pe stea
gul lui Tudor, dar mai probabil între noiem'brie 1820 şi începutul lui 
ianuarie 1821. Analiza atentă a steagului lui Tudor dezvăluie mai multe 
aspecte ale acestor relaţii, ea constituind un capitol revelator atît pen
tru istoria revoluţiei lui Tudor cît şi pentru confirmarea rolului lui Lazăr 
în această revoluţie.

7. Cîteva date în legătură cu steagul lui Tudor
a) O primă constatare : nu s-a dat suficientă atenţie din partea 

istoricilor noştri unor informaţii pe care le găsim în Histoire moderne 
de la Grkce, de Jakovachy Rizo-Neroulos, cu privire la felul în care a 
fost iniţiat Tudor în secretele Eteriei de către Iordache Olmpiotul.

12. Este cunoscut, de$: încă insuficient, faptul că Onisifor Ghibu a desfăşurat în 
întreaga perioadă 1903— 1918 o intensă activitate publică, fiind nevoit să lucreze 
uneori In condiţii de clandestinitate, impuse de împrejurările vitrege de pînă la în
făptuirea unităţii naţionale. Tocmai pentru că *tia din propria experienţă cum şi-a 
camuflat adevărata activitate, simulînd preocupări de natură benignă, el s-a situat 
ou relativă uşurinţă în situaţia în oare era convins că trebuie să se fi aflat Lazăr 
in acele împrejurări grave. I«n scrierile sale despre Lazăr el face adeseori referiri la 
astfel de situaţii, (n. Oct. Gh.).
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Acesta, zice Jakovachy Rizo, «îl măguli pe Tudor» că-1 va ridica pe tro
nul lui Decebal şi desemna un plan de operaţiuni militare pentru a 
răscula Ţara Românească (apud Oţetea, op. cit., p. 263, nota).

Ce'avea să însemne «tronul lui Decebal» ? Şi din ce creier a ţîşnit 
o asemenea idee ? Direct din a grecului Iordache Olimpiotul sau a epi
scopului greco-bulgar de la Argeş ? Sau a fanariotului Alexandru Ipsi- 
lanti ? Tronul lui Decebal însemna doar reînvierea vechii Dacii, dacă nu 
în forma unei «Românii Mari» — despre caire vorbeşte la un moment dat 
ucenicul lui Lazăr, I. Eliade, care să cuprindă, de la început, şi vatra 
însăşi a Daciei, adică Transilvania —, în tot cazul, pentru moment cel 
puţin, ambele Principate române. Ideea ne este confirmată şi de Filimon, 
care z ice : «Căpitan Iordache cultiva cu dibăcie vanitatea Vladimi- 
rescului, făcîndu- 1  a crede că într-o zi ar putea ajunge chiar domnitor 
peste amîndouă Principatele» (citat de C. D. Aricescu, în Istoria revo
luţiei române de la 1821, p. 364, şi de A. Oţetea, op. cit., p. 264, nota).

în proclamaţiile revoluţionare de la 1821, chiar şi în ale lui Ipsi- 
lanti, termenul «Dacia» se întîlneşte de cîteva ori, şi aceasta consti
tuie, după părerea noastră, punctul culminant al întregului complex de 
împrejurări legate de momentul Tudor. Ceea ce n-a fost accentuat pînă 
acum de nici un istoric şi constituie «punctul culminant» la care ne-am 
referit, este faptul că ideea panromânească — superioară şi mai pro
fundă ca exprimare, «Daciei» lui Iordache şi Ipsilanti, a apărut în miş
carea lui Tudor încă în ianuarie 1821, înainte de izbucnirea revoluţiei 
propriu-zise, ea fiind înscrisă — este adevărat că neostentativ, dar to
tuşi indubitabil — pe steagul revoluţionar al acestuia (a se vedea mai 
jos inscripţia de pe steag).

b) Cum a fost descoperit steagul lui Tudor. Steagul slugerului a 
ajuns în posesia statului român la 8  mai 1882, în urma unui demers al 
preşedintelui consiliului de miniştri către B. P. Haşdeu, pe atunci direc
torul Arhivelor Statului din Bucureşti. După moartea lui Tudor steagul 
rămăsese în păstrarea maiorului N. Cacaleţeanu, fostul comandant şef 
al artileriei acestuia. Fiul acestuia, Gh. Cacaleţeanu, şi el maior în ar
mata română de mai tîrziu, moştenind de la tatăl său acest «sfînt stin
dard» s-a decis a- 1  preda spre păstrare statului român 13. în urma aces
tui gest, preşedintele consiliului de miniştri a delegat pe B. P. Haşdeu 
să aducă de la Craiova la Bucureşti această «glorioasă şi nepieritoare 
flamură a independenţei naţionale», căreia, la 1 0  mai 1882, la prima 
aniversare a încoronării «Domnitorului Cairol I al toatei României», 
avea să i se facă «legitima şi meritata onoare de a se desfăşura în aer 
liber şi în primul rang cu drapelele de la Griviţa, Plevna şi Smîrdan». 
în urma acestei însărcinări, Haşdeu a adus la Bucureşti, «cu excortă», 
acest «talisman naţional» şi l-a predat Ministerului de război, care l-a 
depus apoi la Muzeul Militar al ţării (cf. E. Vîrtosu, Mărturii noi din 
viaţa lui Tudor Vladimirescu, Bucureşti, 1941, p. 109— 110).

N. Iorga a reprodus, în fotografie, steagul lui Tudor — probabil, 
fără a menţiona însă, după P. V. Năsturel, care- 1  publicase şi descrisese

13. A se vedea detalii şi descrierea steagului de către Gh. Cacaleţeanu, In «Pressa», 
Bucureşti, nr. 203, din 20.IX.1873, p. 2.
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trei ani înainte — în Izvoarele contimporane asupra mişcării lui 
udor V ladimirescu, p. XVI (a se reţine faptul caracteristic că N. Iorga 
orbeşte mereu despre «mişcarea», nu despre «revoluţia» lui Tudor), — 

isursă după oare l-a reprodus şi A. Oţetea la sfîrşitul cărţii sale Tudor 
yladimirescu şi Mişcarea Eteristă în ţările româneşti, Bucureşti, 1945, 
p. 15.

Avem de fapt asupra steagului opt descrieri : Aricescu, Gh. Caoale- 
ţeanu, P. V. Năsturel, Iorga, Oţetea, Vîrtosu, Lupaş şi P. Constant. Lu
cru ciudat însă — nici unul din aceşti autori n-a descris în mod com
plet şi, în special, n-a analizat în mod critic semnificaţia poPtică a sim
bolurilor de pe steag, în raport pe de o parte cu steagul Eteriei, pe de 
alta cu caracterul specific al mişcării lui Tudor. O vom face noi în cele 
ce urmează.

8. Drapelul revoluţiei eteriste
Drapelul revoluţiei eteriste, sfinţit în catedrala de la Iaşi de către 

mitropolitul Veniamin Costache, era din pînză, în culorile : roşu, negru 
şi alb. Avea pe el chipurile sfinţilor Constantin şi Elena ţinînd în mîini 
lemnul crucii pe care a fost răstignit Hristos, cu legenda, în greceşte : 
«Prin aceasta vei învinge». Pe cealaltă parte era un Phoenix, cu inscrip
ţia : «D/n cenuşa mea renasc».

Adăugăm că pecetea Eteriei era: două cercuri concentrice, în cer
cul cel mic fiind înscrisă iniţiala K (Kapo d'Istria), iar în spaţiul dintre 
cele două cercuri, de mai multe ori iniţialele A  (Alexandru, ţarul Rusiei, 
dar şi Alexandru Ipsilanti însuşi) şi E (Eteria, adică Sfînta Alianţă) 
(după A. Oţetea, op. cit., p. 119).

9. Descrierea steagului lui Tudor
înainte de a ne opri la analizarea elementelor constitutive şi a sim

bolurilor steagului lui Tudor, reţinem descrierile făcute de către N. Iorga 
şi E. Vîrtosu, ca find mai semnificative.

N. Iorga prezintă steagul astfel: «Mare, albastru, păstrat cum nu 
se poate mai bine» (asta, bineînţeles la 1906; astăzi, în 1963, starea lui 
e cum nu se poate mai rea !). «Anul 1821 — continuă Iorga — , versurile 
de închinare (sic !) scrise cu slove de aur, vulturul cu crucea în plisc, 
ramurile de măslin ce-1 înconjoară, icoana sfîntului Teodor Tiron, ocro
titorul ostaşilor (sic !), să văd tot atît de desluşit astăzi, ca în acele 
zile de primăvară de acum 80 de ani, cînd căpetenia pandurilor a ridicat 
acest semn de luptă împotriva tuturor apăsătorilor pe plaiurile Vîlcii, 
Gorjului şi Mehedinţilor» (Trei vechi steaguri, în «Neamul Românesc», 
1906, nr. 24).

Iată descrierea steagului de către E. Vîrtosu : «Steagul revoltei e 
de mătasă albă 14; are zugrăvit pe dînsul pe sfîntul Teodor Tiron, patro-

14. N. Iorga scrie că e albastru, E. Vîrtosu că e a lb ; P. V. Năsturel scrie că e 
de mătase albă foarte fină, căptuşită cu mătase albastră. De aici probabil diferenţa. 
Simbolurile erau zugrăvite, după Năsturel, pe faţa cea albă (n. Oct. Gh.).
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nul lui Tudor Vladimirescu, pe sfîntul Gheorghe, patronul ostaşilor şi 
pe Sfînta Treime. Zugrăveala a fost făcută în mare taină, de un călugăr 
de la Biserica Antim, deci din porunca şi cu ştirea vlădicăi Ilarion. Ver
surile de pe steag sînt compuse sigur de Tudor şi arată încă o dată 
credinţa mare în Dumnezeu şi caracterul sfînt al «dreptăţilor» pe care 
le va cere pentru norod, reprezentat de corbul ţării în efigie. Arată, pe 
de altă parte, simţul de adîncă psihologie a maselor româneşti pe care 
îl poseda Tudor, simţ tot atît de evident şi în scrisul lui» (Tudor Vla
dimirescu. — Pagini de revoltă, 1936, p. 15) 15.

Noi vom cerceta din nou acest subiect, căutînd să-i desiprindem în
treaga semnificaţie, care este mult mai interesantă şi mai complexă de
cît cea care i-a fost atribuită pînă acum.

Din păcate, cercetarea noastră nu se poate face pe baza steagului 
însuşi, şi aceasta din cauză că preţioasa relicvă, care se găseşte astăzi 
la Muzeul Militar Central din Bucureşti, este într-o stare atît de dete
riorată, drept consecinţă a puţinei griji, care — după cîte ni s-a afir
mat — i s-ar fi acordat in anii ultimului război, încît el nu mai este 
astăzi decît o penibilă cîrpă, din care nu se mai poate reconstitui nimic 
din ceea ce a fost odinioară drapelul revoluţiei din 1821. în faţa situa
ţiei acesteia de-a dreptul revoltătoare, mi-am permis să recomand di
rectorului Muzeului Militar actual, col. Frunză, să scoată dintre piesele 
expuse în cadrul acestui aşezămînt cultural ceea ce se pretinde că ar 
fi restul steagului lui Tudor (cu privire la care eu am îndoieli, dat fiind
că, oricît de mult s-ar fi deteriorat steagul în cursul celor trei ani de
război, mi se pare imposibil ca deodată să dispară de pe pînza lui orice 
urmă a simbolurilor şi a inscripţiilor care se păstraseră nevătămate, pînă 
aici, timp de 1 2 0  de ani) 16.

Analiza noastră nu se va face pe baza celor opt descrieri amintite 
mai sus şi nici pe baza tabloului lui Costin Petrescu — foarte răspîndit

15. în prima parte a acestui capitol din lucrarea despre Lazăr, partea cu caracter 
documentar, nepubliiaată aici, autorul analizează critic aceste afirmaţii. In ediţia a 
2-a, din 1944, a lucrării citate, E. Vîrtosu (p. 49— 50) face o descriere mai nuanţată 
a steagului: «Steagul revoluţiei e de mătase albă : culoarea păcii şi a împăciuirii. L-a 
zugrăvit, în mare taină, călugărul David, la mănăstirea Antim, desigur ou ştirea şi din 
porunca vlădicii de Argeş, llar.ion. Zugrăveala are în mijloc pe sfînta Troiţă : Fiul îs: 
poartă crucea pătimirii, Tatăl binecuvântează şi împacă Ţara Românească, înîă.işată 
în efigie sub chipul unei pajuri purtătoare de cru ce ; iar Duhul sfîut pluteşte peste 
stihii, cu aripile desfăcute. La dreapta străjuieşte sfîntul Teodor Tiron, ocn-tito ol 
lui T. Vladrmiresicu, iar la stînga sfîntul Gheorghe, ocrotitorul ostaşilor. Dedesubt 
cele opt versuri, alcătuite, poate, de însăşi Căpetenia pandurilor, cheamă numele ş» 
«ajutorinţa» Dumnezeirii, arătînd şi prin aceasta caracterul sfînt al «dreptăţilor» pe 
care avea să le ceară, prin arme, Tudor Vtadimirescu, pentru «Norodul Rumânesc» 
(de fapt, după cum se vedea din facsimilul fotografiei, în inscripţie este «românesc», 
nu «rumânesc»). (n. Oct. Gh.).

16. Căutînd să aflăm cum stau lucrurile astăzi, (în 1973), am constatat că «orig' 
naiul» steagului, adică exemplarul complet deteriorat la care se referă autorul, a fost 
predat Muzeului naţional de istorie. Din cauza stării în care se găseşte, el nu poale 
fi confruntat cu fotografiile existente. La Muzeul Militar Central este expusă o «r: 
constituire» a steagului, executată — după cîte ni s-a spus — «de mult», după re
producerea din oarteia lui Năsturel. «Reconstituirea» prezintă unele aparent mici deo
sebiri faţă de model (lipseşte, la sf. Gheorghe, inscripţia cu numele acestuia; lipseş*- 
ramura de măslin din mîna lui stîngă: lipseşte crucea din ciocul vulturului; lui s t  
Teodor i se vede mina dreaptă, lăsată in jos, ceea ce în fotografie nu se vede ; părţi
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:nioară, în oare chipul lui Tudor este realizat în condiţii satisfăcă- 
're, dar în care steagul se vede numai parţial şi puţin desluşit —, ci 

baza fotografiei steagului, publicată de P. Vasiliju Năsturel, în 1903 
de N. Iorga în 1906, după care s-au făcut mai tîrziu reproducerile din 

«Enciclopedia României» (Guşti, voi. I, p. 77), E. Vîrtosu (op. cit.) şi A. 
''ţetea, toate fără vreun comentariu sau analiză a simbolurilor de pe 
steag.

Vom menţiona din capul locului faptul că steagul lui Tudor nu are 
nici un fel de asemănare cu acela al Eteriei de sub comanda lui Ipsilanti, 
Dacă Tudor ar fi fost un instrument oarecare al Eteriei sau un co
mandant în subordinea lui Ipsilanti, steagul lui, chiar dacă n-ar
fi trebuit neapărat să fie identic cu al acestuia, ar fi trebuit să 
aibă cel puţin cîteva elemente fundamentale comune. Ori, stea
gul Eteriei se prezintă, după cum am văzut, în trei culori :
roşu, negru şi alb. Culoarea roşie simboliza focul, care trebuia să
distrugă vechile orînduiri nedrepte ; culoarea neagră simboliza moartea, 
de care trebuie să se împărtăşească tiranii; iar culoarea albă simboliza 
pacea, care avea să se instaureze pe ruinele nedreptăţilor şi ale tiranii
lor. Concepţia fundamentală a acestor culori este, mai presus de orice 
îndoială, specific revoluţionară, războinică. In ce priveşte steagul lui 
Tudor, acesta era de o singură culoare, albastru 17, — simbolul dreptăţii 
care aduce cu sine, în mod natural, şi pacea, pentru obţinerea căreia nu 
este neapărat necesară nici vărsarea de sînge, nici pîrjolul focului, nici 
distrugerea de vieţi omeneşti, prin moarte. Judecând semnificaţia aces
tui prim-elememt simbolic al steagului revoluţiei lui Tudor, ajungem la 
concluzia că manifestările distrugătoare pe care le-am amintit nu erau 
gîndite decît ca mijloace mai aprige pentru întronarea dreptăţii pe 
seama poporului român (şi anume, după cum vom vedea, a întregului 
popor român), atît de nedreptăţit pînă aci.

Ideea aceasta de bază iese şi mai mult în relief prin coroborarea 
ei cu celelalte simboluri ale steagului, care constituie, după cum se va 
vedea, prin complexitatea lui, un caz deosebit, în comparaţie ou alte 
steaguri din istoria diferitelor popoare.

10. Cele trei planuri ale steagului
Se ştie că steagurile au anumite simboluri pe ele, care caută să in

dice, în general, idealul pe oare- 1  urmăreşte societatea, organizaţia sau 
mişcarea respectivă. Diispun/înd de un spaţiu de desfăşurare rastrîns, 
simbolurile sânt, prin însăşi această limită, reduse la elemente cît mai
de sus şi de jos ale steagului sint, fie nereconstituite, fie îndoite, înoît simbolurile 
de pe ele apar tăiate). Recent (în 1980) Olivia Strachină, specialistă în facsimilare a A r
hivelor Statului din Bucureşti, «dinamizată şi de mărturia lui Onisifor Ghibu (din stu
diul amintit)» — după cum afirmă Gh. N. Iscru în lucrarea citată —, a restaurat stea
gul revoluţiei, aşa cum e el cunoscut din reproducerile amintite (cf. O. şi A. Strachină : 
•Reconstituirea steagului revoluţiei din 182J», în «Revista Arhivelor» nr. 2/1981) 
(n. Oct. Gh.).

17. A  se vedea nota 14. De remarcat că şi Gh. Gacaleţeajiu (In «Pressa», deja 
citată), care este primul care face descrierea steagului, spune că «este de mătase 
albastră, care şi-<a pierdut oarecum culoarea». A  se vedea, în această privinţă, şi 
articolele lui Gh, N. Iscru şi O. şi A. Strachină deja citate (n. Oct. Gh.).
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sumare. Cînd ele cuprind şi vreo lozincă, aceasta — ideea-program — 
este exprimată prin cuvinte cît mai puţine şi cît mai scurte.

Steagul lui Tudor se abate însă de la aceste linii, prezentîndu-se în 
condiţii cu totul deosebite de cele uzuale, întocmai după cum înţelesul 
pe care l-a dat Gh. Lazăr apariţiei unei comete a fost — după cum am 
văzut — diferit de cel obişnuit în vremea sa.

în loc de un simbol rezumativ şi plastic, pe steagul lui Tudor în- 
tilnim trei serii de figuri şi de simboluri, aşezate în trei planuri supra
puse, care se condiţionează şi se întregesc reciproc (a se vedea fig. 3).

Fig. 3. Steagul revoluţiei din 1821.

a) în prim-planuî steagului, în jumătatea de sus, la mijloc, întîlnim 
chipul Sfintei Treimi, în cadrul căruia Hristos este înfăţişat ţinînd pe 
umărul drept o cruce mare, lucru rar Intîlnit în iconografia ortodoxă. 
Prezenţa Sfintei Treimi simbolizează ideea că mişcarea ce avea să se 
desfăşoare era pusă sub patronajul Dumnezeirii, înfăţişată prin toate 
cele trei ipostaze ale sale, şi nu sub patronajul unor forţe omeneşti, 
reprezentate prin oarecare împăraţi ai zilei, sau a unor forţe mitolo
gice oarbe. Era, după vederile din acea epocă, patronajul celor mai 
înalte şi mai curate forţe imaginabile. Prezenţa, cu totul neuzuală, a 
crucii în braţele lui Hristos, simboliza desigur, nu «mîntuirea», ci su-
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srinţa care trebuia să însoţească toate actele mari, şi mai ales pe 
celea care aveau să încerce schimbarea rmduielilor lumii. Iată deci 
primă constatare.

b) în planul al doilea, de o parte şi de alta a «Troiţei sfinte», sînt 
şezaţi doi sfinţi: «mucenicul» Theodor Tiran şi .«marele mucenic» 
Sheorghe. Ce poate să reprezinte prezenta acestora aici ?

Trebuie să reţinem, înainte de toate, faptul ou totul caracteristic 
â  în întreaga iconografie ortodoxă privitoare la Sfînta Treime nu se 
|ăsesc alături de aceasta figuri dintre sfinţii canonizaţi de biserică în 
rursul vremurilor, ci exclusiv figuri din imediata apropiere — şi locală, 
?i temporală — a lui Iisus, şi anume : Fecioara Maria şi ucenicul lui 
jpropiat, Ioan Evanghelistul (a se vedea, printre altele, Bianu-Hodoş, 
In BVR, I, p. 141, Evhologhionul de la Blaj, din 1757). Este, de aceea, 
nai presus de orice îndoială că aşezarea alături de Sfînta Treime a sfin

ţilor Teodor şi Gheorghe nu este întîmplătoare, ci are un înţeles mai 
adînc.

Cercetarea atentă atît a prezentei însăşi cît şi a înfăţişării cu totul 
ieşite din comun — şi aceasta necunoscută pînă aci în iconografia în
tregii biserici ortodoxe — a celor doi sfinţi, ne îngăduie să tragem 
nişte concluzii deosebit de interesante cu privire la caracterul funda
mental al revoluţiei lui Tudor, aşa cum s-a prezentat el de fapt în faza 
iniţială a acesteia, caracter care, din motive de tactică pe care le vom 
vedea, nu putea fi făcut cunoscut pe fată : intervenţia şi rolul lui Lazăr 
In stabilirea caracterului românesc al revoluţiei.

Mai întîi, trebuie să relevăm faptul că este de asemenea un caz 
unic în iconografia noastră ca aceşti doi sfinţi să fie puşi alături: ei nu 
au fost nici contemporani şi nici martiriul lor nu prezintă note comune 
sau asemănătoare. Dacă, în acest caz, ei apar împreună, aceasta are o 
semnificaţie aparte; ei simbolizează, amîndoi, aceeaşi idee, urmăresc 
acelaşi scop, lucrează împreună pentru ceea ce vrea să realizeze re
voluţia.

Apoi, dacă mergem cu cercetarea mai departe, facem o altă consta
tare surprinzătoare cu privire la felul cum sînt înfăţişaţi cei doi sfinţi.

In iconografia uzuală, sfîntul Theodor Tiron este înfăţişat în general 
împreună cu sfîntul Theodor Stratilat, după cum ne putem convinge şi 
din bogata colecţie de icoane a vechii «Comisiuni a monumentelor isto
rice» (a se vedea Catalogul colecţiunilor Comisiunii monumentelor isto
rice, de Virgil N. Drăghicescu, Bucureşti, 1913, p. 15, 49, 52, 81 etc.). 
El este prezentat de obicei îmbrăcat în haine militare, uneori călare, 
intr-o postură asemănătoare cu aceea a sfîntului Gheorghe, străpungînd 
şarpele cu suliţa, alteori pedestru, înarmat. Iată două înfăţişări ale sfîn
tului Teodor Tiron, luate din bogata operă Stihos adică Viers, din 1842— 
44, a lui Picu Pătruţ (fig. 4 şi 5) :
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Să se observe că în amîndouă aceste ilustraţii sfîmtul este înfăţişat 
înarmat, în prima cu suliţa, al cărei capăt expus se termină în cruce, în 
cea de-a doua, ţinînd în mîna stingă crucea, iar în dreapta suliţa.

Fig. 4. Sf. Teodor Tiron călare. Fig. 5. Sf. Teodor Tiron, pedestru,
(după PLcu Pătruţ, p. 543) (după Picu Pătruf, p. 552)

In ce-1 priveşte pe Sfîntul Gheorghe, acesta e reprezentat de obice; 
călare, înarmat cu lancea, cu care străpunge în gură balaurul (a se ve
dea V. Drăghicescu, op. cit., p. 15, 23, 41, 71, 8 6 ). Foarte arareori el este 
înfăţişat pedestru (idem, p. 19), întotdeauna în armură militară, nicio
dată fără. Iată şi înfăţişările sfîntului Gheorghe, tot după Picu Pătruf 
(op. cit.), mai întîi călare, apoi pedestru, acesta din urmă ţinînd în mîna 
dreaptă sabia, iar în stînga arcul şi tolba cu săgeţi (fig. 6  şi 7).

Să vedem mai îndeaproape cum se prezintă cei doi siinţi de pe 
steagul lui Tudor.

In ce-1 priveşte pe Sf. Teodor, el nu mai apare înarmat ■, nu ţine in 
mînă nici armă, nici cruce ; nu cheamă la luptă pe nimeni şi nu pare ă 
simboliza deefit pe fiinţa care, încrezătoare în puterea cea mare a lu. 
Dumnezeu, aşteaptă ajutorul ei, nădăjduind în dreptatea pe care 
aceasta o va faioe pentru «tot norodul românetsc», amintit, după cux̂  
vom vedea, în planul de jos al steagului. Minitea care l-a conceput pc- 
Sf. Teodor în acest chip, a fost fără îndoială a unui om de mare cul
tură ,• ea pare a fi urmărit anume să-i încredinţeze misiunea pe car:- 
i-o releva sfîntul Grigorie din Nissa prin aceste cuvinte: «,Ex milita- 
ribus profecto recensionibus tuba cecinit sanctus Martyr, multosque 
diversis patriis ad propriam quietis sede-m et domum oonvocat, non ad 
bellum inviitans expeditionis, sed ad dulcissimam Christianisque ma-
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time convenientum pacean». (Adică : «Slîntul maitii suna din trîmbilă 
militărească, chemind pe mulţii din diferite patrii, la reşedinţa şi la 
casa lor, în vederea odihnei, fără a-i îndemna la expediţie războinică, 
'i la pacea cea mai dulce, nespus de priincioasă creştinilor». (Cf. Surius, 
Historiae seu Vitae sanctorum, Ed. Augusta Taurine mm, 1829, voi. XI).

FLg. 6. Sf. Gheorghe, călare. Fig. 7. Sf. Gheorghe, pedestru.
(după Pleu Pătmţ, p. 652) (după Pleu Pătrat, p. 665)

Şi mai caracteristică este, sub aspectul caracterului paşnic al miş
cării, înfăţişarea Sfântului Gheorghe. Nici acesta nu este prezentat 
Snajmat şi în exerciţiul acţiunii sale de zdrobitor al balaurului. Nici 
el nu poartă nici armă, nici cruce; în schimb, în braţul stîng ţine un 
mănunchi de ramuri de măslin — simbol al păcii, nu al revoluţiei sîn- 
jeroase sau al războiului —, Lar în mina dreaptă un scut în formă de 
ûnă. Ca un pandant întregitor al ideii oe stă la temelia lunii, desco

perim pe haina sfîntului simbolul soarelui18, simbol, care se întllneşte 
in stema tuturor celor trei provincii locuite de români: Transilvania, 
Ţara Românească şi Moldova. Pe lingă toate aceste elemente, care dau 
sfîntului Gheorghe de pe steag o semnificaţie neobişnuită, mai intervine 
:eva ce are darul să lumineze întreaga cercetare cu privire la persona
litatea simbolizată de el: acest sfînt Gheorghe de pe steag nu reprezintă 
ae cunoscutul stfînt a cărui prăznuire creştinii o fac la 23 aprilie al fie
cărui an, şi care este tipul clasic al sfîntului-<soldat, ci pe an alt sfînt 
Gheorghe, pe care biserica ortodoxă îl cinsteşte la 8 ianuarie, şi care 
este un om al păcii şi binefacerii, deci întocmai cum este înfăţişat sfîn
tul pe steag. Şi iată că aici intervine lumina la care am făcut referire:

18. Pe umărul sting (n. Oct. Gh.J.
* O. R, -  10
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după cum cred că am stabilit mai presus de orice îndoială într-un alt 
capitol al lucrării mele 19, Gheorghe Lazăr, care primise la botez şi un 
al doilea prenume, pe acela de Eustratie, şi-a primit cele două prenume 
de la faptul că s-a născut în noaptea dintre 8  ianuarie (zi în care se prăz- 
nuieşte sfîntul Gheorghe «Hozevitul») şi 9 ianuarie (în care se prăznu- 
ieşte sfîntul Eustratie). O asociere a celor două nume, dintre care al doi
lea era cu totul neobişnuit, nu poate fi altfel explicată şi istoriograf» 
oficială va trebui, mai curînd sau mai tîrziu, să facă rectificarea cuveniţi 
în datele biografice ale lui Gh. Lazăr.

In aceste condiţii, cum altfel ar mai putea fi interpretată de-acum 
încolo imaginea sfîntului Gheorghe — ca om al păcii, nu ca simbol al 
ostaşilor — decît că ea simboliza pe Gheorghe Lazăr, după cum sfînttâ 
Teodor simboliza pe Tudor Vladimirescu? Acest lucru ni se pare 
stabilit din analiza făcută 2°.

O altă concluzie care se desprinde din felul în care au fost repreze~ 
taţi pe steag amîndoi sfinţii: mişcarea lui Tudor, pusă sub protecf 
Sfintei Treimi, care avea să se servească, de cele două unelte ale ei, T-  
dor şi Gheorghe, oameni ai păcii, nu avea să fie un act prapriu-zis i 
litar, cu expediţii războinice, ci doar un marş spre pacea spre care n ' 
zuiau toţi cei însetaţi de dreptate. Cum altfel s-ar putea explica fap' 
că amîndoi sfinţii, contrar uzanţelor din vremuri îndelungate, nu er 
înarmaţi, deci nu aveau să se folosească de arme ucigaşe, ci ţineau ( 
Gheorghe) în mînă ramuri de măslin ?

c) în fine, să vedem ce ne destăinuieşte planul al treilea al stea 
lui lui Tudor. Acest plan, cpl de jos, are la mijloc o pasăre, care, d 
descifrarea lui N. Iorga, ar fi vulturul cu crucea în plisc din stema Ţ“ 
Româneşti. Chipul vulturului este înconjurat cu o cunună de lauri, c~' 
ce în stema Ţării Româneşti nu se întîlncşte.

De o parte şi de alta a pasării se înşiruie, pe planuri paralele, ur~ 
loarele versuri, mult grăitoare cu toată simplitatea şi neîndemînarea 1 
aparentă :

Tot norodul românesc 
Troiţă de o fiinţă 
Cu puterea ta cea mai 
Nădejde de dreptate

Pre tine te proslăvesc 
Trimite-mi ajutorinţa 
Şi In braţul tău cel tare 
Acum să am şi eu parte.

19. Publicat In «Transilvania», nr. 5/1974, sub titlul: Cu privire Ia data naşt 
lui Gheorghe Lazăr. (n. Qot. Gh.).

20. Care poate fi explicaţia neooncordanţei din expunerea autorului, 
faptul că inscripţia de pe steag — «S(fmtui!) Mţare) M(uoenic) Gheorghe — II 
p« sfîntul prăznuit la 23 aprilie, deci pe patronul ostaşilor, lucru bine cunoscut 
chiar marcat la începutul descrierii sale de către autor, şi afirmaţia sa că cel r 
zentat pe steag ar fi totuşi «cuviosul Gheorghe Hozeviitul» ? Fără îndoială, a- 
alirmaţie a fost determinată de faptul că «marele mucenic» (IntUn.it, din vechime, 
mat, pe steaguri ale multor formaţiuni militare) este reprezentat aici ca sol al 
nu ca militar, şi cu însmnele ţinuturilor româneşti; In acelaşi timp, de faptul că 
picii, cuviosul — tot Gheorghe — Hozevitul, era patronul lui Gh. Lazăr. Ori 
chiar dacă analiza simbolurilor de pe steag ar pleca de la aceea că sf. Gheorghe 
«marele mucenic» şi nu «cuviosul», concluziile rămîn acedeaşi, din oauza felului 
sânt reprezenta^ amîndoi sfinţii şi cum sînt încadraţi ei în ansamblul steagului 
Oct. Gh.).
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Desigur, versurile acestea, pe care nimeni nu şi-a luat pînă acum 
osteneala să le citească cu atenţie pentru a le desprinde adevăratul în
ţeles — care e de-natură politică, nicidecum literară cum s-au obişnuit 
să le citească istoricii literari — sînt lipsite de orice frumuseţe, ca formă 
Doetică. Aşa cum sînt înfăţişate, la prima vedere ele par chiar lipsite 
de legătură. Citite însă în ordinea aceasta :

se desprind din ele următoarele două elemente fundamentale :
a) Caracterul general-românesc al revoluţiei plănuite. «Tot norodul 

românesc» este o expresie care ar fi fost cu totul nelalocul ei dacă re
voluţia ar fi avut drept obiectiv eliberarea norodului în general, sau
# norodului din Ţara Românească (sau chiar şi din Moldova) ; s-ar fi 
spus : « tot norodul», nefiind nevoie să se precizeze, în nici una din 
aceste provincii, că era vorba de norodul românesc, întregul norod fiind 
doar românesc. în această formă expresia nu putea emana de la un 
oltean sau de la un muntean, ca lipsită de sens. în schimb precizarea că 
este vorba de norodul românesc, şi nu de alt norod, era normală la un 
luptător transilvănean, frămîntat de stările de lucruri din provincia lui 
şi de idealul naţional. Cine putea fi altcineva transilvăneanul preocu
pat de eliberarea «tot norodului românesc», adică a norodului care 
vorbea aceeaşi limbă, din toate provinciile în care era supus diferitelor 
opresiuni, decît Lazăr, despre care ştim acum şi din alte surse că era 
apropiat de Tudor ?

b) Pentru realizarea obiectivului acţiunii — «nădejdda de dreptate» 
pentru «tot norodul românesc» — se cerea ajutorul «Troiţei de o fiinţă», 
şi nu puterilor omeneşti. Deci, obiectivul era de factură superioară, 
ideală, nu de factură omenească, meschină, de ambiţii ale unuia sau 
altuia.

După cum reiese din cele arătate, versurile constituie o preţioasă 
completare şi confirmare a cuprinsului celorlalte elemente înfăţişate pe 
pînza steagului. Toate împreună, nu puteau emana decît de la un om de 
vastă viziune şi cultură, care a avut darul de a-i influenţa atît pe Tudor 
cît şi pe Ilarion, făcîndu-i să adere la concepţiile înalte ce depăşeau 
sfera de idei de pînă atunci a căpitanului de panduri.

11. Iarăşi steagul lui Tudor şi cel al Eteriei
Dar măi există şi un alt element în favorul tezei pe care o susţinem: 

şi steagul Eteriei are, în afară de Phoenixul păgîn care renaşte din 
propria-i cenuşă, un simbol creştin şi anume, pe sfinţii Constantin şi 
Elena, care susţin cu mîinile lor crucea pe care fusese răstignit Hristos. 
Precum se ştie, aceşti doi sfinţi, «asemenea apostolilor», erau patronii 
de veacuri ai Ţării Româneşti. Cu toate acestea, pe Stteagul lui Tudor

Tot norodul românesc 
Pre tine te proslăvesc 
Troiţă de o fiinţă

Cu puterea ta eea mare 
Şi în braţul tău cel tare 
Nădejde de dreptate

Trimite-mi ajutorinţă Acum să am şi eu parte,
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ei nu au fost preluaţi, cum ar fi putut fi lesne de înţeles, ci au fost în
locuiţi cu sfinţii Teodor şi Gheorghe. Se poate oare concepe că această 
înlocuire să fie o  simplă întîmplare? Este imposibil de susţinut aşa ceva! 
Atunci, care poate fi explicaţia ? Ţinînd seama şi de concluziile la care 
am ajuns din analizarea celorlalte elemente pe care le-am avut la dis
poziţie, credem că înlocuirea lor pe steag are un înţeles profund : nu 
mai era vorba acum, pur şi simplu, de Ţara Românească, pentru ca 
s/inţii ei locali să fie puşi în rolul de patroni ai marii întreprinderi în 
curs de înfăptuire, ci era vorba de ceva mult mai măreţ — după cum 
am văzut deja : de «tot norodul românesc», pentru care patronajul ocro
titorilor locali ai Ţării Româneşti nu mai era de ajuns, şi care reclama 
intervenţia atît a divinităţii creştine integrale cît şi a uneltelor acesteia, 
alese în persoana celor doi sfinţi, cu rosturi mai realiste într-o aseme
nea operă pozitivă — instaurarea, cu ajutorul lui Dumnezeu şi fără vio
lenţe sîngeroase, a dreptăţii pentru întregul popor român. Măreţia aces
tui obiectiv ar putea explica, printre altele, şi pedepsele draconice apli
cate de Tudor (se poate presupune că în consens cti Lazăr) împotriva 
pandurilor care se dedaseră la jafuri şi ucideri, mînjind astfel adevă
rata faţă a revoluţiei.

12. Adevăratul înţeles al aşezării pe steag a celor doi sfinţi
Explicaţia ciudatei includeri, unice pînă acum, pe acelaşi steag, a 

celor doi sfinţi nu poate să fi fost deci de natură mistică — cum a fost 
cazul includerii Sfintei Treimi, sau cum a fost cazul cu sfinţii Constantin 
şi Elena de pe. steagul Eteriei — ci de caracter practic, militant: nu 
numai unul din ei (Teodor), ci amîndoi trebuie consideraţi drept pa
troni ai unei personalităţi din viaţă, legate de mişcare ; cel dintîi, al 
lui Tudor Vladimirescu, conducătorul cu sabia, al doilea al lui Gheor
ghe Lazăr, îndrumătorul spiritual din momentul schimbării caracterul ' 
mişcării. Explicaţiile care s-au dat pînă acum de către unii din cei '  
au descris steagul şi care au interpretat drept patron numai pe unul dia 
cei doi sfinţi, şi anume pe Teodor Tiron drept patron al lui Tudor Vla
dimirescu, în timp ce prezenţa sfîntului Gheorghe au socotit-o ca re- 
prezentînd pe «purtătorul de biruinţă» (P. V., Năsturel) sau «patron 
ostaşilor» (E. Vîrtosu) ni se par lipsite de logică 2l. O lipsă de logică 
poate fi considerată posibilă însă, odată ce întreg restul conţinutul 
steagului dovedeşte că la întocmirea lui a stat o profundă gîndire.

Se ştie că Tudor se angajase, iniţial, în slujba Eteriei şi că nu 
mai tîrziu a conceput mişcarea sa ca o revoluţie românească naţiona 
Cum s-a produs această surprinzătoare «cotitură» ? Este evident că 
graţie unei întîmplări oarbe. însemnarea latinească pe care am an 
zat-o la începutul prezentului capitol, confirmă, cu tot caracterul ei 
conic, că a existat o legătură între Lazăr şi Tudor încă înainte de

21. Interesant de reţinut, In legătură cu aceasta, că N. Iorga vede In T'
Tiron pe «ocrotitorul ostaşilor», In vreme ce E. Vîrtosu vede» In a doua ediţie a 
crării citate, pe sf. Gheorghe drept «ocrotitorul ostaşilor», nu «patronul,» cum s 
In prima ediţie (n. Oct. Gh.).
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bucnirea revoluţiei. Rolul lui Lazăr, de învăţător şi de îndrumător al 
iui Tudor, subliniat-în forme discrete şi de discipolii direcţi ai dască
lului, şi cu privire la care arhimandritul Ghenadie Pîrvulescu (1805— 
1873) a dat amănunte surprinzători de detaliate în «Autobiografia» sa 
(cf. E. Vîrtosu. Un călugăr admirator ai lui Tudor Vladimirescu. Arhi
mandritul Ghenadie Pîrvulescu, Bucureşti 1945, p. 7— 8  şi 11), detalii 
care nu au fost însă luate în serios de istoriografia oficială pe simplul 
considerent că nu erau însoţite de dovezi documentare, iese prin ele
mentele relevate de noi, tot mai mult în relief. Noul Tudor, luptătorul 
pentru «tot norodul românesc», desprins din cleştele în care îl prinsese 
Ipsilanti, este — atît direct cît şi indirect, prin elevii săi — produsul 
moral al lui Lazăr, care reuşise să convertească, în anii imediat ante
riori, la concepţia şi conştiinţa naţională activă, pe o mînă de boieri de 
la conducerea ţării, şi care acum a izbutit să canalizeze în spiritul ne
voilor poporului român pe viteazul ofiţer de odinioară din armata rusă, 
gata să revină sub steagul Eteriei, la îndeletnicirea sa de predilecţie, de 
ostaş animat de vitejie şi de dorul biruinţei.

Nu este lipsit de interes să inserăm aici, în legătură cu aceasta o 
remarcă a marelui scriitor rus Al. Puşchin relativă la Tudor Vladimi- 
rescu : «Cu mare regret am aflat — scrie Puşchin în Memorialul său, cu 
data de 2  aprilie 1821 — că Vladimirescu n-are o altă calitate, decît o 
neobişnuită vitejie. Vitejie este destulă şi la Ipsilanti». (A se vedea : 
G. Bezveconîi. Eteria, în colecţia «Din trecutul nostru», 1935, nr. 25— 
27, p. 30). Remarca lui Puşchin vine să conteste lui Tudor alte calităţi
— deci aceea de om politic, de gînditor, de cunoscător al istoriei po
porului său etc. — în afară de aceea a vitejiei neobişnuite, care, evident 
că numai ea singură — după cum au dovedit-o atîtea cazuri din istoria 
omenirii — poate însemna şi numai o primejdie, dacă nu e împreunată 
şi cu o înţelepciune mai înaltă.

Aici intervine rolul lui Lazăr, mai mult bănuit decît confirmat prin 
documente certe pînă acum, amintit insă în mod mai mult sau mai puţin 
insistent de unii din elevii săi, ca şi de numeroşi urmaşi spirituali (Chr. 
Tell, G. Sion, C. Aricescu, Ghen. Pârvulescu ş.a.), dar nereţinut încă de 
istoriografia oficială. Credem că rezultatele modestelor noastre cerce
tări contribuie la elucidarea acestui important aspect al luptelor po
porului nostru pentru eliberarea de sub jugul străin.

13. Cine a putut fi autorul simbolurilor de pe steag
Din cele expuse mai sus trebuie să tragem concluzia că steagul lui 

Tudor n-a fost o lucrare de inspiraţie momentană. El a trebuit să fră- 
minte serios mintea aceluia care, în momentul de maturizare a ideii ce 
trebuia să-i stea la temelie, i-a dat o formă materială. Nu cred că sim
bolurile de pe steag au fost opera personală a lui Tudor sau a lui Lazăr. 
Nici a colectivului Jacovachi. Ele nu pot fi decît opera lui Ilarion, care 
insă nu poate fi socotită ca o expresie originală a concepţiilor sale 
proprii, ci doar ca o elaborare în sens material a unor idei care se năs
cuseră pe parcurs şi pe care ingeniosul vlădică a ştiut să le desprindă din 
contextul lor mai mult sau mai puţin nebulos şi să le realizeze în for
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mele concrete pe care le-am văzut mai sus. Cunoscînd viaţa şi antece
dentele lui, putem, pe de altă parte, afirma cu deplină siguranţă că nu 
Ilarion a fost acela care, el însuşi, ar fi putut zămisli în mintea sa obiec
tivul panromânesc al revoluţiei spre care trebuia îndemnat Tudor, pre
cum şi că nu el l-a făcut pe Lazăr dascălul de naţionalism al lui Tudor, 
chiar dacă luăm drept bune afirmaţiile lui C. Aricescu, după care Ila- 
rion, aflat în strînse relaţii cu Lazăr, l-a adus pe Tudor la acesta. Este 
tot atît de sigur însă că inteligentul vlădică, deşi grec de origine, a 
ajuns să privească cu reală simpatie mişcarea de eliberare a poporului 
român şi că şi-a dat seama de providenţiala misiune atît a lui Tudor cît 
şi a lui Lazăr, în măsură să conducă lupta plină de greutăţi pentru tre
zirea la conştiinţa de sine a poporului. Ilarion a ştiut să concretizeze 
ceea ce plutea în aer ca operă a altora, şi să ilustreze nu numai virtual, 
ci şi material idealul naţional al «tot norodului românesc», aşa cum fu
sese el conceput ca singură şi justă temelie a noii mişcări izbăvitoare 
poporului.

Recunoaşterea de către Ilarion a celor doi, drept factori cu sarcini 
şi răspunderi istorice ai mişcării, prin aşezarea lor pe acelaşi plan pe 
însuşi steagul ce însemna un program şi un angajament, constituie 
confirmare a faptului că revoluţia de la 1821 a fost considerată şi î 
vremea sa, de către cei iniţiaţi în tainele ei, ca operă comună a I 
Tudor şi-Lazăr. Că această colaborare dintre conducătorul de oaste 
cel ce i-a îndrumat paşii spre revoluţia naţională nu a fost divulgat 
în masele largi ale poporului şi nici fixată în documente istorice scris~ 
acest lucru ni se pare natural, în condiţiile în care trăia Lazăr în Bucu
reşti. «Documentele» care ne vorbesc despre această strînsă colaborar 
sînt pînă în momentul acesta încă puţine : informaţiile cu caracter ge
neral ale lui Eliade, Poenaru şi ale altor apropiaţi sau contemporani ’ 
lui Lazăr, care prin însăşi natura lucrurilor nu puteau cunoaşte mai în
deaproape activitatea secretă a acestuia — apoi, însemnările de pe cel 
două cărţi, cele de pe manuscrisele manualelor de matematică şi simb 
lurile de pe steagul lui Tudor. Chiar şi dacă nu ar mai apare alte dat 
acestea sînt însă suficiente pentru a se putea trage concluzia — pent 
noi clară — arătată mai sus.

14. C a ra cte ru l co n sp ira tiv  a l a c t iv ită ţii lu i G h. Lazăr în  p rim a part 
a re v o lu ţ ie i

Pribeagul ardelean, scăpat, la 1815 şi 1816, de prigoana autorităţii 
poliţieneşti austriece, de teama cărora a fost pînă la urmă silit să- 
părăsească patria natală, s-a văzut nevoit să lucreze şi la Bucureşti 
cea mai mare precauţie, de teama Agenţiei Austriei de acolo, care e 
foarte vigilentă şi care la un moment dat a ajuns chiar, după cum afir 
G. Macovescu 22, să-l prindă, să-l pună în fiare şi să-l pornească sp

22. G. Macovescu, Gheorghe Lazăr 1779—1823, Bucureşti, 1954, p. 74. Citind ' 
formaţia respectivă (pe care G. Macovescu o reia, dealtfel, şi în a doua ediţie a 
crării sale, la p. 111—112), O. Ghibu solicită, în partea documentară a prezentu 
capitol, pe autor să indice sursa acestei «revelaţii surprinzătoare», care confirmă t 
sa cu privire la relaţiile dintre .Tudor şi Lazăr. Dealtfel, chiar şi fără a se baza 
lucrarea sa pe atestări documentare certe, G. Macovescu este susţinător al existen 
acestor relaţii mai strînse (n. Oct. Gh.).
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ocul său de origină. Dacă nu l-ar fi salvat elevii săi, nu este greu de 
wesupus că, ajuns înapoi în Transilvania, i s-ar fi dresat rechizitoriul 
le rigoare, care să-l înfăţişeze ca «trădător de patrie»/ ceea ce ar fi 
ivut drept urmare condamnarea la spînzurătoare şi executarea, în con
formitate cu dispoziţiile cuprinse în «Ordinăciunea Maghistratului Bra
şovului», din 1815, conform căreia «Mărirea sa împărătească s-au mi
lostivit numaidecit a se spinzura cei ce trec peste plaiuri şi îac prive- 
Ucaţie (sic), — pentru care se face de ştire locuitorilor să se ferească».

Dar şi din alte motive Lazăr era nevoit să activeze în mod conspi
rativ, într-o vreme cînd chiar şi «prietenii» umblau cu gînduri haine 
împotriva celor ce-şi luaseră asupra lor să lupte pentru drepturile po
porului şi împotriva asupritorilor acestuia. Se ştia, doar, de către cei 
iniţiaţi, că încă din prima fază a revoluţiei se pusese la cale, chiar cu 
ştirea dacă nu chiar din iniţiativa consulului general al Rusiei,, Pini, 
asasinarea lui Tudor, pentru că acesta nu mai era aplicat să sprijine 
mişcarea eteristă greacă (Pini era şi el grec de origină). Cu drept cuvînt 
observă E. Vîrtosu : «Lui Pini nu-i trebuia un Tudor care făcea cauză 
comună cu boierii români în contra boierilor greci». Vîrtosu notează 
mai departe : «Pini mituieşte pe bulgarul Hagi Prodan ca să-l omoare 
pe Tudor». Era fixată şi data pentru această fărădelege : ziua de 28 fe
bruarie. Ne aflăm deci tocmai în perioada în care au apărut însemnările 
lui Lazăr pe care le-am analizat la începutul acestui capitol. Din coro
borarea lori cu încercarea de asasinare a lui Tudor, ajungem la con
cluzia că Lazăr a aflat despre complotul pe care, după cum se ştie, Tu
dor a reuşit să-l descopere cu cîteva zile înainte de termenul în care 
avea să se petreacă faptul. în această situaţie, dascălul ardelean trebuie 
să fi căutat — cum era şi normal — să se pună şi el în gardă, temîndu-se 
ca nu cumva măsura prevăzută pentru Tudor să-l privească şi pe el, care 
se ştia complice al slugerului tocmai în acţiunea care i se imputa. Printre 
măsurile de apărare pe care şi le va fi luat, una ni se pare următoarea : 
după ce, la 2 2  februarie — dată la care probabil că el încă nu aflase 
despre complotul împotriva lui Tudor — scrisese însemnarea latinească 
despre cometă (pe care o socotea prevestitoare de vremuri fericite) şi 
despre revoluţia lui Tudor, cu patru zile mai tîrziu, la 26 februarie, el 
aruncă în cumpăna sorţii, deodată, două manuale, cel de Aritmetică şi 
cel de Trigonometrie, care în realitate — după cum am mai spus — 
erau instrumente cu ajutorul cărora să poată induce în eroare, la ne
voie, pe urmăritorii săi, care vor fi probabil aceiaşi cu urmăritorii lui 
Tudor. Aşa se explică datarea şi semnarea, deodată, precipitată, a am
belor manuscrise. Trebuie să fi fost un moment de teamă, determinat de 
aflarea unei ştiri periculoase.

Adăugăm aici doar atît, că Tudor după ce a descoperit la timp pla
nul lui Hagi Prodan, nu s-a sfiit să-i pună acestuia sub ochi următoarele 
rînduri : «De-acum înainte, cine din lumea aceasta va mai crede pe 
D-Voastră, pe nişte oameni care nu aveţi lucru de nimic de a pierde o 
ţară întreagă, ci mai vîrtos pe un norod nevinovat, şi care v-a hrănit şi 
vă hrăneşte ? Ci, bun e Dumnezeu, şi drept va judeca» (E. Vîrtosu, Pa
gini de revoltă, p. 45).
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15. Frămîntările lui Gh. Lazăr în legătură cu «revoluţia» ca teorie 
filozofică, ca fapt social şl Istoric şl ca realitate concretă

In merituoasa sa lucrare despre Gheorghe Lazăr, publicată în 1924. 
în Memoriile Secţiei literare a Academiei Române, G. Bogdan-Duică 
aminteşte despre o carte nemţească ce a aparţinut marelui dascăl şi 
care se găseşte în biblioteca Academiei, carte intitulată «Hochst 
wîchtige Errinerungen zur rechten Zeit ilber einige der allerernsthaften 
Angelegenheiten dieses Zeitalters», de Leopold Alois Hoffmann, Viena. 
1796 (Cota 73699) — adică : «Amintiri deosebit de importante, la timp 
potrivit, în legătură cu unele chestiuni din cele mai serioase ale epocii 
noastre». în această carte se discută chestiunile : «Pot scriitorii să facă 
revoluţii ? Prin ce mijloace ne opunem mai sigur revoluţiilor ? Ce în
semnează revoluţia, mai ales în forma ei germană ? Cum se pregătesc, 
se fac şi se împiedică revoluţiile morale ? Revoluţiile în ştiinţe şi eru
diţie».

Inregistrînd această carte, dimpreună cu cuprinsul ei, pe scurt. 
G. Bogdan-Duică, adaugă din parte-i (op. cit., p. 33) : «Deşi Hoffmann, 
care nu era o fire statornică, este un adversar al genialităţilor revolu
ţionare, cartea însăşi fusese provocată de o cuvîntare universitară a lui 
Sonnenfels (din 1794) — totuşi ea descria latitudini, asupra cărora, ci- 
lind, libertinul de la Avrig va fi avut obrazul trist. Pe Hoffmann el l-a 
dus cu sine în Bucureşti; îl avea la sine în 1821 ; se va fi gîndit oare 
la el, acum cînd realitatea — care punea întrebarea da sau nu — 
aducea aminte de lectura de la Viena ?».

Este semnificativ faptul că la această întrebare G. Bogdan-Duică nu 
dă nici un răspuns. încercăm să-l dăm noi, aici, plecînd de la afirmaţia 
că da, Lazăr a fost un revoluţionar In toată puterea cuvîntului, dar un 
revoluţionar sui generis, de o scrupulozitate ce mergea adesea pînă la 
ciudăţenii şi bizarerii, fără să ajungă să ducă lucrurile şi planurile sale 
îndrăzneţe pînă la capăt. Graţie caracterului său, pe cît de complex şi 
de vulcanic, pe atît de dezordonat23, el n-a reuşit să realizeze, în în
treaga sa carieră, nimic concret, în sensul propriu al cuvîntului, sesi
zabil material. Astfel: la Viena el nu şi-a terminat studiile în regulă; 
multele lui lucrări originale, compilate sau traduse cînd din nemţeşte, 
cînd din ungureşte, n-au ajuns să vadă lumina tiparului, excepţie for- 
mînd doar unele lucrări tipărite sub diferite pseudonime şi făcute pro
babil şi cu colaborarea altora pentru a putea fi tipărite în tipografia 
Universităţii ungureşti din Buda 24; activitatea lui profesorală de la Si

23. Aceste aprecieri, făcute aici In trecere, ar putea surprinde pe cititorul nea
vizat, care ar putea fi înclinat să le creadă fără acoperire. In realitate, autorul a ajuns 
la astfel de concluzii după o îndelungată şi aprofundată trăire a tuturor faptelor legate 
de viata lui Lazăr. Pentru cel ce citeşte tot ce a rămas scris de la el cu privire la 
Lazăr — pentru care a avut un adevărat cult — aceste afirmaţii nu mai par surprin
zătoare. (n. Oct. Gh.).

24. In urma studierii cuprinsului cărţilor apărute, fără indicarea autorului sau 
ca traduceri, In tipografia de la Buda In perioada în care Gh. Lazăr era la Sibiu sau 
imediat după aceea, Onisifor Ghibu a ajuns la convingerea că Lazăr a desfăşurat în 
acea perioadă o intensă activitate culturală ascunsă, în Braşov. «Biografii lui Lazăr 
au înregistrat, fără a le putea găsi vreo explicaţie valabilă, desele şi lungile absenţe



biu a trecut dintr-o criză într-alta, ca şi avînturile sale în domeniul po
nticii > la Bucureşti, şcoala lui, nimbată după el de o aureolă legendară, 
n-a reuşit să se «organizeze» ca o instituţie bine închegată, capabilă să 
înfrunte obstacolele ce era firesc să i se pună în cale ; din multele ma
nuale de şcoală, toate de o stringentă necesitate, nici unul n-a ajuns să 
se tipărească, nici în cursul vieţii lui, nici curînd după moartea lui. 
Dacă ar fi să judecăm deci activitatea lui Lazăr în lumina unor criterii 
strîns «realiste», ea ar putea fi considerată că a reprezentat ceva aproa
pe insignifiant.

Dar valoarea lui Lazăr nu trebuie privită sub un asemenea unghi. 
El n-a fost un simplu organizator după planuri rigide, dinainte stabilite 
pină în amănunte, — el a fost un Prometeu, care a coborît focul din cer,
— el a fost un arhanghel care a despicat zările, un prooroc care a aprins 
în suflete credinţele cele mari, atotbiruitoare, în legătură cu ideile de 
dreptate, adevăr, drept, lumină, idei care nu e permis să rămînâ simple 
abstracţiuni sau privilegii ale anumitor favoriţi ai sorţii, ci trebuie să 
devină bunuri obşteşti, ale tuturor. El a fost un apostol al acestor cre
dinţe şi idei, care nu s-a mărginit numai la enunţarea şi la propovădui- 
rea lor, ci s-a aruncat cu întreaga sa fiinţă în lupta pentru înfăptuirea 
lor, jertfind totul pentru ducerea lor la izbîndă — în măsura în care o 
asemenea dăruire îşi putea găsi corespondentul în forţele sale fizice 
destul de măcinate şi în fiinţa sa morală, biciuită de multele Lnfrîngeri 
pe care a fost nevoit să le încresteze pe răbojul permanentului său 
martiriu.

Astfel, la îndoielile pe care desigur i le-a putut strecura în suflet 
cartea lui Hoffmann, Lazăr nu a putut răspunde decît cu un hotărît da, 
în sensul care reiese din consideraţiile arătate. Hotărîrea lui — la care 
a ajuns încă înainte de ianuarie 1821 şi care avea să fie fixată de vlă
dica Ilarion, simbolic, pe pînza steagului destinat să ducă la biruinţă — 
avea la bază convingerea că pentru reîntronarea poporului român de 
pretutindeni în toate drepturile lui, trebuiau folosite toate mijloacele,
ale acestuia din Sibiu şi tot attt de desele şi lungile popasuri la Braşov». Enigm» 
acestor dese drumuri la Braşov l-a preocupat pe O. Ghibu (care a găsit, şi aici, ca 
şi In alte Împrejurări din viaţa sa, similitudini cu situaţii din viaţa lui Lazăr: şi el, 
tn perioada 1910—1914, In care Intlmpina puternice opoziţii ascunse, In activitatea 
pe care o desfăşura In cadrul Consistorului de la Sibiu, a simţit nevoia să evadeze, 
publiclnd mult — sub pseudonim sau fără semnătură — în alte părţi — la Arad, 
Braşov, Bucureşti, Iaşi). «Dacă la Sibiu n-a reuşit să dea la iveală nimic din preo
cupările lui, care — trebuie s-o spunem în chip cu totul apăsat — depăşeau cu mult 
funcţia sa oficială de profesor teolog, fiind . dublate de un extraordinar neastîmpăr 
pentru evenimentele şi problemele politice internaţionale ale epocii — un asemenea 
temperament evident că nu se putea acomoda cu atmosfera de somnolenţă de la 
Sibiu. El a trebuit să găsească o ieşire din această atmosferă, şi această ieşire a 
găsit-o într-o altă localitate, potrivită cu nevoile sale sufleteşti, unde găsi alte posi
bilităţi de exteriorizare a puternicelor sale pasiuni». în concluziile sale la această 
temă (cf. capitolului •Gh. Lazăr Ia Sibiu şi Braşov», aflat in manuscris), Onisifor Ghibu 
consideră pe Lazăr drept autor al următoarelor cărţi, înregistrate în BRV a lui Bianu- 
Hodoş sub numerele: 847, 851, 852, 858, 860, 881, 885 şi 911, precum şi al lucrării 
Noul Plutarh, tradusă după P. Blanchard, pe care şi N. Iorga (cf. Cel dinţii invăfător 
de ideal naţional, Gh. Lazăr, Bucureşti, 1916, p. 37) a bănuit că este opera lui La- 
zăr. (n. Oct. Gh.).
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inclusiv revoluţia. Această hotărîre trebuie să fi fost fixată în mintea 
Iui încă înainte de prima întilnire pe care a avut-o cu Tudor, întîlnire 
în care — după cum au afirmat Aricescu, Pârvulescu şi alţii — Lazăr 
i-a pus acestuia înainte motivele pentru care «slugerul» era moralmente 
dator să se abată de la planul Eteriei greceşti spre obiectivul «tot noro
dului românesc».

Concepţia abstract-filozofică a «revoluţiei» a fost astfel depăşită 
de concepţia real-filozofică a ei, conjugată cu concepea — pe atunci 
uzuală — despre inexorabilitatea înfăptuirii dreptăţii prin intervenţia 
Divinităţii, înfăptuire pentru care au fost aleşi cei doi trimişi ai aces
teia simbolizaţi pe steagul marii mişcări.

16. Tudor Vladimirescu — Gheorghe Lazăr — episcopul Ilarion
Din analiza pe care am întreprins-o — însemnările privitoare la 

cometă şi manualele de matematici ale lui Lazăr precum şi steagul lui 
Tudor — rezultă cred, în mod suficient de grăitor, nu numai faptul ca 
atare al existenţei unor oarecare legături, amintite de Eliade şi de Poe- 
naru, între cele două mari personalităţi din anul 1821, ci, mai mult decît 
atîta existenţa între ei a unor legături de ordin superior. Nu mai e vorba 
de o colaborare tehnică militară, ca aceea din tabăra de la Cotroceni, 
despre care informează ca martor ocular Eliade, ci de însăşi convertirea 
lui Tudor de către Lazăr de la concepţia revoluţionară a lui Ipsilanti, la 
concepţia revoluţiei naţionale româneşti, în sensul de eliberare a «tot 
norodului românesc» de sub jug străin. Chiar dacă acest măreţ obiectiv 
nu s-a putut realiza atunci, imediat, prin silinţele eroice ale celor doi 
luptători, el şi-a avut rădăcinile în imensul capital moral plămădit prin 
contopirea In acest unu şi acelaşi gînd îndrăzneţ al celor doi tovarăşi 
de ideal, de luptă şi de jertfă.

Desigur, nu se poate tăgădui contribuţia episcopului Ilarion la în
drumarea lui Tudor spre acţiune, dar factura intelectuală şi morală a 
acestui străin de neamul nostru — despre care, la un moment dat, 
N. Iorga, în a sa Istorie bisericească, are cuvinte destul de grele — nu 
i-a îngăduit să conceapă idealul naţional românesc integral, pînă la ni
velul de care în acea vreme un singur om era acolo capabil, acela care 
prin activitatea sa de cinci ani în capitala grecizată a bietei Ţări Româ
neşti dăduse dovada marilor sale posibilităţi de deşteptător la noua 
viaţă a celor ce fuseseră socotiţi pierduţi pentru totdeauna.'Adevăratul 
merit al lui Ilarion, după părerea noastră este acela de a fi fost în stare 
să înţeleagă însemnătatea şi necesitatea colaborării dintre Tudor şi 
Lazăr şi de a-i fi dat acea providenţială interpretare, care ni s-a păstrat
— aşa cum ni s-a păstrat — pe pînza steagului revoluţiei. I s-ar putea 
recunoaşte lui Ilarion şi meritul de a fi făcut cu putinţă celor doi eroi 
prima cunoştinţă personală, deşi nu în condiţiile de care vorbeşte C.D. 
Aricescu în cartea sa, de care ne-am ocupat în alt lo c 25. «Tot Ilarion —

25. C. D. Aricescu, Istoria revolufiunii române de la 1821, Craiova, 1874. In 
partea documentară a lucrării sale, despre care am mai amintit, O. Ghibu supune 
unei analize critice afirmaţiile acestui «prim cercetător serios al revoluţiei de la 
1821». (n. Oct. Gh.).
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susţine Aricescu — trebuie să fi pus pe Tudor în contact cu G. Lazăr, 
explicîndu-i scopul acestuia prin înfiinţarea şcoalelor româneti şi fo
loasele ce au adus românismului bărbaţii erudiţi de peste Carpaţi, fie 
mireni, fie clerici, prin operele lor diferite, care au contribuit a deştepta 
in inimile românilor sentimentul de patrie şi de libertate (s.n.) ; Ilarion, 
in fine, urmează să fi explicat lui Tudor scopul revoluţiei franceze de 
la 1789 şi al congreselor de la Viena, Laibach, Troppau etc. ; în fine, cum 
zice Eliade, Ilarion a cultivat acea natură brută dar bine organizată al 
cărei spirit era adăpat în filozofia religiunii creştine, şi al cărei suflet 
concentra suferinţele seculare ale unui popor întreg». Aricescu merge 
cu admiraţia sa pentru Ilarion pînă acolo, încît exclamă, în concluzie.: 
«Intr-adevăr, Ilarion a fost capul mişcării de la 1821, iar Tudor braţul 
acelei mişcări, atît de fecunde în rezultatele sale» (op. cit., p. 60).

Admiţînd, de dragul discuţiei, teza din urmă a lui Aricescu, ar 
urma să-l declarăm pe Ilarion nu drept cap al revoluţiei, ci drept tră
dător al lui Tudor şi al mişcării lui. Căci, acest Ilarion, la puţină vreme 
după intrarea lui Tudor în Bucureşti, l-a părăsit pe protejatul său şi a 
plecat, dimpreună cu boierii, în exil, la Braşov, de unde nu s-a mai în
tors decît după şapte ani. El nu s-a expus pentru scopurile revoluţiei, 
decît în teorie; cînd au început greutăţile ei, a dat literalmente «bir 
cu fugiţii», lăsîndu-1 pe Tudor la discreţia ironiei soartei.

Nu aşa a procedat însă Lazăr. Deşi ar fi fost posibil să se refugieze 
şi el undeva, de frica primejdiei la care putea să-i fie expusă în orice 
clipă viaţa, fie din partea grecilor, fie din a austriecilor, a turcilor sau 
a ruşilor, — el nu numai că nu s-a înapoiat în Ardealul său, odată cu 
miile de boieri care inundaseră Braşovul şi Sibiul — boieri dintre care 
cunoştea pe atîţia din cei mai de vază —, ci a rămas alături de Tudor, 
sfidînd toate pericolele, mergînd în tabăra lui şi sfătuindu-se cu el asu
pra celor ce trebuiau întreprinse. Nici chiar după mişeleasca asasinare 
a lui Tudor, Lazăr n-a părăsit Bucureştiul, ci a stat acolo ca o strajă 
a unei credinţe ce nu putea fi înfrîntă prin loviturile viclene ale duş
manilor.

Nu numai că nu a fugit şi nici n-a stat ascuns, pentru a-şi păzi pro
pria piele, dar îl vedem tot timpul agitîndu-se, în continuare, pe linia 
iui cea mare, compunînd pe de o parte profeticele discursuri la instala
rea primului mitropolit român al ţării şi la aceea a urcării în scaun a 
primului Domn pămîntean, pe de altă parte pledînd pentru tipărirea 
cărţilor sale de şcoală. Dacă Tudor a murit ucis de mînă sacrilegă duş
mană, în 1821, Lazăr l-a urmat, cu doi ani mai tîrziu, stingîndu-se ca o 
mmînare, care s-a consumat fără nici o cruţare de sine, pentru a lu
mina şi îmbărbăta, deopotrivă, întregul popor român, ca şi pe condu- 
catării săi militari, civili şi bisericeşti.

Aşa că, dacă e vorba să se precizeze, după cum a încercat să facă 
Aricescu, cine a fost adevăratul cap (în sensul de creier, minte) al revo
luţiei de la 1821, atunci răspunsul nu poate cădea în favorul lui Ilarion, 
care l-a trădat pe Tudor, ci în favorul Iui Lazăr, care a continuat revo
luţia şi după moartea lui Tudor, pecetluind-o, pînă la urmă cu jertfa 
propriei sale vieţi.
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17. Contribuţia lui Gheorghe Lazăr la revoluţia lui Tudor Vladi- 
mirescu

Vom căuta să sintetizăm concluziile la care am ajuns după cerceta
rea pe care am întreprins-o.

Pe lîngă inestimabilul aport pe care l-a adus indhect — prin sădi
rea în sufletele elevilor săi a dragostei pentru popor şi pentru limba 
naţională — făcînd ca întreaga sa şcoală să fie alături de Tudor, aspect 
despre care au scris toţi cercetătorii vieţii lui Lazăr, — acesta a avut 
şi o hotărîtoare contribuţie directă la revoluţia lui Tudor, care poate 
fi exprimată, în cîteva cuvinte, în chipul următor :

a) Convertirea lui Tudor de la concepţia vagă, de emancipare a 
creştinilor de sub jugul păgîn turcesc, afişată de ţarul Rusiei şi urmărită 
prin Eteria grecească, de sub comanda fanariotului Ipsilanti, şi îndrep
tarea lui spre o revoluţie naţională românească.

b) Conceperea revoluţiei ca un act care să fie spre folosul întreg 
norodului românesc, de pretutindeni, şi care să întroneze dreptatea în
tre oameni şi popoare.

c) Ducerea revoluţiei cu mijloace umane, asemănătoare cu acelea 
de care s-au folosit ţăranii din Avrig in răscoala lor din 1751 împotriva 
«maghistratului» de la Sibiu şi a guvernului feudal maghiar de la 
Cluj26.

d) Recomandarea ucenicului său Petrache Poenaru, ca secretar al 
lui Tudor, şi ca redactor al proclamaţiilor revoluţionare şi al altor acte 
de cancelarie.

e) Consultările dese cu Tudor în lagărul de la Cotroceni, despre 
care avem relaţii de la Eliade şi Poenaru, dar despre conţinutul cărora 
nu ştim altceva decît că Lazăr ar fi instruit pe pandurii lui Tudor cum 
să mînuiască tunurile, spre a băga în sperieţi pe boierii strînşi undeva 
la un loc, în Bucureşti.

18. Cîteva însemnări in legătură cu răsunetul revoluţiei lui Tudor 
printre românii din Transilvania

După cum am arătat cu prilejul analizării simbolurilor de pe steagul 
revoluţiei lui Tudor, în intimitatea sufletului lui Tudor şi lui Lazăr re
voluţia era gîndită ca un mijloc pentru eliberarea românilor din toate 
cele trei ţări robite — două turcilor şi una austriecilor. Nu e de mi
rare, astfel, că mişcarea din Ţara Românească a trezit în masele româ
neşti ardelene un anumit interes şi o anumită nervozitate, cu toată vi
gilenţa eutorităţilor militare şi civile ale împăratului Habsburgilor. Do
cumentele cu privire la acest ecou nu lipsesc cu totul şi cercetările vii
toare pot să aducă încă mari surprize.

Din documentele ieşite pînă acum la iveală, mai mult graţie întim- 
plării, un fapt se prezintă în lumină cu totul clară : revoluţia lui Tudor

26. A se vedea: O. Ghibu, Un preludiu al revoluţiilor mari europene: răscoale 
[ăranilor români din Avrig, din anul 1751, şi rolul Iul Gh. Lazăr în laza din urmă m 
acesteia, în «Transilvania», nr. 9/1973. (n. Oct. Gh.).
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a avut un caracter eminamente naţional, care a pus în mişcare — pe cît 
s-a putut, în timpul atît de scurt cît a durat fenomenul — numai pe ro
mânii din Transilvania, nu şi pe unguri şi pe saşi, care, tocmai din cauza 
caracterului naţional românesc al ei, s-au pus în gardă fată de ea, pe 
cît numai au putut. Dacă principalul ei caracter ar fi fost cel social, în 
sensul luptei ţăranilor contra boierilor, desigur că ea putea afecta şi 
masele ţărăneşti ungureşti şi săcuieşti împotriva nemeşilor stăpîni pe 
aproape întreg teritoriul Transilvaniei, provincie în care sistemul iobă- 
gesc erai mai apăsător decît cel boieresc din ţările române de peste 
Carpaţi.

In rîndul poporului român din Transilvania mişcarea lui Tudor a 
produs un răsunet nu numai în masele ţărăneşti, ci şi în rîndurile preo- 
ţimii, care era singura tagmă de «intelectuali» ai vremii.

Reţinem în această ordine de idei, afară de cîteva documente des
coperite de noi în arhiva parohiei ortodoxe române din Gurarîului (Si
biu) şi de care va fi vorba mai încolo ,*7 următoarele fapte înregistrate 
sumar în publicaţiile istorice ardelene dintre cele două războaie 
mondiale.

a) V. Şotropa, în studiul său intitulat: «Zavera din 1821 şi regimen- 
j tul năsâudean» (publicat în «Anuarul de Istorie Naţională al Universi

tăţii din Cluj», IV, 1926— 1927), scrie, în legătură cu faptul că prin satele 
din jurul Năsăudului se răspîndise în primăvara lui 1821 zvonul despre 
omorîrea de către turci, pe la Brăila, a mai multor ciobani români arde-

I leni, că, pentru a linişti populaţia, Comanda generală a armaţei a dispus 
j să se publice prin sate un comunicat, în care se spunea : «Agentul poli- 
| tic Hakenau raportează că mai mulţi păstori ardeleni, venind din Brăila 
l şi Silistra la Bucureşti, au împărtăşit aici, la agentură, funcţionarului 
! Udritzki, că ei nu ştiu şi n-au auzit să fi fost omorîţi de către turci, la 
1 Brăila, mai mulţi păcurari ardeleni; dimpotrivă, au lăudat purtarea ami

cală a turcilor. Paşa din Silistra a asigurat pe toţi supuşii austrieci şi pe 
ciobanii veniţi din tară, împrietenită cu Poarta otomană, că ei stau sub 
scutul său puternic şi i-a sfătuit că în timpul acestor evenimente de 
zarvă şi pînă la restabilirea ordinei în Muntenia, să rămînă mai bine 
cu toţii pe malul drept al Dunării, decît să se expună, cu avutul lor, unei 
primejdii din partea rebelilor înfrînaţi». Comunicatul se termină astfel: 
«Deci e foarte verosimil că faima despre omorîrea de către turci a mai 
multor ciobani ardeleni a fost iscodită numai din partea rebelilor din 
Muntenia, spre a fi răsplndită printre grăniceri, cu scopul de a aţîţa In 
aceştia ura contra turcilor» (op. cit., p. 139).

b) Foarte semnificativ este şi cazul capelanului militar Stoian 
Başotă, care servise în corpul militar sîrbesc, desfiinţat la 1814, şi care 
în 1821 se găsea la Iaşi, unde a fost arestat în legătură cu mişcarea lui 
Ipsilanti. in noaptea de 25 spre 26 februarie el a reuşit să evadeze din 
închisoare şi să se strecoare în Muntenia, ca să intre în serviciul lui 
Tudor Vladimirescu.

27. Din cauza spaţiului limitat, prezentul capitol se publică fără aceste infor
maţii. (n. O ct Gh.). i
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c) Generalul Schustek pune în vedere comandantului regimentului 
grăniceresc năsăudean, în ziua de 14 martie 1821, să fie foarte vigi
lent, «deoarece e de temut că Vladimiresko nu va lăsa neîncercat sâ 
sădească duhul nemulţămirii şi al revoltei şi în provinciile noastre măr
ginaşe, şi mai cu seamă între Valahii înrudiţi deaproape cu partizanii 
săi prin origină şi religie». El va trebui, de asemenea, «necontenit să 
observe, cu mare băgare de seamă, spiritul Valahilor înrudiţi atît de 
aproape cu locuitorii provinciilor învecinate ; apoi să controleze pe 
străinii care vin din Moldova şi Muntenia, dar mai cu seamă pe preoţi, 
sentimentele acestora şi vorbirile lor către popor. îndată ce s-ar ivi 
vreun caz suspect ori primejdios, momentan are să mi- 1  împărtăşească». 
(V. Şotropa, op. cit., p. 136— 137).

d) înregistrăm, în continuare, după acelaşi V. Şotropa (op. cit., 
p. 138), ordinul Consiliului de război austriac de la sfîrşitul lui aprilie 
1821, prin care «sub grea pedeapsă se interzice orice contact atît cu 
secta carbonarilor italieni, cH şi cu rebelii Ipsilanti şi Todor, ori cu ade
renţii acestora».

e) Şi mai revelator document este articolul publicat de A. Oţetea, 
sub titlul «Ţăranii români din Ardeal şi mişcarea lui Tudor» (în «Studii», 
nr. 6/1956). Autorul, despre care am vorbit pe larg în capitolul prece
dent al lucrării noastre 28, este preocupat de grija de a sublinia carac
terul social al mişcării lui Tudor, spre a-şi justifica teza susţinută în lu
crarea sa'de la 1945, faţă de care noi ne-am expuse rezervele 29. A. Oţe
tea nu poate, totuşi, să nu recunoască faptul că motivele mişcării — care 
a trezit interes exclusiv printre ţăranii români din Transilvania, nu şi 
printre saşi şi maghiari şi secui — sînt şi de ordin religios şi naţional 
român. «Deci — conchide la un moment dat A. Oţetea — caracterul 
mişcării a fost hotărît social. Ceea ce urmăresc ţăranii este abolirea 
feudalismului. Dar, în condiţiile specifice în care se aflau, lupta lor 
avea fatal să ia un aspect religios şi naţional. Cum foarte just a remar
cat T6 th Zoltân în legătură cu răscoala lui Horia : După cum nobilul 
maghiar era întruchiparea feudalismului asupritor, tot astfel iobagul 
român, cu religia lui ortodoxă, ...era întruchiparea celeilalte clase de 
bază a feudalismului, a ţărănimii. Religia ortodoxă era religia ţăranilor, 
toate celelalte religii erau considerate ca religii ale domnilor. Condiţia 
lor de ţărani, românitatea lor şi religia ortodoxă, iată cei trei factori 
care s-au împletit cu conştiinţa răsculaţilor, constituind un tot organic. 
(T6 th Zoltân: Mişcările ţărăneşti din Munţii Apuseni pînă.în 1848, 
Bucureşti, 1955, p. 157).

Observăm în treacăt că invocarea lui T6 th Zoltân, pentru lămuri
rea, prin analogie, a mişcării lui Tudor, o găsim lipsită de sens. Religia 
ortodoxă şi romanitatea ardelenilor, prin care aceştia se deosebeau .de 
feudalii maghiari, nu-şi găsesc aproape nici un corespondent în mişca*

2Ş. In partea documentară, care —  după cum s-a mai arătat — nu se publici 
în prezenta revistă, din cauza lipsei de spaţiu, (n. Oct. Gh.).

29. Idem. Autorul analizează în amănunţime, critic, unele din concluziile la 
care a ajuns A. Oţetea în lucrările sale, în legătură cu răscoala din 1821. (n. 
Oct. Gh.).
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rea lui Tudor, în sensul tezei lui A. Oţetea. Mişcarea lui Tudor, consi
derată de acesta ca avînd «caracter hotărît social», avea să ia, tot după 
A. Oţetea, «fatal, un aspect religios şi naţional» (nu şi un aspect, ci, 
simplu, un aspect). Or, ce aspect religios şi naţional putea să aibă răs
coala, cînd boierii aveau aceeaşi orgină română şi aceeaşi religie orto
doxă ca şi răsculaţii ? O analogie pe aceste motive între revoluţia lui 
Horia şi aceea a lui Tudor nu se poate admite. în aceasta din urmă, 
caracteristică nu este diferenţa de religie (cum era cazul în Transilva
nia — vezi remarca lui T6 th), ci tocmai identitatea de religie între cele 
două tabere, atît grecii cît şi românii fiind ortodocşi. în programul lui 
Tudor religia nu era socotită drept dogmă, ci drept ceva mult mai mult: 
ea dădea puterea de a crede într-un Dumnezeu care trebuia să fie gi
rantul dreptăţii. Nu am făcut decît să marcăm aici cîteva puncte, de 
care un cercetător atent al epocii respective nu va putea să nil ţină 
seama.

Revenind asupra ecoului revoluţiei lui Tudor printre ţăranii ro
mâni din Transilvania : caracterul revoluţiei (A. Oţetea, op. cit., p. 67) 
îl arată cu adevărat cazul ţăranului Tudor Aron, din Rapolt (Hunedoara), 
care, adus în faţa autorităţilor de stat sub bănuiala aderării lui la miş
carea din Ţara Românească, a declarat următoarele : «Poporul român 
va fi pus pe picior de război. Poporul român vrea să se răscoale din 
nou, după cum a făcut-o cu ciţiva ani mai înainte. Armata care vine, 
(ără îndoială n-a fost trimisă aici în Transilvania să potolească frămîn- 
tarea poporului român, ci împotriva naţiunii maghiare, pentru ca ar
mata, ridicînd arma împreună cu poporul român, împotriva ungurilor, 
să-i omoare cu puteri unite» (s.n.).

Nu vom intra aici în comentarea mai de aproape a acestui docu
ment, descoperit de A. Otetea în Arhiva Statului de la Budapesta. El 
vorbeşte destul de limpede prin sine însuşi, punînd în lumină caracte
rul panromâ'nesc al revoluţiei lui Tudor, scos de noi în evidenţă cînd 
am analizat simbolurile de pe steagul acestei revoluţii. Acest caracter 
nu rezultă numai din concepţia care a stat la baza acesteia, inspirată 
de Lazăr şi însuşită de Tudor, ci din înseşi vechile rezidii, depuse de-a 
lungul multor secole, în sufletul mucenicesc al poporului român din 
Transilvania, sădite adînc în toată fiinţa lui Gheorghe Lazăr.

Sînt pe deplin încredinţat că cercetările istorice viitoare vor aduce 
şi mai multe lumini cu privire la acest capitol atît de important, care 
pînă acum a inspirat atît de puţin şi în mod atît de unilateral pe isto
ricii noştri. Ele vor aduce, nu ne îndoim de acest lucru, o serioasă co 
rectură în istoria noastră modernă, aşezîndu-1 pei Gheorghe Lazăr pe 
un alt piedestal decît acela al unui dascăl entuziast, şi anume pe piede
stalul unui erou naţional de cea mai pură speţă, luptător pentru drep
tate şi libertate, dublat în acelaşi timp de aureola unui neobosit luptă
tor pentru umanitate şi pentru «pacea eternă» între oameni.



REVOLUŢIA DIN 1821. 
DOMNUL TUDOR ŞI HAIDUCUL IANCU JIANU 

LA MUŞETEŞT1 ŞI CORNĂŢEL (JUD. OLT)

Un episod neconsemnat de istoriografie

Pr. D. b ă l a ş a

Am scris cîndva despre «însemnările micilor cronicari» şi am sub
liniat rolul lor în ceea ce priveşte consemnarea diferitelor evenimente 
din viata poporului.

De această dată voi prezenta două fragmente de cronică privitoare 
la Revoluţia din 1821. Prima aparţine lui Gheorghe, dascălul şcolii din 
Drăgăşani. La 2 februarie, el consemna între altele, faptul că «Theodor 
slugeru(l) din Cerneţ(i) ...au mers la mînăstirea Strehaiia şi de la Stre- 
haiia la mînăstirea Tizmana şi acolo au strî(ns) oaste cîtă frunză şi 
iarbă. S-au sculat tot norodul Ţării Rumâneşti cu puştii, cu altă leii de 
arme, cu lănci, cu furci de hieră...» (Rev. din 1821 în jud. Vîlcea, 1980. 
p. 340—349).

Din acest scurt citat se poate lesne observa faima, amploarea par
ticipării norodului la lupta pentru dărîmarea feudalismului din Ţara 
Românească şi restaurarea unei lumi noi, aceea a dreptăţii.

Cea de-a doua însemnare, aparţine unui pandur, Călugăreanu din 
Cornăţel, judeţul Olt. Prenumele acestuia nu-1 cunoaştem. Este vorba 
de un testament pe care îl lasă fiului său Constantin. Este scris pe ul
tima copertă a cărţii întitulată Muzio Clemenţi sonatines pour le piano 
(Leipzig, 1719. Vezi Arh. St. Slatina, Colecţia Fotogralii şi voi. Rev. din 
1821, în jud. Vîlcea, l.c.). El aduce ştiri inedite cu privire la drumul 
parcurs de Tudor cu Adunarea norodului, în prima fază, şi o parte din 
greutăţile întîmpinate. După cum însuşi Călugăreanu consemnează, 
cartea fusese sustrasă «din lăcrele cănţălării mînăstirii Muşeteşti (Sea
ca)». Micul cronicar este probabil un negustor. învăţase «în ţara sît- 
bească şi în ţara ungurilor», şi colindase prin multe locuri. Aflîndu-1 
«vîrfolitura noro(a)dilor, în (ac)est timp — spune Călugăreanu — am 
făcut fugite grabnică din Chişinău şi am venit (spre) a pune averurile 
mele supt pământ, pă drumul dîntre Cîrciumari şi satul Cornăţelului, pe 
la mijlocul drumului noao-zăci şi opt dă paşi spre pădurea mare, pre
cum să ştiţi voi unde să află, că dzîlile sîntu-mi cu soroc» (Ibidem).

Probabil că el făcuse parte din ştafeta trimisă de Ipsilanti din Chi- 
şinău, lui Tudor Vladimirescu (Vezi şi Dan Berindei, în rev. Românim 
literată, 1981, febr. 26). Călugăreanu trebuie să fi fost cunoscut şi rudă
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cu Nicolae Popescu din Muşeteşti, grămăticul episcopului Ilarion al 
Argeşului (Mircea T. Radu, 1821, Tudor Vladimirescu..., Craiova, 1978, 
p. 215). Micul cronicar de care ne ocupăm nu a fost numai un negustor, 
aflat în treburi personale în Chişinău, care a venit la Cornăţel ca să-şi 
îngroape «averurile». După cum însuşi consemnează, se înrolase în rân
durile pandurilor şi mergea la luptă «cu păgînu».

Un alt fapt interesant relatat de Călugăreanu este că «domnul Tu- ’ 
dor — olteanu — din Vladimiriu, alăturea'de Iancu marele haiduc dă 
potiră de pre apa Jiului... au venit de dincoa dă Ote(te)liş, să vadă, că 
este mare potiră ce sălăşluieşte aicea (în) pădurea mare, iar oastea o 
au minat în Slatina». Aceasta înseamnă că de la Beneşti, în ziua de 4 
martie au venit la Drăgăşani, unde Iancu Jianu avea o casă. De aci gro
sul pandurilor a fost trimis la Slatină sub comanda căpitanilor, iar 
Tudor cu haiducul Iancu Jianu au trecut la mînăstirea Muşeteşti (zidită 
de marele clucer Manea Perşanu şi soţia sa Vlădaia din Drăgăşani între 
1508— 1518. Reparată în 1807 de Constantin polcovnic din Drăgăşani, 
Constantin logofăt din Craiova ş.a. Să fie unul dintre aceştia fiul pan
durului Călugăreanu ?).

Revenind' la acelaşi episod, micul cronicar continuă : «Au venit 
Domnul (Tudor) aici de ne-au făcut pănduri şi noi l-am fărit în locul co- 
perit din cimetiriu Bălanului. Şi mai spuiu să se ştie că Domnul (Tudor) 
şi-au pierdut brîul cu sămne şi dă lâ-oţi găsi să-i faceţi aducerea la 
mînăstire în Muşeteşti spre pominire, la cinstitul igumen ce l-au coperit 
pă Domnul (Tudor) la chilii». Reiese din aceste rînduri că Tudor Vla
dimirescu, însoţit de Iancu Jianu şi un număr destul de mic de panduri, 
a venit la Muşeteşti, unde a organizat mînăstirea pentru rezistenţă, aşa 
cum făcuse şi cu celelalte mînăstiri din dreapta Oltului. Aci, în timp • 
ce Domnul Tudor şi Iancu Jianu recrutau panduri, au fost atacaţi de 
reacţiunea ce susţinea pe Scarlat Callimachi noul domn trimis de turci 
(care efectiv nu a ocupat tronul). Fiind în inferioritate, într-o împre
jurare critică, Tudor a fost adăpostit de egumenul mînăstirii «la chilii», 
în altă împrejurare neprecizată de micul cronicar, Tudor s-a ascuns «în 
cimitiriu(l) Bălanului», din Cornăţel. Aci şi-a pierdut «brîul cu sămne». 
Este vorba de acte, de declaraţiile pe care le' citea poporului şi chiar 
de sigiliul personal. Călugăreanu, cînd încheie testamentul lăsat fiului 
său Constantin, adaugă: «puiu pecete cu pana că sămnariu pusu-l-am 
supt pămînt», adică îl îngropase cu «averile». Că Tudor Vladimirescu 
era urmărit de reacţiune reiese din relatarea aceluiaşi mic cronicar : 
«Şi Bălan dă la Stupina ce au făcut fărecat şi suduit să spuie unde să 
pomineşte dă Tudor-olteanu, au făcut în (ac)este timp scăpare din 
Slatina». Bălan era un partizan al revoluţiei şi tot el a spus că «un anume 
Chizilez» a informat pe un călăreţ, «că Ipsilante au trimes mare poteră 
în Vaiachia şi zice că sînt şi d(e)-a turcului şi d(e)-a rusului şi d(e)-a 
grecului. Iar un anume Ghencea ce s-au spus dă Domnul (Tudor) că au 
venit din Piteşti sau dîn Goleşti, au făcut bordăi în lunca Plăcii şi îmblă 
B. o .  R. — vil
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coperit zvlenţe precum a nu să cunoaşte». Acesta este aga Ghencea, că
petenie eteristă, care în 11(23) martie era la Bucureşti.

In continuare cităm din textul lui Călugăreanu : «Acum noi plecăm, 
că sosăşte mare oaste dîn apus, tot dă la Tismana şi Cozia şi mergem 
cu multul să ridicăm pă Tudor vodă, Domnul norodului, că aşa s-au 
plănuit din Padişul (jud. Mehedinţi)».

Interesant este testamentul acesta prin faptul că arată funcţia lui 
lancu Jianu, *marele haiduc dă potiră de pre apa Jiului». Nu mai puţin 
interesantă este atitudinea pandurului Călugăreanu faţă de păgîni, care 
în cazul de faţă nu pot fi decît turcii: «voi spune urmaşilor miei că noi 
om pieri(i) cu multul. Să nu tindeţi sufletile voastre (s)pre păgîni, nici 
acum, nici în vec i! In (ac)est timp ce au iost cu mergerea mea (de la 
Chişinău pînă la Cornăţel), păgînii au tăcut mare stricăciune : au flă- 
căruit bordăile şi au josît muierile şi odraslele şi au prăpădit pecetea 
dîn stei ce pominea discălicatul ăstui sat, cu privighetoarea ce avea în 
gură corbul ce au vestit adunarea oamenilor, dîn ce vrej ne tragem cu 
toţi, iar în (g)heară coprindea o lămurea din pădurea mare. Iară pasă
rea avea vedere în dos şi cu totul înconjuratul, cuvintele: Aceasta au 
descălecatu satul Cornăţelul; odor ce noi păstrăm dă la Vodă Canta- 
cuzin şi vel vodă Brîncoveanu ce au pus pă Pîrvu marile zugravul dîn 
Cîmpulung de au iăcut lucru de pomenire. Iar noi o am loat dîn biserica 
veche şi o am pus (la) ceastalanta noao, a Bălanului, iar păgînu(I) o a 
siărîmat, ce au spus că vlacul (valahul) este bărbat prost şi nu trebueşte 
satului păcete dă pomină. Eu rogu-mă Duhului Stînt: cum piatra s-au 
risipit, aşa să (se îm)prăştie şi e i ! Şi iar spui: să faceţi fugire la miezul 
pădurilor cu totul şi să nu faceţi vederea la circiuma din Vâlceaua Iz
vorului, că acolo este păgînu cu multul şi pătrece».

Din cele citate aici, aşa cum am spus şi mai sus, prin păgîni trebuie 
sa înţelegem pe turci (a se vedea opinia lui Dan Berindei şi aceea a lui 
Mircea T. Radu, op. cit.). Din acelaşi document reiese că turcii distru
seseră la biserica Bălanului o* semnificativă stemă lucrată din piatră — 
probabil cu inscripţia bisericii vechi, în formă circulară, cioplită de 
marele artist Pîrvu Mutu zugravu, operă necunoscută cercetătorilor.

înainte de a încheia, menţionăm referirea lui Călugăreanu cu pri
vire la persoana lui Alexandru Ipsilante — Ciungu — şeful eteriştilor: 
«ăst Ipsilante nu este om prostu, dar mai de grab(ă) este omu (h)oţa 
şi făţarnicu şi prădălniciosu. Şi au pus la înţălegere, nu el să facă veni
rea la cetăţ(u)ia Bucureştilor şi mai (î)nainte Domnul Tudor, cu gînd 
Domnul Tudor să scuipe puterea norodului. Nu voi să spui Domn ' 
că să arată certători şi râu şi face prădalnicie sufletului mieu. Dar 
este mare durere că Domnul (Tudor) va să vie ca peştile la undfit 
pescariului». Puţinele cuvinte ale micului cronicar, scrise în grabă, s 
semnificative. Venind de la Chişinău, va fi ştiut el mai multe de 
planurile lui Ciungu ? Cred că da.



ANIVERSĂRI — EVOCĂRI 37 9

Testamentul a fost scris de Călugăreanu, după cum însuşi menţio
nează în final: «în astă noapte dă mărţişor, la anul de la mîntuitorul 
nostru I(isu)s H(risto)s (1)821...».

Avînd în vedere plecarea lui Tudor de la Beneşti şi prezenţa lui 
la Slatina, admitem că acest testament a fost scris în noaptea de 6  spre 
7 maitie.

în ceea ce priveşte drumul parcurs de Tudor şi oastea pandurilor, 
reţinem faptul că pe 4 martie au plecat din Beneşti şi au mers pînă la 
Drăgăşani. Aci grosul pandurilor cu căpitanii s-au îndreptat spre Sla
tina pe ambele laturi ale Oltului. Tudor, însoţit de Iancu Jianu şi un 
număr redus de panduri, s-au îndreptat spre mînăstirea Muşeteşti (Sea
ca), din judeţul Olt. După un scurt popas, de cel mult două zile (5— 6  
martie) la mînăstire şi în satul Cornăţel, adunînd panduri şi din această 
regiune, s-a îndreptat spre Slatina, în noaptea de 6— 7 martie.

Cu aceste precizări, adăugăm la revoluţia din 1821, un episod necu
noscut în istoriografie : Prezenţa lui Tudor V ladimirescu şi a lui Iancu 
Jianu «marele haiduc dă potiră de pre apa Jiului», între 4— 6  martie 
1821, la Muşeteşti şi Cornăţel, în judeţul Olt.
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CÎTEVA SCRISORI INEDITE ALE PATRIARHULUI HRISANT 
AL IERUSALIMULUI ADRESATE „COMPANIEI GRECEŞTI" 

DIN SIBIU

MIHAIL CARATAŞU

Patriarhul Hrisant al Ierusalimului (1707— 1731) descendent al re
numitei familii Notara din Peloponez, a fost unul dintre cei mai învăţaţi 
prelaţi ai Ortodoxiei, care ca şi unchiul său, Dositei al Ierusalimului 
(1669— 1707), căruia i-a urmat în scaunul patriarhal, a vizitat de multe 
ori Ţările Române, desfăşurînd aici o bogată activitate eclesiastică, 
culturală şi chiar politică. Prin scrierile sale — unele imprimate în ti
pografiile din Principatele dunărene — a contribuit în largă măsură la 
dezvoltarea instrucţiunii şi a culturii greceşti, precum şi la apărarea' 
Ortodoxiei de influenţa Catolicismului din Ţările Române şi mai ales 
din Transilvania

în această activitate eruditul prelat s-a bucurat de sprijinul moral 
şi material al domnitorilor români şi al unor mari dregători pe care a 
avut prilejul să-i cunoască în numeroasele sale călătorii în Principate.

Este bine cunoscută contribuţia sa deosebită pe plan cultural, din 
Ţările Române în epoca brîncovenească, epocă în care au strălucit căr
turari ca stolnicul Constantin Cantacuzino2, Dimitrie Cantemir3, Antim 
Ivireanu 4 şi alţi învăţaţi români şi străini, atraşi la curtea domnitorului 
Constantin Brîncoveanu 5. Bucurîndu-se de un mare prestigiu, eruditul 
prelat este deseori consultat în rezolvarea unor chestiuni dogmatice, 
de ştiinţă şi mai ales de cultură, privind organizarea academiilor dom
neşti din Bucureşti şi Iaşi, bibliotecile acestor academii, procurarea de

1. Borje Knos, l'Histoire de la litierature neogrecque. G5teborg, Uppsala, 1962 
p. 458.

2. Constantin Cantacuzino stolnicul (1640— 1716), cronicar, tatăl domnitorului 
Ştefan Cantacuzino al Ţării Româneşti.

3. Dimitrie Cantemir domnul Moldovei (1710— 1711), istoric erudit.
4. Antim Ivireanu, mitropolitul Ţării Româneşti (1708— 1716).
5. Constantin Brîncoveanu, domn al Ţării Româneşti (1688—1714).
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cărţi — el însuşi fiind iubitor de carte şi cunoscut bibliofil — şi găsi
rea unor profesori bine pregătiţi.

Astfel, în anul 1707, imediat după înscăunarea sa ca patriarh al 
Ierusalimului, Hrisant redactează — la cererea domnitorului Constan
tin Brîncoveanu — proiectul de reorganizare a Academiei domneşti din 
Bucureşti6, iar în anul 1728 acordă sprijin domnitorului Gheorghe II 
Ghica al Moldovei pentru reorganizarea Academiei domneşti din Iaşi7.

Spirit luminat şi prieten al progresului, Hrisant Notara aprecia că 
înfiinţarea de şcoli trebuie să fie preferată construcţiei de mînăstiri, 
veniturile de prisos ale mînăstirilor trebuie să slujească aşezămintelor 
şcolare şi să fie spre folosul studiilor8. Prin aceasta el se dovedeşte şi 
mai mult un înflăcărat propagator de cultură 9.

Dealtfel din vasta corespondenţă a lui Hrisant — publicată în 
Hurmuzachi, Documente privitoare la Istoria Românilor, XIV/l, 2 
Bucureşti, 1915— 1917 — rezultă în mod elocvent bogata activitate cul
turală şi eclesiastică desfăşurată de învăţatul prelat în Ţările Române 
unde a trăit o vreme îndelungată.

Mai puţin cunoscute însă sînt legăturile patriarhului Hrisant cu 
negustorii «Companiei greceşti» din Sibiu, renumit oraş comercial din 
Transilvania.

Este ştiut că încă din prima jumătate a secolului al XVI-lea, greci 
din Tesalia, Epir şi Macedonia, plecînd din locurile lor natale, după o 
soartă mai bună, se stabilesc în regiunile nordice ale Imperiului Oto
man : Serbia, Ungaria, precum şi multe oraşe din Ţările Române alcă
tuind aici înfloritoare comunităţi. Astfel, în oraşele din Transilvania 
întîlnim puternice comunităţi greceşti la : Sibiu, Braşov, Cluj, Alba- 
Iulia, Hunedoara etc. In 1545 negustorii greci din Sibiu reuşesec să 
ia în mîinile lor comerţul acestui oraş cu Orientul.

Compania din Sibiu a luat~fiinţă în 1641 în urma privilegiului co
mercial acordat de principele Transilvaniei Gheorghe Rakoczy (1630— 
1648). Compania îşi va desfăşura bogata sa activitate în comerţul sud- 
est european pînă în anul 1854, cînd a fost lichidat, ultimul ei staroste 
fiind românul Grigore Matei din Tîrgovişte u.

Trebuie subliniat faptul că printre negustorii «Companiei greceşti» 
din Sibiu erau şi mulţi români din Ţara Românească şi Ardeal1 1 a, pre
cum şi nuiperoşi aromâni din Macedonia şi «bulgari grecizaţi» 1 1 b.

Cu ani în urmă, lucrînd la organizarea fondului de documente 
«Hagi-Popp» al Bibliotecii Academiei R. S. România, am întîlnit 7 scri

6. Ariadna Camariano-Cioran, Les Academies Princieres de Bucarest et de Iassy 
et leurs prolesseurs, Thessaloniki, 1974, p. 37—38.

7. ibidem, p. 89—92.
8. C. Th. Dimaras. 'IoTOpia xtjc NeotXXi'ivni.'ijc AofoteXvia:, Atena. 1956, p. 112.
9. Nicolae Iorga,\Via/a noastră culturală şi literară în secolul al XVIII-lea, 

p. 801.
10. Nestor Camariano, L'organisation et l'activite culturelle de la compagnie, des 

marchands grecs de Sibiu. Extras-Balcania, 6 (1943), p. 201—241.
11. Nicolae Iorga, Studii şi documente cu privire Ia. Istoria Românilor, voi. XII, 

Bucureşti, 1906, p. X.
11 a. Ibidem, p. 8.
11 b. N. Camariano, op. cit., p. 2.
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sori ale lui Hrisant adresate «Companiei greceşti» diri Sibiu. Cerce- 
tînd dacă acestea au fost sau nu publicate, am constatat că 6  din ele 
fuseseră semnalate încă din anul 1906 de marele istoric român Nicolae 
Iorga l2, fără să fi publicat însă şi textul acestor documente.

în succinta comunicare de faţă vom încerca să comentăm, pe scurt, 
conţinutul acestor scrisori pentru a releva' în acest fel date noi referi
toare la relaţiile patriarhului Hrisant Notară al Ierusalimului cu ne
gustorii «Companiei greceşti» din Sibiu.

înainte de a prezenta integral — în traducerea românească textul 
scrisorilor — considerăm că sînt necesare cîteva indicaţii asupra lor.

După cum am amintit mai sus, ele fac parte din fondul de docu
mente «Hagi-Popp», pachet XXVII, doc. nr. 727—733. Din aceste 7 scri
sori prima a fost scrisă în anul 1713, iar celelalte între anii 1719— 1728.

Scrisoarea ultimă, nu este datată, însă din text reiese că a fost 
scrisă înaintea scrisorii a şasea ce poartă data de 3 februarie 1728.

Scrisorile conţin date despre ajutoarele băneşti trimise patriarhiei 
Ierusalimului, despre cărţile trimise Companiei de către patriarhul Hri
sant, grija ce o poartă acesta pentru a feri pe companişti de influenţele 
străine Ortodoxiei, precum şi despre alte chestiuni ale Companiei şi 
ale Sfîntului'Mormînt.

Astfel, în prima misivă, scrisă dfe patriarh la 15 octombrie 1713, pe 
cînd acesta se afla la Tîrgovişte, în Ţara Românească, după ce le adre
sează binecuvîntare şi mulţumiri pentru ajutorul bănesc de 33 cara- 
groşi imperiali trimişi la Adrianopol, prin chir Kuntzo Filipopolitul din 
Zemlin, îi roagă călduros să depună acelaşi zel pentru strîngerea de 
ajutoare pentru Sf. Mormînt13, ca şi pe vremea predecesorului său l4t 
întrucît — susţine el — se constată o oarecare delăsare din partea lor, 
pricinuită probabil de situaţia tulbure şi de războaie. Le recomandă, 
totodată, să numească un epitrop, care asistat de parohul bisericii com
paniei, să aibă grijă de cutia pentru strîngerea de ajutoare. De aseme
nea, îi roagă să comande pentru Sf. Mormînt o candelă de argint aurit, 
pe care să se graveze numele companiei, aşa cum au procedat şi cele
lalte companii din Transilvania.

Riguros apărător al Ortodoxiei, Hrisant sfătuieşte pe companişti 
să nu se lase influenţaţi de dogme şi credinţe străine Ortodoxiei şi să-şi 
păstreze cu străşnicie datinile strămoşeşti.

în a doua epistolă, din 6  iunie 1719, scrisă pe cînd patriarhul se 
afla la Bucureşti, confirmă starostelui Companiei, Hrisafi15  primirea ce

12. N. Iorga, op. cit., p. 18, 20, 22, 32.
13. Patriarhia Ierusalimului nu putea face faţă greutăţilor financiare de tot felul 

în care se zbatea, decît prin milosteniile repetate şi din belşug dăruite de credin
cioşi, mai cu seamă din Principatele dunărene. Cf. Alexandru Elian, Antim Ivireana. 
apărător al prerogativelor scaunului mitropolitan al Ungrovlahiei, în «Studii teologice* 
XVIII (1966), p. 522.

14. Patriarhul Dositei al Ierusalimului (1669— 1707).
15. Hrisafi Palati, originar din oraşul Melenikon, a fost ales proestos al «Com

paniei greceşti» din Sibiu la 12 ianuarie 1712, fiind reales în această funcţie încă —  
două or i: 1716 şi 1719. A  murit în martie 1720. (Biblioteca Academiei R. R. Româniv 
ms. grec. 976, f. 37 v — 39); şi Cf. Nestor Ganiariano, Catalogul manuscriselor gre
ceşti din Biblioteca Academiei Române, II, Bucureşti, 1940, p. 117.
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lor 22 galbeni, expediaţi mitropolitului din Betleem, din cutia milelor. 
Solicită ca şi în viitor ajutoarele băneşti ce vor fi strînse să fie trimise 
aceluiaşi ierarh de Betleem. Repetă rugămintea de a se comanda o can
delă de argint au ît pentru Sf. Mormînt şi le aduce la cunoştinţă că în 
curînd va porni spre Ierusalim, mentionînd că a venit în Ţara Româ
nească nu după «vre-un folos sau ajutoare», ci pentru alte treburi. In 
încheiere, îşi exprimă bucuria că actualul staroste este originar din 
oraşul Melenikon, care este şi patria fostului staroste Todi Stamu 16.

în următoarea epistolă scrisă din Ţara Românească — fără să se 
specifice localitatea — la 4 iulie 1719, Hrisant aduce la cunoştinţa ne
gustorilor Companiei că din pricina împrejurărilor şi a faptului că se 
află mereu pe drumuri «pentru nevoia şi chiverniseala Sfîntului Mor- 
mînt», nu le-a putut scrie mai des. Totuşi, îi roagă insistent să acorde 
tot sprijinul sfinţilor părinţi, care vor veni acolo cu scrisori de la el şi 
de la domnul Ţării Româneşti17 către «marele general» 18 referitoare la 
mînăstirile situate dincolo de O lt 19 închinate la Sf. Mormînt şi cere să 
se trimită cu aceşti părinţi banii strînşi în cutie şi ajutoarele ce vor fi 
adunate între timp, precum şi candela despre care le-a mai scris de 
cîteva ori.

In a patra misivă, scrisă de patriarh la 23 noiembrie 1727 pe cînd 
acesta se afla la Bucureşti, face cunoscut proestosului Stancu Dedu 
(sic) 20 şi celorlalţi negustori ai Companiei că a fost nevoit să le răs
pundă cu întîrziere din cauza unor împrejurări independente de voinţa 
sa şi a faptului că se afla dincolo de Dunăre. Cînd era la Constanti- 
nopol, a primit scrisoarea lor, precum şi candela2 1 dăruită Sfîntului 
Mormînt; candela a fost trirtiisă cu corabia pelerinilor la Ierusalim pen

16. Todi Stamu, originar din satul Arvanitohori de lîngă Tîrnovo din Bulgaria, 
a fost ales de mai multe ori proestos al Companiei şi anume: în 1702, 1705, şi 1714. 
(Biblioteca Academiei Române ms. grec 975, f. 35 v, 36 v, 38); şi cf. Nestor Camariano, 
Catalogul... p. 117.

17. Nicolae Mavrocordat, domnul Ţării Româneşti (1719—1730).
18. Este vorba de generalul Steinville, comandant suprem al forţelor austriece din 

Transilvania, numit «director superior» (guvernator) al Olteniei, dup& anexarea aces
teia (în 1718) la Imperiul habsburgic, Cf. C. C. Giurescu, Istoria Românilor, partea I-a, 
Bucureşti, 1944, p. 253 ; Şerban Papacostea, Oltenia sub stăplnirea austriacă. Bucureşti, 
1971, p. 28.

19. In urma păcii încheiate la Passarowitz, între turci şi austrieci Oltenia a fost 
anexată la Imperiul habsburgic (1718— 1739), fiind supusă unui nou regim administra
tiv'. Cf. Istoria României, XII, Bucureşti, 1964, p. 466.

20. La această dată proestos al Companiei era Zahu Dedu, în lipsa căruia tre
burile Companiei erau conduse de locţiitorii Dimos Papathanassiu şi Stancu Consta. 
Vezi nota 29.

21. Dintr-o notă (vezi anexa 8) de la 1 februarie 1726, aflăm următoarele intere
sante amănunte despre această frumoasă candelă dăruită Sfîntului Mormînt: «A fost 
făcută cu cheltuiala companiştilor, fiind turnată în argint şi aur la un atelier din 
Bratislava. Cîntărea 7 ocale şi costul ei s-a ridicat la suma de 1140 florini, adică 712 
aslani turceşti noi. După ce a fost adusă la Sibiu, a fost expediată patriarhului Hrisant 
pentru a fi afierosită bisericii Sf. Mormînt. Pe candelă a fo"5t gravată o frumoasă 
epigrafie în versuri iambice alcătuite de Ioan Adam». Cf. Biblioteca Academiei R.S. 
România, ms. grec 976, f. 172 r-v j şi cf. N. Camariano, Catalogul... p. 119.
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tru a fi pusă în faţa Sfintei Trapeza, urmînd a se oficia cu acest prilej 
în prezenţa întregului cler, o slujbă pentru sănătatea şi fericirea negu
storilor Companiei.

în a cincea epistolă, din 3 februarie 1728, Bucureşti, Hrisant răs
punde starostelui Dimo 22 că a primit cu bucurie atît scrisoarea lui Ioan 
Adam 23 trimisă prin Teodoreanu Ţincu24, cît şi cei 40 de groşi din 
banii cutiei. îi anunţă că i s-a comunicat de la Ierusalim că s-a primit 
candela dăruită de Companie. Roagă să i se confirme primirea cărţilor 
ce le-a trimis parohului bisericii Companiei cu mitropolitul Stavropo- 
los. Nu este nevoie să-i mulţumească pentru cartea trimisă parohului, 
deoarece aceasta a fost tipărită ca să fie difuzată, în schimb parohul ur
mează să-i mulţumească : «numai citind-o, iar nu păstrînd-o curată, 
adică închisă, el trebuind să întoarcă filele nu numai ziua, ci şi noap
tea, iar cînd aceasta se murdăreşte atunci străluceşte mai mult!». Tri
mite alte două cărţi: o Geografie 25 pentru Ioan Adam şi Istoria 26 pen
tru Biblioteca Companiei27. Ar dori să ştie dacă,Ioan Adam — om în
văţat şi cunoscător al limbii latine — ar vrea să îmbrace haina preo
ţească ca sa se facă protosinghel iar mai tîrziu arhiereu. De asemenea, 
este interesat să ştie dacă acolo există vreo tipografie cu caractere la
tineşti, întrucît are de tipărit o lucrare. încheind, îi adresează mulţu
miri pentru scrisoarea expediată la Viena 28.

22. Dimos Papathanassiu şi Stancu Consta, conduceau treburile Companiei in 
absenta proestosului Zahu Dedu. Mai tîrziu, la 4 ianuarie 1729 Dimos Papathanassiu 
este ales proestos. A murit în septembrie 1729 la Sibiu. Cf. B.A.R.S.R., ns. grec 
976, f. 41 v ;  şi cf. N. Camariano, Catalogul... p. 117.

23. Ioan (Ianache) Adam, originar din satul Arvanitohori, a fost ales în şedinţa 
din 7 ianuarie 1719 ca secretar («notarius») al Companiei pentru redactarea corespon
dentei Companiei. Cf. B.A.R.S.R., ms. grec 976, f. 39; şi cf. N. Camariano Catalogul... 
p. 117.

24. Teodoreanu Tincu, originar din Arvanitohori, a fost ales în 1725 'XopaxCâp’lt 
pentru strîngerea birului datorat de companişti; la 8 ianuarie 1746 este ales proestos 
al Companiei. Cf. B.A.R.S.R. ms. grec 976, f. 40 v, 45; şi cf. N. Camariano, Catalogul..., 
p. 117.

25. Probabil că este vorba de cunoscuta lucrare a patriarhului Hrisant al Ieru
salimului: EioaŢfioTfn eiî ta Tfe&>7(Nz<f>i%â xaî ««paipinâ, tipărită la Paris în 1716. V ezi: 
E. Legrand, Bibliographie hellenique du XVIII-eme sfecle, tom. I, p. 134. A doua ediţie 
în 1718, cf. op. cit., p. 151— 152.

26. Desigur se referă la celebra operă a patriarhului Dositei al Ierusalimului: 
’ laxopia Tiepi twv ev 'IcpoioXuiJioic zaxpiapXeujovKov, tipărită la Bucureşti, 1715. V ezi:
I. Bianu, N. Hodoş, Bibliogialia românească veche, tom. I, Bucureşci, 1903, p. 501—508. 
nr. 175 j E. Legrand, Bibliographie hellenique du XVIII-eme siecle, tom. 1, p. 120—122. 
nr. 97.

27y Printre cărţile mai importante din Biblioteca «Companiei greceşti» din Sibiu 
putem menţiona şi : Marele lexicon al lui Varinus Favorinus, dedicat domnitorului 
Constantin Brîncoveanu al Ţării Româneşti, lucrare tipărită la Veneţia, în 1712, sut> 
îngrijirea iui Hipomenas Trapezundiul; Tdfioc Xapâc, tipărit la Rîmnic 1705; o pravilă 
românească ş.a. Vezi N. Iorga, Studii şi documente privitoare la Istoria Românilor. 
voi. XII, Bucureşci, 1906, p. XI—XII.

28. După toate probabilităţile se referă la scrisoarea expediată mitropolitului de- 
Belgrad, la Viena. Vezi ultima scrisoare (Anexa nr. 7),
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In misiva din 30 septembrie 1728, de la Iaşi, patriarhul Hrisant, 
adresîndu-se proestosului Zaho 29 şi tuturor companiştilor, le recomandă 
pe arhimandritul Gherasim care, însoţit de cîţiva ieromonahi, va veni 
acolo să strîngă ajutoare băneşti pentru Sf. Mormînt. în continuare, le 
dă binecuvîntare şi mulţumiri pentru ajutorul trimis şi le aduce la cu
noştinţă că este nevoit să apeleze la credincioşii de pretutindeni pen
tru ajutoare băneşti, Sf. Mormînt avînd mulfe datorii şi neputînd face 
faţă nici măcar cheltuielilor curente.

Ultima scrisoare a lui Hrisant, este nedatată şi nu poartă semnă
tura acestuia. Din text, însă, rezultă că ea a fost expediată înaintea scri
sorii din 3 februarie 1728 (Anexa nr. 5). Patriarhul îi anunţă că le tri
mite 2 0  cărţi de iertarea păcatelor în care nu sînt-specificate numele 
celor care urmează să se dea, urmînd ca acestea să fie completate şi 
scrise de parohul bisericii Companiei, căruia drept răsplată pe»tru os
teneală, i-a trimis o carte prin mitropolitul Stavropolos, iar acum îi 
trimite un brîu şi mătănii.

De asemenea, le mai trimite 20 de mătănii şi 20 de brîuri, care au 
fost sfinţite la Sf. Mormînt. Anexează alăturat o scrisoare, cu rugă
mintea de a fi expediată mitropolitului Belgradului, la Viena 30, chel
tuielile pentru expedierea acestei scrisori precum şi a altora — pe care 
le va trimite în viitor — să fie reţinute din banii cutiei milelor.

Din scurta noastră expunere rezultă că patriarhul Hrisant era în 
strînse legături cu negustorii «Companiei greceşti» din Sibiu, de la 
care primea multe ajutoare băneşti pentru Sf. Mormînt. Mulţumindu-le, 
înaltul prelat le cere insistent să intensifice acţiunea de strîngere şi 
trimiterea de ajutoare pentru acoperirea nevoilor mereu crescînde ale 
Fatriarhiei Ierusalimului şi în acest scop trimite — pe arhimandritul 
Gherasim însoţit de mai mulţi ieromonahi aghiotaliţi. Totodată, învă
ţatul prelat, ca un adevărat părinte spiritual, sfătuieşte pe negustorii 
Companiei să nu se lase influenţaţi de dogme străine Ortodoxiei şi să-şi 
păstreze cu străşnicie credinţa şi datinile strămoşeşti.

Om de înaltă cultură şi iubitor de carte, Hrisant arată o deosebită 
grijă pentru a trimite acestor compatrioţi ai săi cărţile de care au 
nevoie. '

Dar din corespondenţa patriarhului Hrisant al Ierusalimului cu 
«Compania grecească» din Sibiu, se desprinde, pe lîngă grija unui con
ducător bisericesc pentru credincioşii săi, şi autoritatea conducătoru
lui politic, dornic să păstreze vie conştiinţa naţională grecească în în
depărtata colonie de pe pămîntul românesc. în condiţiile grele ale do
minaţiei otomane, Biserica Ortodoxă şi-a asumat şi acest rol politic, 
menţinînd trează conştiinţa etnică a poporului grec prin păstrarea da
tinilor şi încurajarea culturii.

29. Zaho Dedu, originar din Arvanitohori, ales proestos în şedinţa din 1 februarie 
1727. In -absenta sa treburile Companiei au fost conduse de locţiitorii Dimos Papatha- 
nassiu şi Stancu Consta, acesta din urmă fiind ales şi el la rîndul său proestos la
4 ianuarie 1731. Cf. B.A.R.S.R., ms. grec, 976, f. 41 ; şi cf. N. Camariano Catalogul..., 
p. 117.

30. Probabil se referă la scrisoarea din 3 febr. 1728 (Anexa nr. 5).
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A N E X A  1
1713, octombrie 15, Tîrgovişte

Patriarhul Hrisant al Ierusalimului adresează mulţumiri «Companiei greceşti» din 
Sibiu pentru banii (33 caragroşi imperiali) trimişi la Adrianopol prin Hagi chir Cuntzo 
Filipopolitul din Zemh'n; îi sfătuieşte să arate acelaşi zel ca şi pe vremea predeceso
rului său în strîngerea şi expedişrea la Sfîntul Mormînt a banilor «cutiei» şi a altor 
ajutoare, deoarece în ultima vreme se constată o delăsare din partea lor, pricinuită 
poate de situaţia tulbure; ar fi de dorit să numească un epitrop care, asistat de paroh, 
să aibă grijă de cutia milelor ; de asemenea îi roagă să comande pentru Sf. Mormînt
o candelă de argint, pe care să se graveze numele companiei; în încheiere, îi sfă
tuieşte să nu se lase influenţaţi de dogme şi credinţe străine, şi să-şi păstreze tu 
străşnicie învăţătura Bisericii Ortodoxe şi datinile strămoşeşti.

(Traducere)
Hrisant, cu mila lui Dumnezeu patriarh al sfintei cetăţi Ierusalim şi al întregii Palestine.

Preacinstiţi şi preafolositori arhonţi negustori.ai Companiei din Sibiu, fii întru 
Domnul iubiţi smereniei noastre, har, paţe şi milă vouă de la Dumnezeu, ajutor, 
sfinţire şi sprijin de la Sfîntul şi dătător de viaţă Mormînt, iar de la noi rugăciune, 
binecuvîntare şi iertare.

Vă trimitem această scrisoare, în primul rînd pentru rugăciune şi binecuvîntare. 
rugînd pe Domnul Dumnezeu să vă păzească întru sănătate şi fericire, iar în al doilea 
rînd, să vă spunem că am primit cei treizeci şi trei caragroşi imperiali,ce i-aţi trimis 
la Adrianopol prin Hagi Cuntzo Filipopolitul din Zemlin. V-am mulţumit şi acum vă 
mulţumim din nou. Am scris şi la Sfîntul oraş Ierusalim ca arhiereii, arhimandriţii^ 
protosinghelii şi tot clerul al acestui scaun apostolic să se roage Sfîntului Dumneze 
şi sfîntului şi dădătorului de viaţă Mormînt pentru sănătatea şi fericirea voastră 
iar în al treilea rînd, vă scriem ca să vă reamintim că de la începuturile sale Compani 
voastră, iubitoare de Dumneaeu, avea obiceiul să ajute sfintul şi dătătorul de via' 
Mormînt cu banii din' cutia milelor şi cu alte danii şi acest lucru se făcea fără greuta 
şi fără piedici. De cînd însă au început tulburările şi războaiele aproape că a f ‘ 
uitat acest bun şi binecuvîntat obicei. Pe urmă noi, din aceleaşi motive, ntf v-am s- 
ca să vă îndemnăm. Văzînd însă, că iarăşi v-aţi adus aminte de acest bun obicei 
aţi făcut parte şi Sfîntului Mormînt, ne-am bucurat şi desigur am văzut că este 
de la Dumnezeu. Vă rugăm, deci, ca şi de acum înainte să continuaţi această fap 
fiind siguri că binecuvîntarea sfîntului şi dătătorului de viaţă Mormînt va sfi 
trupurile şi sufletele, bogăţiile şi negoţul vostru şi va răsplăti însutit strădania 
osteneala voastră, acum şi în viitor. Vă rugăm, prin urmare, să aveţi grijă de cu 
pentru eleimosină, să meargă iarăşi după străvechiul ob ice i; să numiţi un epitr 
care să se îngrijească de cutie, să îndemne pe negustorii iubitori de Dumnezeu să 
aducă aminte de Sfintul Mormînt, pentru a face danii atît în timpul vieţii lor cit 
după moarte, prin testament. De acast lucru este dator să se îngrijească actualul pa~ 
de acolo, aşa cum făceau în trecut ceilalţi parohi. Iată că scriem şi noi sfinţiei sale 
aibă această epistasie ş i 's ă  fie cu ştiinţa noastră pentru a avea multă grijă 
sîrguinţă.

Vă mai notăm că în trecut, cînd venea prin părţile acelea preafericitul şi răposa 
nostru patriarh, trimitea la Companie după ajutoare, iar negustorii trimiteau d 
cum îi lumina Dumnezeu. Acum însă, noi nu dorim să vă îngreunăm trimitînd un 
acolo după ajutoare, dar vă rugăm să vă sfătuiţi toţi membrii Companiei, ca să fa_
o candelă de argint pentru Sfîntul Mormînt şi să scrieţi în jurul ei că a fost fă 
de Compania negustorilor din Sibiu şi să ne-o trimiteţi ca să o punem în biseri 
Sfîntului Mormînt, pentru cinstirea şi pomenirea voastră. Aşa au Kcut şi alte comp 
şi rufeturi, după cum se poate vedea la Sf. Mormînt cînd se fac slujbe, unde a- 
Companii şi rufeturi se bucură de cinstire şi pomenire din partea tuturor, aşa d 
cum aţi constatat unii dintre voi care aţi fost la Sfîntul Mormînt. Şi, mai * 
preacinstitul Hagi chir Chircu, căruia i-am înmînat scrisoarea de faţă, acesta ur
să vină singur acolo — după cum ne-a spus-o — şi care a fost cu noi la Sfi 
Ierusalim şi a putut vedea slava şi slujbele credincioşilor de la Sfîntul Mormînt.
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rugăm, deci, să procedaţi cu parohul aşa după cum v-am scris. De asemeni, vă mai 
spunem şi următorul Jucru : lntrucît acolo unde vă aflaţi veniţi în legătură cu diferite 
persoane şi 'diferiţi oameni care au alte dogme şi alte moravuri, iar voi, ca adevăraţi 
fii ai străvechii Sfinte Biserici ortodoxe de răsărit, să păstraţi strămoşeştile dogme 
şi moravuri şi sfintele posturi aşa cum le-aţi primit; să vă spovediţi şi să vă împăr
tăşiţi des cu Sfintele Taine; să nu faceţi discuţii deoarece cei învăţaţi, cu uşuVinţă 
pot să înşele pe cei ce nu se îndeletnicesc cu învăţătura şi au experienţă în cele 
bisericeşti. Credinţa noastră este moştenire de la acest dătător de legi ale ortodoxiei. 
Domnul nostru Iisus Hristos, şi pe urmă de la sfinţii evanghelişti, apostoli, dascăli, 
sinoade ecumenice. Nu avem nevoie şi nu vrem alţi cTătători de legi şi dascăli mai 
noi, deoarece toate cele ce au fost de nevoie ca să ne mîntuim ni s-au predat şi sîntem 
datori să le ţinem şi să le păstrăm întregi şi neîntinate, aşa cum le-am primit dintru 
început. Vă rugăm deci, să faceţi aşa cum vă scriem pentru ca şi harul Domnului 
nostru Iisus Hristos şi nemărginita-I milă să fie cu voi în toată viaţa.

Din Tîrgovişte, 1713, octombrie 15 
Al Ierusalimului, 
rugătorul vostru.

/  F. 2 v. Adresa /  Către preacinstiţii şi preafolositorii negustori aflători la Sibiu, fii întru 
Domnul iubiţi smereniei noastre. Cu sănătate! La Sibiu.
/ Însemnare: /  Scrisoarea patriarhului Hrisant am primit-o în 1713, decembrie 22.

Biblioteca Academiei R.S. România, pachet P XXVII, doc. 727 ; pecete inelară 
din 1707, în ceară roşie, cu literele X<puaavOoî> n<aTpiâpXiîC> 'I<spocjoXuîic0v > .

A N E X A  2
1717, iunie 6, Bucureşti

Patriarhul Hrisant al Ierusalimului adresează mulţumiri starostelui Hrisafi (Palati) 
şi companiştilor din Sibiu pentru cei 22 galbeni trimişi mitropolitului de Betleem şi îi 
roagă să comande pentru Sfîntul Mormînt o candelă mare de argint aurit, pe care 
să se graveze numele Companiei. A  aflat cu bucurie că starostele este originar de 
la Melenicon şi doreşte să ştie şi patria fostului staroste Todi Stamu.

(Traducere)
(Hrisant, cu mila lui Dumnezeu patriarh al sfintei cetăţi a Ierusalimului şi a toată 
Palestina).

Preacinstite şi preafolositorule arhon staroste chir Hrisafi şi voi toţi preacinstiţi 
credincioşi negustori aflători la Sibiu, fii intru Domnul iubiţi ai smereniei noastre, 
har, pace şi milă de la Dumnezeu să fie cu voi toţi, iar de la sfîntul si dătătorul de 
viaţă Mormînt ajutor, sfinţire şi sprijin, de la noi'rugăciune, binecuvîntare şi.iertare!

Pricina scrisorii de faţă este, în primul rînd, dragostea noastră cu rugăciune şi 
binecuvîntare pentru voi. Ne rugăm lui Dumnezeu să vă păzească în sănătate, pace, 
fericire, cu toate cele dorite întru mulţi ani. In al doilea rînd, să vă spunem că am 
primis eleimosina de douăzeci şi doi de galbeni din cutie, pe care i-aţi trimis sfinţi
tului de Betleem. Noi vă mulţumim, iar Domnul nostru Iisus Hristos vă va răsplăti 
în ziua veşnicei saie slăvi pentru că sprijiniţi şi ajutaţi sfînta sa casă de pe pămînt. 
Si în al treilea rînd, vă rugăm ca în viitor să aveţi şi mai multă grijă de «cutie», 
potrivit celor spuse de apostolul Pavel. De asemenea, să vă amintiţi şi în cinstita
voastră viată şi în fericita adormire şi să ajute fiecare ceva mai mult sfîntul şi dătă
torul de viaţă Mormînt, spre a se mări şi răsplata voastră.

Noi am venit aici nu în speranţa de a avea vreun folos şi ajutor pentru Sf.
Mormînt, ca în alte dăţi, deoarece cunoaştem împrejurările actuale, ci pentru alte 
chestiuni. Peste cîteva zile plecăm de aici, întrucît anul acesta, cu ajutorul lui Dumne
zeu, intenţionăm să mergem la Sfîntul Ierusalim dacă nu vom fi împiedicaţi de vreo 
altă forţă majoră — orice ajutor veti strînge în viitor să o trimiteţi iarăşi în mîinile 
Sfinţitului de Betleem.
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Anul trecut a fost staroste preacinstitul chir Todi Stamu. Ştim că acesta este 
un om bun şi folositor, însă nu cunoaştem patria sa. Dumneata, am aflat că eşti din 
oraşul Melenikon, adică din acea tară bună şi binecuvîntată. Anul trecut, în această 
vreme am fost şi noi acolo. Toti locuitorii ne-au primit cu evlavie, dragoste şi au 
miluit după posibilităţile lor Sfîntul Mormînt, mai mult decît celelalte oraşe din Rumelia, 
precum altădată pe răposatul şi fericitul întru pomenire, stăpînul nostru, unchiul 
nostru. Deci, este necesar ca şi domnia ta să ajuţi ceva mai mult Sfîntul Mormînt şi 
de aceea — am scris şi altădată, ca întreaga iubitoare de Hristos Companie de acolo 
să strîngă bani ca să faceţi o candelă de argint pentru Sfîntul Mormînt. Şi deoarece 
pînă în prezent nu s-a făcut, să se facă acum cu grija dumitale. Nu este un lucru 
prea greu de făcut pentru că fiecare va contribui cu cîte ceva. Să se scrie pe candelă 
că a tost făcută de Compania voastră, spre a se vedea şi a fi spre cinstirea şi pome
nirea voastră. Spunem, însă, şi aceasta : sau să se facă frumoasă şi mare sau să nu 
se facă deloc, pentru că considerăm ca o ruşine dacă nu se face aşa cum se cuvine 
unei astfel def cinstite Companii, alcătuită de atîţia cinstiţi şi credincioşi negustori. 
Rugăm prin urmare, să se facă aşa după cum vă scriem pentru ca şi harul Domnului 
nostiu lisus Hristos şi nemărginita Sa milă să fie cu voi în toată viaţa.

1717, Iunie 6, din Bucureşti
Al Ierusalimului rugător

(P.S.) Candela de care avem nevoie să aibă şi aur, ca să se potrivească cu numele 
dumitale.
/ F. 2 v insemnare : /  Cererea preafericitului Hrisant pentru o candelă de argint şi aur. 
La 1717, octombrie.
/ Adresa : / Preacinstitului şi folositorului arhon staroste chir Hrisafi şi tuturor cinsti
ţilor şi preafolositorilor negustori credincioşi ai iubitoarei de Hristos Companii din Sibiu, 
fii iubiţi şi prea doriţi întru Duhul Sfînt al smereniei noastre cu sănătate. La Sibiu. 
Biblioteca Academiei R.S. România, pachet P XXVII, doc. 728; pecete . inelară, 
ceară roşie.

A N E X A 3

1719, Iulie 4, Ţara Românească

Patriarhul Hrisant al Ierusalimului recomandă negustorilor «Companiei greceşti» 
din Sibiu pe părinţii aghitafiţi care vor veni acolo cu scrisori de la domnul Ţării 
Româneşti către «marele general» (Steinville) în problema mînăstirilor de dincolo de 
Olt închinate Ia Sf. M ormînt; le explică motivele pentru care nu le. poate scrie mai 
des şi îl roagă să trimită ajutorul bănesc pentru Sf. Mormînt.

, (Traducere)
Hrisant, cu mila lui Dumnezeu patriarh al sfintei cetăţi a Ierusalimului şi a toatS 
Palestina.

Preacinstiţi şi preafolositori arhonţi negustori aflători la Sibiu, fii întru Domnul 
iubiţi ai smereniei noastre, har, pace şi milă de la Dumnezeu fie cu voi, de la sfîntul 
şi dătătorul de viaţă Mormînt ajutor şi sprijin, iar de la noi rugăciune, binecuvîn- 
tare şi iertare. Nu vă scriem des pentru că nu ne aflăm într-un loc, şi mereu pe 
drumuri, cînd aici, cînd dincolo pentru nevoia şi chiverniseala Sfîntului Mormînt. 
precum şi din pricina împrejurărilor actuale. Insă, ne rugăm întotdeauna pentru bun» 
sănătate, pentru pacea, fericirea şi mîntuirea voastră. Iar acum nu avem ce să v*  
scriem decît dacă vreţi să aflaţi despre noi şi despre sfîntul şi dătătorul de v iaţi 
Mormînt. Scrisoare vie "Sînt aceşti sfinţi părinţi pe care-i trimitem acolo cu scrisori 
către preaînaltul mare general, adică atît din partea noastră cît şi din partea înăl
ţatului şi cucernicului domnitor de aici, privitor la mînăstirile (închinate) Sfîntulci 
Mormint aflate dincolo de Olt. Vă rugăm să acordaţi sprijin acestor părinţi de va S 
nevoie. Nu ne îndoim că aveţi grijă de cutia Sfîntului Mormint, însă şi noi vă rug
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să aveţi grijă şi dacă sînt ceva bani strînşi, sau din cutie sau din altă donaţie, să-i 
inmînati sfinţiilor lor — cît despre candela despre care de mult voiam să vă scriem, 
să se facă din ajutoare ca să fie la Sf. Mormînt pentru pomenirea voastră. Nădăjduim 
că aţi făcut-o şi că este gata şi dacă este aşa, să o daţi sfinţilor părinţi ca să ne-o 
aducă, iar dacă nu s-a făcut, atunci nu aveţi dreptate, întrucît nu este mare lucru 
pentru o comunitate de negustori să facă o candelă şi mai ales că participăm şi noi 
la cheltuială prin trimiterea acesteia la Sfîntul Ierusalim şi pentru untdelemnul care 
va arde pentru mulţumirea voastră sufletească şi trupească, precum şi pentru ajutor. 
Şi aşa vă rugăm să faceţi pentru ca harul Domnului nostru Iisus Hristos şi nemărginita 
lui milă să fie cu voi in toată viaţa.

Din Vlahia, 1719, iulie 4 
Al Ierusalimului 
rugătorul vostru

/  F 2 v Adresa : / Preacinstiţilor şi preafolositorilor negustori greci din Sibiu, fii întru 
Domnul iubiţi smereniei noastre, cu sănătate. La Sibiu.
/ însemnare : /  Scrisoare a preafericitului Hrisant pe care am primit-o la 1 octombrie 1719. 
Biblioteca Academiei R.S. România, pachet P XXVII, doc. 729; pecete inelară, ceară 
roşie.

A N E X A 4
1727, noiembrie 23, Bucureşti

Patriarhul Hrisant al Ierusalimului către starostele Stancu Dedu şi companiştii 
din Sibiu, despre motivele pentru care le răspunde cu întîrziere, primirea scrisorii 
şi candelei trimise, în timp ce se afla la Constantinopol; le recomandă din nou să-şi 
păstreze credinţa şi datinile strămoşeşti şi să aibă mare grijă de a trimite ajutoare 
pentru Sf. Mormînt.

(Traducere)
Hrisant-, cu mila lui Dumnezeu patriarh al sfintei cetăţi a Ierusalimului şi a toată 
Palestina.

Preacinstite şi preafolositorule chiriţă Stancu Dedu, staroste al cinstiţilor negustori 
ai Companiei din Sibiu, şi voi preafolositori negustori, fii întru Domnul iubiţi ai 
smereniei noastre, har, pace şi milă vouă de la Dumnezeu şi de la sfîntul şi dătătorul 
de viaţă Mormînt ajutor, sfinţire şi sprijin, iar de la noi rugăciune, binecuvîntare şi 
iertare !

Motivele pentru care vă trimitem scrisoarea de faţă sînt în primul rînd : rugă
ciune şi binecuvîntare, iar al doilea, venind aici, am aflat cu bucurie despre buna 
voastră sănătate. Ne rugăm lui Dumnezeu să vă păzească şi de acum înainte în sănă
tate, pace, fericire şi toate cele dorite întru mulţi şi buni ani.

Am primit cinstita scrisoare pe care ne-aţi trimis-o împreună cu candela. Nu 
v-am răspuns imediat din pricina împrejurărilor potrivnice şi a faptului că ne aflăm 
dincolo de Dunăre, precum şi pentru faptul că avem de gînd să venim aici cu toate că 
eram împiedicaţi de diferite nevoi ale Sfîntului Mormînt. Candela am primit-o noi la 
Constantinopol şi în acest an a primit-o Sf. Mormînt, la sfînta cetate Ierusalim. Am 
trimis-o cu corabia pelerinilor şi, fiind frumoasă, am scris să o atîrne in faţa sfintei 
mari Trapeza a Sfîntului Mormînt şi să facă, cu acest prilej, o slujbă separată pentru 
sănătatea şi fericirea voastră a tuturor, în prezenţa tuturor arhiereilor, arhimandriţilor, 
protosinghelilor, duhovnicilor şi restului clerului de la Sf. Mormînt, precum şi a 
iubitorilor de Dumnezeu pelerini din toate părţile. Prin urmare, voi trebuie să vă 
bucuraţi că Sfîntul Dumnezeu a binevoit să aveţi parte la Ierusalim după spusele 
profetului.

Vă rugăm ca de acum înainte să aveţi în mintea voastră pe mama tuturor bise
ricilor, singura cinste şi putere a credincioşilor, adică sfîntul şi dătătorul de viaţă 
Mormînt, atit în cinstita voastră viaţă cît şi în fericita adormire şi să aveţi grijă de 
cutia milelor. Nu vă scriu mai mult întrucît şi preacinstitul aducător al scrisorii, 
chir Teodor, este o epistolă vie.



390 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Vă rugăm să păstraţi datinile strămoşeşti şi sfînta învăţătură a Sfintei Biserici 
de răsărit şi să mergeţi cu toţii la sfintele slujbe în toate duminicile, praznicele îm
părăteşti şi sărbătorile oficiale ca să aveţi întotdeauna în ajutorul vostru pe Sfîntul 
Dumnezeu, al cărui har şi nemărginită milă să fie cu voi toţi în toată viaţa.

Bucureşti, 1727, noiembrie 23 
Al Ierusalimului' 
rugător al vostru tuturor.

/ .F. 2 v Adresa : /  A preafericitului Hrisant.
23 noiembrie 1727 — Bucureşti
Biblioteca Academiei R. S. România, pachet P XXVII, doc. 730.

A N E X A  5
1727, februarie 3, Bucureşti

Patriarhul Hrisant al Ierusalimului confirmă starostelui Dimo şi companiştilor din 
Sibiu, primirea scrisorii lui Ioan Adam şi a celor 40 de groşi din banii cutiei. De la 
Ierusalim, i s-a confirmat de primirea candelei; întreabă dacă parohul a primit căr
ţile ce i-a trimis; mai trimite o Geogralie pentru Ioan Adam şi Istoria (patriarhilor 
Ierusalimului) pentru biblioteca Companiei; se interesează dacă există acolo o tipo
grafie latinească şi dacă Ioan Adam — fiind om învăţat şi cunoscînd şi latina — ar 
dori să îmbrace haina preoţească; mulţumeşte pentru scrisoarea trimisă la Viena.

(Traducere)
Hrisant, cu mila lui Dumnezeu patriarh al Sfintei cetăţi a Ierusalimului şi a toată 

Palestina.

Preacinstite şi preafolositor arhon staroste chir Dimo şi voi preafolositori ne
gustori ai Companiei din Sibiu, fii întru Domnul iubiţi smereniei noastre, har, pace 
şi milă vouă de la Dumnezeu, de la sfîntul şi dătător de viaţă Mormînt ajutor, sfin
ţire şi sprijin, iar de la noi rugăciune, binecuvîntare şi iertare!

Cinstita voastră scrisoare am primit-o de la preacinstitul Teodoran Ţincu şi 
aflînd din scrisoare şi mai ales din gura, acestuia din urmă despre buna voastră 
Sănătate şi stare paşnică, ne-am bucurat şi ne rugăm lui Dumnezeu să vă păzească 
şi în viitor în fericire şi mîntuire întru mulţi ani.

Am primit, de asemeni, patruzeci de groşi din banii, «cutiei». Vă mulţumim 
sau mai bi/ie zis vă mulţumeşte Domnul nostru Iisus Hristos pentru grija ce o aveţi de 
a ajuta Sf. Mormînt. Deşi ne scrieţi că sînt puţini banii trimişi, totuşi, pentru vre
murile de acum sînt mulţi. Rugăm ca şi în viitor să aveţi aceeaşi grije de «cutie» 
şi de orice alte ajutoare şi să fie aceasta spre cinstea, binecuvîntarea şi pomenirea 
voastră. Am primit scrisori şi de la sfîntul oraş. Candela a ajuns cu bine acolo şi 
a fost atîrnată la sfîntul şi dătător de viaţă Mormînt. Acest lucru ne-a bucurat şi 
sîntem convinşi că o să vă bucure şi mai mult pe voi. Cît priveşte cartea pe care am 
trimis-o parohului vostru, nu trebuie să ne mulţumiţi, întrucît cărţile se tipăresc 
tocmai ca să fie împărţite. Parohul ar fi trebuit să ne mulţumească, însă nu aşteptăm 
de la el altă mulţumire d ecît: să o citească şi să nu o păstreze curată, adică închisă, 
ci să întoarcă filele nu numai ziua, ci şi noaptea, deoarece, cînd cartea devine mur
dară, atunci străluceşte mai mult (!). Am mai trimis parohului alte două cărţi, tot prin 
sfinţitul de Stavropolos şi rugăm să fiţi înştiinţaţi de primirea lor. Vă mulţumim ş i 
pentru scrisoarea expediată prin poştă la Viena. Am întrebat pe preacinstitutul c h ir  
Teodoran cine este acela care a scris scrisoarea şi ne-a răspuns că este preaînvăţatul 
chir Ioan Adam. Ne-am bucurat văzînd că este spudeu şi învăţat şi mai ales că ştie 
şi latineşte. Noi ne rugăm pentru el şi îl binecuvîntăm şi ii trimitem cu sus numitul 
Teodoran două cărţi din care : Geografia, pentru el, iar Istoria (patriarhilor Ierusali
mului) a răposatului nostru unchi să fie pentru obştea Companiei, întrucît nu mai
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avem alt exemplar ca să trimitem Vă rugăm să ne înştiinţaţi dacă acolo există vreo 
tipografie latinească fiindcă am avea de tipărit o coală.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi nemărginita-i milă să fie cu voi cu toţi 
în toată viaţa !

Din Bucureşti. 1728, februarie 3 
Al Ierusalimului 
rugătorul vostru

(P.S.) Am întrebat pe chir Teodoreanu dacă are soţie chir Ioan şi ne-a răspuns,
că nu. Dacă este aşa, am fi de acord să se facă duhovnic şi protosinghel, iar mai
tîrziu dacă va vrea, ar putea să devină şi arhiereu.

Noi, cît timp vom sta aici vă vom scrie. Pentru că ne întrebaţi cui să trimiteţi
banii «cutiei», vă spunem şi acum să-i trimiteţi sfinţitului de Nazaret.

/ Adresa : / Preacinstitului şi preafolositor arhon staroste chir Dimo, şi voi prea
cinstiţi negustori ai Companiei din Sibiu, fii întru Domnul iubiţi smereniei noastre: 
cu sănătate ! La Sibiu.
1728, februarie 3, din Bucureşti, 
unde se pomeneşte ceva despre 
umilul de mine preafericitul Hrisant.

A N E X A  6

1728, septembrie 30, Iaşi

Patriarhul Hrisant al Ierusalimului recomandă proestosului Zaho (Dedu) şi 
membrilor Companiei din Sibiu pe arhimandritul Gherman, care va veni acolo pentru, 
strîngerea de ajutoare băneşti; adresează mulţumiri pentru eleimosina trimisă.

(Traducere)

Hrisant, cu mila lui Dumnezeu patriarh al sfintei cetăţi a Ierusalimului şi a toată. 
Palestina l

Preacinstite staroste şi jude al iubitoarei de Hristos Companii din Sibiu, chir 
Zaho şi voi toţi preafolositori negustori ai acestei Companii, fii întru Domnul iubiţi 
ai smereniei noastre, harul preasfîntului Duh să fie cu v o i !

Altceva nu avem ce vă scrie decît că preasfîntul şi dătătorul de viaţă Mormînt 
are foarte mari datorii şi greu de făcut fa(ă, din pricina numeroaselor nevoi zilnice 
pe care le are (după cum veţi înţelege mai bine şi mai clar din scrisorile noastre), pe 
care ne grăbim să le trimitem creştinilor de pretutindeni pentru obişnuita milă a Mor- 
mîntului Domnului ce a fost orînduită de către înşişi sfinţii apostoli (după cum apare 
vădit, să se facă şi să se dea, în faptele şi epistolele acestora).

Deci, trimitem din nou acolo pe acelaşi preacuvios între ieromonahi duhovnic 
şi arhimandrit al Sfîntului Mormînt chir Gherasim, pe care l-am mai trimis şi altădată. 
Venind deci el acolo cu suita sa, vă rugăm să-i daţi tot concursul, ajutînd şi miluind 
prea Sfîntul Mormînt al Demnului mai îmbelşugat şi cu mai mult zel decît mai îna
inte (deşi pentru primul ajutor trimis v-am binecuvîntat din inimă şi acum vă mul
ţumim), pentru ca prin eleimosina voastră să poată Sfîntul Mormînt al Domnului să 
se mai uşureze de prea marile sale datorii, iar voi să primiţi de la Dumnezeu sănătate, 
viaţă îndelungată şi fericire pentru binecuvîntata voastră Companie creştere şi îm- 
belşugare, iat în viitor să vă învredniciţi de împărăţia cerurilor şi de nesfîrşită 
veselie.

Vă rugăm, de asemeni, să aveţi grije de cutia milelor în toate duminicile şi 
cinstitele sărbători şi mai ales domnia ta, chir Zaho, în calitate de staroste să ai 
grija aceasta.



SCHITUL FUSEA

Pr. drd. Ion Vasile V01NEA

. Călătorul ce se va deplasa din vechea capitală a Ţării Româneşti — 
Tîrgovişte — spre.staţiunea balneară Pucioasa pe varianta Teiş-Şotîn- 
ga, la circa 15 km depărtare, va întîlni în cale satul Vulcana-Pandele 
iar puţin mai sus pe partea stîngă a şoselei ce se bifurcă, va apare un 
alt sat denumit Gura-Vulcănii. Aici, pe un platou frumos, la care se 
ajunge urcînd pe un drum de ţară pietruit, pe lîngă Şcoala generală 
stă de strajă ca o mărturie a trecutului schitul Fusea, în prezent bise
rică parohială a parohiei Gura-Vulcănii.

In privinţa toponimului de Vulcana (Vîlcana, Vălcana), s-au emis 
de-a lungul anilor diferite opinii. Astfel unii l-au dedus de la vreun 
vulcan ce a existat cîndva pe aici, iar' alţii de la cuvîntul de origine 
slavă vluku (=  lup).

Înclinăm să credem că cea mai îndreptăţită ipoteză ar fi ultima1  
Cu această denumire satul este întîlnit în mai multe documente, înce- 
pînd cu secolul al XVI-lea. într-un document din 1572, el este menţio
nat ca existînd de pe vremea domnitorului Vlad Ţepeş (1456— 1462; 
1476) 2. Acest lucru se poate vedea dintr-o carte domnească din 20 ia
nuarie 1604, dată de domnitorul Radu Şerban (1602— 1611), care spune 
că Vlad Ţepeş a cumpărat două sate : Satu Mare şi Vîlcana, pentru 
care a plătit 80000 de aspri. Aceste sate au fostş date de domnitorul 
sus amintit, «zestre... surorii sale Alexandra, strămoaşa lui Danciu spă
tar şi a lui Voinea vornicul...» 3.

Şirul documentelor continuă pînă în vremea noastră, amintind sa
tul în diferite ocazii.

Azi satul Gura-Vulcănii, ca dealtfel toate satele din ţara noastră, 
a cunoscut şi el transformările binefăcătoare ale noii orînduiri de stat. 
La orice pas întîlneşti edificii noi şi măreţe ca : şcoală, dispensar, coo
perativă, precum şi gospodării frumoase şi bine chivernisite.

O şosea asfaltată face legătura între municipiul Tîrgovişte şi Vul
cana de Sus, prin intermediul autobuzelor I.T.A.

în partea de est a schitului Fusea, se află o vale pe unde curge o 
apă mică denumită Valea Neagră. De la această vale şi-a luat cognome- 
nul şi schitul, precum şi moşia din jurul lui. Astfel documentele vorbesc

1. Gheorghe I. Mareş, Dinu Mareş, Vulcana Băi şi schitul Bunea (pe prima- pa
gină, Monografia comunei Vulcana Băi) Bucureşti, 1974, p. 13.

2. Nicolae Stoicescu, Bibliograiia localităţilor şi monumentelor leudale din Ro
mânia, voi. II, Craiova, 1970, p. 720.

3. Gheorghe I. Mareş, Urmaşii dîmboviţeni ai Alexandrei, sora lui Vlad Ţepeş, tm 
«Archiva Valachica», Tîrgovişte, 1976, p. 121 t Gheorghe I. Mureş, Dinu Mareş, opt 
cit., p. 18.
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atît de «schitul Fusea», cît şi de «schitul Valea Neagră», care desem
nează unul şi acelaşi monument. I se mai spune şi «Biserica din vîrf», 
datorită faptului că este aşezată pe deal, de unde poţi admira valea Ia- 
lomiţei şi privi spre termocentrala de la Doiceşti.

Denumirea de «Fusea», vine desigur de la numele ctitorilor: Şerban 
şi Negoiţă Fusea, care s-au trudit să zidească acest sfînt lăcaş.

Familia ctitorilor. Fuseştii au fost o familie înstărită din Tîxgovişte. 
După afirmaţia lui G. Călinescu, ea era «probabil mai cuprinsă şi mai 
de vază» 4, în comparaţie cu alte familii existente în vremea aceea în 
fosta capitală a Ţării Româneşti. Din această familie — conform docu
mentelor existente — se cunosc două ramuri. Prima este a ctitorilor 
schitului ce le poartă numele; Şerban şi fratele său foan (c. 1700— 1785) 
amîndoi cupeţi, coborau1 din Dagomir şi Despa. Aceste două nume se 
găsesc în pomelnicul- «scris în piatră pentru proscomidia de la Sf. V i
neri (Din Tîrgovişte n.n.), din 1731— 1732» 5.

Ioan cupeţul a murit la 12 noiembrie 1785 şi a fost îngropat la bi
serica sus amintită6.

Urmărind documentele vremii, pe Şerban Fusea îl întîlnim foarte 
des, începlnd cu data de 20 noiembrie 1739, cînd cumpără de la Dumi
tru Cocoşi şi feciorii săi Efteme şi Grigore, o ţigancă pe nume Maria7. 
în anul următor (1740), la 26 ianuarie, tot Şerban împrumută pe aceleaşi 
persoane sus amintite, cu 1 0  taleri, primind în schimb ca zălog o pră
vălie 8.

Şirul documentelor continuă cu diferite cumpărări de la diferite 
persoane, între anii 1750— 1760 9.

Şerban Fusea a fost căsătorit cu Stanca şi a avut mai mulţi copii, 
dintre care unii se pare că au decedat de timpuriu : Constantin, Ion şi

4. G. Călinescu, Gr. M. Alecsandrescu, Bucureşti, 1962, p. 7.
5. Radu Gioglovan, Identificări tîrgoviştene în nuvela *Pană Trăsnea sfîntul» 

de Ion Al. Brătescu-Voineşti, în «Acta Valachica», Tîrgovişte, 1972, p. 347; Acelaşi, 
Din problema istoriei complexului monumental al Curţii Domneşti din Tîrgovişte, în 
«Documenta Valachica», Tîrgovişte, 1974, p. 89. Iată textul pisaniei: «Acilla sf(ă)ntrul 
jărtăvnec ce să zice proScomidie n-au fost aşa din temelie, ci pan Şărban Fus(ea) au 
făcut şi l-au zugrăvit în zilele lui Io Costendin voievod, 7240. Robii eow.h Dragomir, 
Despa, Strate, Tudose, Şerban, Stanca, Maria, Costandin ereiu, Mateiu, Elena, Pîrvu 
ereiu, Cîrstina». (Radu Gioglovan, Mihai Oproiu, Inscripţii şi însemnări din judeţul 
Dîmboviţa, Volumul /, Municipiul Tîrgovişte, Tîrg'bvişte, 1975, p. 152).

6. Pisania de pe mormînt glăsuieşte astfel: «Aici supt această piatră odihnesc 
oasele răposatului robul lui Dumnezeu jupan Ioan cupetu ot Tîrgovişte, meseţa noem- 
(brie) 12 dnă, leat 7294». (Radu Gioglovan, Mihai Oproiu, op. cit-, p. 149).

7. Arhiv. St. Buc.,, Mitropolia Ţării Româneşti, mss. nr. 134, f. 509.
8. Ibidem, f. 509 v.
9. 25 noiembrie 7259 (1750) este data cînd Vlad ţlordoi, vinde lui Şerban Fusea 

un munte Obîrşia de pe plaiul Ialomiţei din judeţul Dîmboviţa (Mihai Carataşu, Docu
mentele Văcăreştilor, Bucureşti, 1975, p. 109), 30 octombrie 7260 (1751), Şerban Fusea 
cumpără de la comisul Constantin Vlădescu, doi munţi din judeţul Dîmboviţa, anume 
Dudele «iar în hrisov se cheamă Boteanu mic şi Boteanu mare» (ibidem); la 25 no
iembrie 1752, de asemenea cumpără de la Apostu Cocoş, partea lui de moară, cu va
dul ei la Voineşti-Dîmboviţa. (Arhiv. St. Buc., Mitropolia Ţării Româneşti, mss. nr. 
134, f. 511); la 27.ianuarie 1754, «Ioan Remeş vinde lui Şerban Fusea, muntele Zănoaga 
pentru 510 taleri» (Vargiliu N. Drăghiceanu, Mitropolia Tîrgoviştei, Bucureşti, 1933, 
p. 21 ; Arhiv. St. Buc., Mitropolia Ţării Româneşti, pachet LII/18); 1 august 7262 (1754)
o «mărturie a lui Grigore şi frate a lui Hristu, fiii lui Matei, pîrcălabul de la Măţău-
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Duminică, lucru confirmat de inscripţia de pe piatra funerară, iar alţii 
au trăit mai mult timp : Negoiţă, Safta şi Maria.

Decesul părinţilor cît şi al copiilor s-a întîmplat înainte de anul 
1764, iar ca loc de veşnică odihnă a fost ales mai dinainte biserica Sf. 
Vineri din Tîrgovişte 10.

Este regretabil însă că în urma ultimei restaurări ce a avut loc la 
acest sfînt lăcaş, pietrele de mormînt ale familiei Fusea au fost, scoase 
de la locul lor şi aşezate lîngă biserică. De aceea pe bună dreptate 
Prof. Radu Gioglovan făcea următoarea remarcă : «în pridvorul făcut de 
ei, Fuseştii şi-au arânjat gropniţa proprie, ale căror pietre de morminte 
au fost înlăturate fără nici un fel de discernămînt de recenta restau
rare» ll.

Negoiţă, fiul lui Şerban Fusea a fost căsătorit cu Ilinca (Elenca), 
fiica starostelui de negustori Mărgărit din Bucureşti. Ei n-au avut parte 
de copii, întrucît au decedat nevîrstnici. Pentru a recupera acest gol 
au fost nevoiţi să adopte pe Ioniţă Negoescu, pe care l-au botezat şi 
l-au crescut, precum şi o fată, — Bălaşa — nepoată, pe care au căsă- 
torit-o cu Ion Porfiroghene. Din căsătoria acestora s-a născut o fiică — 
Luxandra — care împreună cu soţul ei Nicolae Brătescu, au fost bu
nicii scriitorului Ion Alexandru Brătescu Voineşti (1868— 1946) l2.

Safta, fiica lui Şerban Fusea, s-a căsătorit în anul 1753 cu Cristică 
Voinescu, fost treti logofăt (1780— 1787), întîlnit şi el foarte des în do
cumentele vremii, alături de socrul său şi de cumnatul său Negoiţă 13.

Cealaltă fiică, Maria, soră cu Negoiţă şi Safta, se pare că a fost că
sătorită cu un postelnic l4.

Şerban Fusea împreună cu fiul său Negoiţă şi cu ginerele său Cris
tică Voinescu, au organizat «o casă de comerţ, care a stabilit strînse re
laţii cu marii negustori braşoveni. Independent sau împreună, legătu
rile lor se pot urmări cu uşurinţă după 1774» 15.
a vindut iarăşi lui Şerban Fusea muntele Jugureanu, din judeţul Dîmboviţa» (M. Ca- 
rataşu, ibidem) ; 20 martie 7263 ,{1755) un înscris «al moşnenilor Pietroşiţei, care au 
vindut lui Şerban Fusea, muntele Leuşteanu» (Ibidem); 20 iunie 1755 «de asemenea 
un alt înscris, confirmat de ispravnici, mărturie a lui Oprea Cotinescu, care a vtn- 
dut cu nepoţii săi, tot lui Şerban, muntele Coteanu din judeţul Dîmboviţa, înscris ce 
cuprinde (şi amănuntul) că Şerban Fusea a făcut şi o căşărie sus pe acest munte. 
(Ibidem); 22 martie 1760 «altă mărturie a localnicilor de pe Măţău, au vîndut iarăşi 
lui Şerban Fusea muntele Măţău din judeţul Dîmboviţa» (Ibidem).

10. Textul de pe piatra de mormînt a lui Şerban Fusea, glăsuieyte astfel: «Din- 
tr-acest oraş de neam fiind, aicea m-am născut, am vieţiuit, bine m-am chivernisit 
fii şi fete am dobindit, lăsînd toate ce am agonisit nimic am a moşteni fără aceşti 3 
coţi de pă(mî)ntu acestui mormînt întunecat, întru veci m-am îngropat eu robul lui 
Dumnezeu Şărban Fusea cu soţiia mea Stanca şi cu fiii miei Constandin, Ion, Du
minică, lăsînd în lume moştenire feciori şi fete şi gineri spre a ne pomeni şi la toat* 
lumea fac rugăciuni ca să-mi dea toţi iertăciune privindu-mă aicea. Andreiu. august. 
17.64, dni 22» (Radu Gioglovan, Din problema istoriei complexului monumental..., p. 
89 j vezi şi în colaborare ou Mihai Oproiu, Inscripţii... p, 148, cu rectificările necesare 
în privinţa anului).

11. Radu Gioglovan, op. cit., supra, p. 99.
12. Ideim, Identiiicări tlrgoviştene..., p. 347.
13. M. Carataşu, op. cit., p. 111.
14. G. CăLinescu, op. cit., p. 8.
15. Mihai Oproiu, Relaţiile Tîrgoviştei. cu Transilvania Intre 1600—1848, în «Ai- 

chiva Valachioa», Tîrgovişte, 1976. p. 158.
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Negoită Fusea îşi face diata la 17 noiembrie 1789 16, cînd îşi dă 
şi obştescul sfîrşit, fapt adeverit şi de mitropolitul Cosma al Ungro-

16. «Copie scoasă din cuvînt în cuvînt după diata cea adevărată a răposatului 
Negoită Fusea din Tîrgovişte. care iaste la dumneaei Uimea soţia răposatului, 1790 
iunie 29.

Pecetea Mitropoliei
De vreme ce întîmpinarea cea viitoare iaste nevăzută şi însuşi îngerilor necu

noscută, deci dar şi eu robul lui Dumnezeu Negoiţă Gupeţul sin Şerban Fusea de ai
cea din Tîrgovişte, căzînd în boală ji cunoscîndu-mi sfîrşitul vieţii mele, pînă mi-au 
fost minţile întregi şi sănătoase, socotit-am ca să-mi fac diată şi să-mi arăt tot gindul 
mieu către moştenitorii miei oa să urmeze după petrecania mea din viaţa acâasta, după 
cum mai jos arăt.

Mai întăiu mă rog tuturor pravoslavnicilor creştini ca să-mi ierte ori cu ce 
voiu fi greşit şi de mine încă să fie iertaţi toţi.

Cele ce mi să află acum la sfîrşitul vieţii meale mişcătoare şi nemişcătoare, cum 
în jos arăt:

Casele din Tîrgovişte cu locul lor pe cum să veade în mahalaoa Sfintei Vineri. 
Prăvăliile de zid în tîrgul din lăuntru în Tîrgovişte, cu locul lor.

2 locuri de prăvăLii din zidu prăv(ă)liilor mele, pănă în prăvăliile Sfintei Mitro
polii de lîngă scaune.

1 loc de prăvălie pe care au făcut Ioniţă Braş(o}veanul prăvălia şi o stăpîneşte 
Iordache Craioveanul, care loc cu greşală l-au fost dat jupâneasa Sanda Cocoşoaia 
lui Ioniţă Braş(o)veanul, pentru că acel loc iaste bun al mieu pe care am şi zapise.

1 prăvălie cu locul ei, peste uliţă in colţu alăturea cu prăvălia ce am’ dat-o
fii meu de suflet, lui Iordache.

1 pivniţă de piatră stricată alăturea cu pivniţa m(ă)năstirii Hurezului.
1 loc de casă în măhălaoa Tabacilor, lîngă locul lui jupîn Crigoraşco Vameşul.
1 casă de moară cu doao roate din josul Sfintei Vineri, cu locul ei, care loc 

iaste luat de la dumnealui dvornicul Manolache Brătescu după cum scrisorile arată.
1 vad de moară lingă casele Creţulesoului în apa Ialomiţei, în Tărgovişte.
1 loc de casă în Mahalaoa Creţulescului.
1 livede de fîn la Ulmi, din josul oraşului, care pc din jos să hotărăşte cu moşia 

dumnealui Vornicul Ianache Văcărescul, şi pă din sus cu moşia domnească.

Viile.
1 vie cu pămîntul ei care pe din jos să hotărăşte cu via Bulgariului şi pă din 

sus cu via Iorgăi zet Călin.
1 vie în feţele Aninoasei pe moşia Sfintei Mitropolii, pă din jos să hotărăşte cu

via eclesiarhului Grigorie şi pe din sus cu via Radului Frumuşicăi şi cu pivniţa de
lemn.

2 răzoare de vie tot în feţele Aninoasei, tot pe moşia Sfintei M itropolii; pe din
jos să hotărăşte cu Radu Frumuşica şi pe din sus cu Dumitru Lisăndroiu.

1 vie iarăşi în feţele Aninoasei tot pe aceeaşi moşie, cu case de piatră boltite, 
cu pivniţă boltită, cu slon şi cu toate vasele ceale trebuincioase.

1 vie tot in feaţele Aninoasei şi tot pe moşia Sfintei Mitropolii, pe din jos să
hotărăşte cu Dinul sin Toma, şi pe din sus cu Şerban Vătaf(ul).

1 vie în dealul Bălţaţilor, pogoane 10, cu tot cuprinsul ei pe moşia boerilor Gan- 
tacuzineşti.

1 moşie ce să numeşte Valea Neagră cu beserioa de piatră.
1 casă de moară cu doaoă roate în apa Ialomiţiî la Glodeanu cu locul ei îm

prejur.
1 vad de moară tot în apa Ialomiţa ce să zice la Cireşu.
1 vad de moară din susul morii la Glodeni, tot în apa Ialomiţii.
1 vad de moară în apa Dămboviţii, în satu Voineşti.
1 moşioară la Fireţe, cu livede de pomi i de făn.
1/2 pol vad- de moară în apa Ialomiţii în satu Ţîţa, iar cealaltă jumătate, o ţine 

popa Ioan Ţîţîiianu.
1 petec de moşie la Mlăci unde au fost şi vad de moară şi l-au stricat apa, sînt 

şi puţini pruni *

I
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vlahiei (1787— 1792) 17. Deşi piatra de mormînt nu i se mai conservă, 
bănuim că a fost îngropat tot la biserica Sf. Vineri din Tîrgovişte, po
trivit clauzei testamentare.

Munţii.
1 munte ce-i zice Leuşteanu, cu căşărie, cu cârciumă, cu sat, cu livede de pomi, 

în care munte are parte şi popa Grigore ot Pietroşita, din 12 moşii, pol de moş(i).
1 munte ce-i zice Plaiu Orzii, pol iaste al mieu şi Radului Vătaf(ul) ot Pietro-

şiţa.
1 parte din muntele Păduchiosul, ce iaste cu popa Banu ot Şerbăneşti, însă din 

tal(eri) 70, mi Să vine parte tal(eri) cinci.
1 munte ce-i zice Obârşia Ialomiţii.
1 munte ce-i zice Coteanul.
1 munte ce-i zice Zănoaga.
J munte ce-i zice Dudele Mari.
1 munte ce-i zice Dudele Mici.
1 munte ce-i zice Jugureanul.
1 munte ce-i zLce Măgurile.

Arămurile.
3 cazane mari de călărie.
2 cazane cu tăvile lor pentru rachiu. .
12 tipsii mari cu peceţi, alte arămuri mărunte sînt îngropate.

I Vitele.
3 cai
5 bivoliţe mari
2 boi
16 mătci de stupi

Arăt unde sînt datoriu.
Tal(eri) o mie sănt datoriu l«a chir Ilristea tovarăşul lux Hogi Dumitrachc Papazoolu. 

cu dobîndă pe lună la pungă po tal(eri) cinci, pentru care las să vă vînză via cea 
mare din feţele Aninoasei care iaste cu pivniţă de zid boltită şi cu casele boltite şi un 
loc de prăvălie pe care au făcut Ioan Braşoveanul prăvălie, această să să vîndă »i 
să să plătească adastă datorie.

Tal(eri) trei sute sănt datoriu Lelli Safti, soru-mi, lipsă de zestre, pentru care 
îi las muntele Jugureanul, oare acest munte iaste cumpărat cu tal(eri) (loc alb) şi are 
venit pe tot anul căte tal(eri) (loc alb). Acest munte să-l stăpînească dumneaei pentra 
acea lipsă de zestre şi pentru ca să mă pomenească, fiindcă este de mai mare prej. 
decît datoria.

Soru-mi Marii i-am împlinit toate zestrile, am şi zapis dela mina ei, că nu are 
să mai ceară nimic de la mine.

Daniile ce las surorilor şi altor rude.
1 loc de prăvălie ce iaste alăturea cu prăvăliile de zid, îl las Lelii Saftii, soru-ml
1 loc de prăvă(lie) ce iaste lîngă prăvăliile Sfintei Mitropolii ceale de lingi 

scaune, îl las soru-mi Marii.
1 loc de casă ce iaste în mahalaoa Tabacilor, îl las jumătate lui Dumitru i Du

minică, feciorii Şălăreasi, iar cealaltă jumătate îl las lui Tănase sin Urlea.
1 vie ce iaste lîngă via Bolgariului, o las lui Ioniţă copilu, pe care l-am bote»*  

şi l-am crescut.
2 răzoare de vie ce sănt lîngă Licsăndroiu, le las lui Ioniţă copilu ce l-am eres

acum.
1 vad de moară ot Glodeni cel din susul morii, îl las lui Panait sin Grigore 

Vălenii ce-mi iaste rudenie.
1 loc de casă cu pivniţă de piatră, ce iaste dinaintea beserkni din tîrg, îl 

finului Dumitrache protopop, ca să mă pomenească. (
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Ctitori şi restauratori de biserici. In afară de schitul ce le poartă 
numele, Şerban şi Negoiţă Fusea au mai fost ctitori şi la alte sfinte 
locaşuri din judeţul Dîmboviţa. Pe unele le-au ridicat din temelie, iar

1 loc de casă ce iaste la mahalaoa Creţulescului, îl las duhovnicului popei Radu 
ot Aninoasa, ca să mă pomenească.

Pentru îngroparea mea las să mă îngroape la biserica Sfintei Vineri, unde şi 
părinţii mei sănt îngropaţi şi las acestei sfinte biserici o roată de moară, de la moara 
ce iaste lîngă sfînta biserică, ca să fie pentru preoţi şi săracii bolnavi.

Pentru cheltuiala pogrebanii şi a pomenirilor pănă la jumătatea de an, las ca 
să vînză nişte vinuri ce am şi nişte rachiu, iar celelalte pomeniri să să facă din ve
nitul casii, după cum mai jos arăt.

Ceale ce las soţiei mele Ilinca.
Casele din Tărgovişte

2 prăvălii de zid în tărgul din lăuntrul cu pivniţa lor.
1 prăvălie peste uliţă în colţu.
1 pivniţă de piatră stricată lîngă pivniţa Mănăstirii Hurezului.
1 vad de moară lîngă casele Creţulescului.
1 livede de făn la Uimi.
1 vie în feaţele Aninoasei, cu pivniţa de lemnu, care iaste lîngă via eclesiar- 

hului Grigorie.
1 vie tot în feaţele Aninoasei, lîngă Cost(an)dLn sin Toma.
1 casă de moară ou doo roate în apa Ialomiţii la Glodeni.
1 vad de moară tot la Glodeni, ce-i zice la Cireşi.
1 moşioară la Fireţe.
pol, vad de moară la Ţîţa în sat.
1 petec de moşie la Mlăci. *
1 munte Leuşteanu.
1 parte din muntele Păduchiosul.
1 munte ce să chiamă Obîrşia Ialomiţii.
1 munte ce să chiamă Coteanul.
1 munte ce să chiamă Dudele Mari.
1 munte ce să chiamă Dudele Mici.
3 cazane mari de căşărie.
2 cazane de rachiu cu ţăvile lor.
12 tipsii de aramă mari cu peceţi.
3 cai
5 bivoliţe ■
16 mătci de stupi
1 ţigancă anume, Ioana cu doi cop ii: Constantin i Vişa şi alte măruntei de 

aramă ce sănt Îngropate.
2 boi
1 ţigan anume Ene.
1 ţigan anume Ilie.
Aceştea sănt fugiţi, găsindu-i să-i stăpînească.
Acestea toate mai sus arătate i alte măruntăi ale casii, care nu s-au putut numi, 

le las soţii meale Ilinchi, pe care o las desăvîrşit stăpînă,. fiindcă am trăit atîtea 
vTeane cu dînsa, am făcut şi copii şi nu ne-au trăit şi are şi lipsă din zestrile ei. Pentru 
aciasta i-am lăsat aceste mai sus numite, ca să le stăpînească cu bună pace, de că
tre rudele meale şi să-mi facă toate pomenirile pînă la trei ani.

Beserica ce am făcut-o pe moşia Valea Neagră care Si iaste hramul înălţarea 
Domnului, o închin să fie metoh Sfintei Mitropolii, căruia metoh îl las moşia din pre- 
juiul bisericii toată, cu vad de moară, i muntele ce să numeşte Măgurile, i muntele 
ce să numeşte Zănoaga, i Plaiul Orzii jumătate şi 10 pogoane de vie în dealul Băl- 
ţaţolor cu livedea lor şi doo prăvălii de zid, cu pivniţa lor boltită, ce iaste în tîrgul 
din lăuntru, în Tărgovişte şi un Vad de moară în apa Dîmboviţii în satu Voineşti 
şi trei suflete de ţigani ce sănt fugiţi, anume Vladu ţiganu, Păuna şi Marina ţiganca, 
găsindu-i să-i stăpînească.
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pe altele le-am reparat parţial. De aceea numele lor se află scrise pe 
pisaniile acestor edificii.

Biserica Sf. Vineri din Tirgovişte, ce se află actualmente în incinta 
complexului muzeistic Curtea Domnească, a fost reparată în două rîn
duri de Şerban şi fiul său Negoiţă. Prima s-a făcut în zilele domniei 
lui Const. Mavrocordat (1731— 1733) la proscomidie, aşa cum glăsuieşte 
inscripţia, care atestă ca an 7240 (1731/32), iar a doua în anul 1756, prin 
adăugarea unui pridvor, cu destinaţia de a servi şi drept clopotniţă 18.

Tot Şerban Fusea împreună cu Dima, stegar din Tîrgovişte, au zidit 
biserica din Bezdead u, iar singur a ctitorit şi biserica din Brăneşti20. 
Fiul său Negoiţă, în colaborare cu Radu vătaf de plai, fiul lui Bordea 
Vătăşescu pe la 1765— 1767, au zidit biserica din Pietroşiţa21. Pe pe
reţii acesteia din urmă sînt zugrăviţi Şerban, Stanca şi fiul lor Negoiţă 
cu soţia sa, Ilinca. Costumele sînt de epocă brîncovenească. Şerban 
are barbă albă, scurtă, Stanca o mică maramă străvezie pe cap. Ilinca 
poartă o rochie semănată cu flori, în mijlocul unor cadrilaturi, dintr-un 
brocart părînd cusut cu fir de aur. La gît! e împodobită cu salbă de 
galbeni enormi. Părul negru îi e ridicat în sus ca un toupet. Negtfiţă 
are mustaţă neagră, subţire, Ilinca sprîncene încondeiate. Negoiţă ţine 
mîna dreaptă pe capul unui copil îmbrăcat şi el după moda bizantină»32. 
Acest copil nu este altul decît fiul adoptiv, Ioniţă Negoescu.

Aceleaşi trăsături şi aceeaşi pictură aidoma celei descrise mai sus, 
se întîlnesc şi la schitul Fusea, în tabloul votiv, ce se află deasupra uşii 
de la intrarea în pronaos. Aici însă Şerban cu mîna stîngă, iar Ne
goiţă cu dreapta, ţin biserica ctitorită de ei.

Mă rog Prea Sfinţiei Sale Părintelui Mitropolitului Ungrovlahiei Chiriu Cozma 
şi altor Prea Sfinţiţi Mitropolit! părinţi, care să vor afla riupă vremi, ca să orîndu- 
iască purătorl de grije la acest metoh ca să poarte cavaşi împrejur, ci să fie silitori 
de a 1  ̂ spori şi din venit să dreagă ce să va strica, să poarte grijă de a fi biserica cu 
preoţi şi cu ceale trebuincioase, ca nepristan să să săvîrşească sfintele slujbe, ca să 
să pomenească numele cele mai jos arătate, atît la aciastă biserică cît şi la pomelnicul 
Sfintei Mitropolii să să scrie. Prea Sfinţiţii Mitropoliţi să nu îndrăznească a înstreina
din lucrurile ce am lăsat la acest metoh, pentru că şi prea cinstitele) sufletele prea
sfinţiilor sale să nu fie înstreinate de la faţa Domnului H(ri)s(tos).

Negoiţă Fusea, noiembrie 27 1789»
(Arhiv. St. Buc., Mitiopolia Ţării Româneşti, mss. nr. 134, f. 512—514; LI/9).

17. Idem, f. 516.
18. Pentru aceste reparaţii să se vadă : N. Constantinescu şi Cristian M oisesou 

Curtea domnească din Tirgovişte, Bucureşti, 1965, p. 37 ; Gh. I. Cantacuzino, Aspecte 
ale evoluţiei unui vechi monument din T irgovişte: Biserica St. Vineri, în «Valachica*. 
Tîrgovişte, 1969, p. 67; Cristian Moisescu, Consideraţii asupra arhitecturii bisericii 
St. Vineri, din Tirgovişte, ibidem, p. 73; Radu Gioglovan, Din problemele istoriei 
complexului monumental..., p. 86—87, 89, 95, 99.

19. G. Călinescu, op. cit., p. 7; Pr. icon. stavr. Gh. Panaitescu-Bezdead, Biserica 
din Bezdead şi preoţii ei din ultimele patru veacuri, in «Glasul Bisericii XXI (19621, 
nr. 5—6, p. 563; Radu Gioglovan, Din problemele istoriei complexului monumentala, 
p. 89; Virgiliu N. Drăghiceanu, Întemeierea şcoalelor din Romanafi şi Dîmboviţa de 
către pitarul Mihail Drăghiceanu prolesorul (1832— 1861), Bucureşti, 1914, p. 24, notai.

20. G. Călinescu, ibidem; Pr. icon. stavr. Gh. Panaitescu-Bezdead, ibidem ; Vir
giliu N. Drăghiceanu, ibidem.

21. G. Călinescu, ibidem; N. Stoicescu, op. cit., p. 482, cu bibliografia respectivă» 
Virgiliu N. Drăghiceanu, ibidem.

22. G. Călinescu, ibidem.
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Negoiţă Fusea a avut relaţii strînse cu unii negustori braşoveni, lu
cru atestat de unele documente, Astfel pentru pictarea bisericii din 
Pietroşiţa, a adus un pictor braşovean, pe nume «Ion zugrav» 23.

Proprietari de mori şi munţi. In Tîrgovişte a existat cîndva o moară, 
numită «moara Fusea». Aceasta «a fdst construită de Negoiţă Fusea în 
anul 1778 în urma înţelegerii cu egumenul mînăstirii Stelea, Leontie, 
carfe ceda vadul primind în schimb o vacă, două iepe şi 1 0  stupi. In 
prima jumătate a seq. al XVIII-lea, locuitorii din această parte a ora
şului deviaseră cursul iazului depărtîndu- 1  de malul terasei pînă la 
200 m. spre Ialomiţa, cu scopul de a lărgi terenul pentru grădini de pomi 
şi zarzavaturi. Pe acest iaz nou. şi-a făcut Negoiţă Fusea moara care a 
fost cea mai mare şi mai perfecţionată din Tîrgovişte la sfîrşitul sec. 
al XVIII-lea şi în tot cursul sec. al XlX-lea, funcţionînd cu roţi cu palete,. 
Moara a fost dată de zestre Bălaşei Fusea, căsătorită cu Ion Porfiroghene 
de la care tot ca zestre a ajuns în proprietatea lui Nicolae Brătescu, soţul 
Ruxandrei. Acesta a restaurat moara veche făcînd două mori cu cîte 4 
roţi fiecare, cu doi morari şi 1 0 0 0  ocale pe an capacitate de măciniş (în. 
1863). Alături a instalat o povarnă, un fierăstrău şi o circiumă. Alecu 
Brătescu a vîndut toate instalaţiile inginerului Kiille care i-a mărit ca
pacitatea de măciniş prin introducerea unei turbine şi motor cu explozie. 
După Predinger şi Curelea, în 1923 moara a fost cumpărată de C. Baro- 
nide, care a ţinut-o pină în 1848, după care a fost desfiinţată şi construc- 
ţiile demolate. în vad se păstrează zidurile şi stîlpii susţinători de zăga
zuri şi axele roţilor» M.

Pe lîngă proprietăţile ce le-au avut în Tîrgovişte şi în împrejurimi, 
menţionate şi de Negoiţă în diată, Fuseştii au stăpînit vremelnic şi o. 
parte din munţii Dîmboviţei.

în privinţa muntelui Obîrşia, situat în nord-estul izvorului Ialomi- 
ţei (jud. Dîmboviţa), menţionăm că ispravnicii judeţului într-un însjxis. 
confirmă şi ei că a fost cumpărat la 20 martie 1710 de Şerban Fusea 
de la Vlad Hordoi. Totuşi la 17 decembrie 1778, Ioan Hîrdoiul — pro
babil feciorul lui Vlad — din Bădeni (fostul jud. Muscel), încearcă să 
răscumpere acest munte de la Negoiţă Fusea, pe motiv că la cumpă
rare nu s-ar fi achitat întregul preţ25. în cele din urmă dreptatea este de 
partea lui Negoiţă Fusea 26. Acest munte îl va da de zestre ca şi pe 
Coteanu, Leuşteanu şi Măţău, Ilinca Fusea, nepoatei şi fiicei sale adop-  ̂
tive, Bălaşa Trapezuntu. Pe muntele Obîrşia se află o căşărie şi un 
cazan.

«Negoiţă Fusea ot Tîrgovişte» stăpînea... în urma unei zălogiri, 
jumătate din muntele bezdedenilor «Marginea Păduchiosului»27. Tot ei:

23. Mihai Oproiu, Relaţiile Tîrgovişte1 cu Transilvania..., p. 160.
24. Radu Gioglovan, Iazuri şi mori la Tîrgovişte, în «Archiva Valachica», p. 115.
25. Gh. 1. Mareş, Dinu Gh. Mareş, Din trecutul munţilor judeţului Dîmboviţa, 

în «Biblioteca Valachica», tîrgovişte, 1975, p. 116.
26. Acte juridice din Ţara Românească (1775— 1781), Bucureşti, 1973, p. 692, 693.,
27. Pr. icon. stavr. Gh. Panaitescu-Bezdead, op. cit., p. 563.
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Ctitori şi restauratori de biserici. Şi această ramură a Fuseştilor, 
prin Nicolae Fusea a căutat să-şi lege numele de unele sfinte locaşuri, 
tot de pe raza judeţului Dîmboviţa.

In satul Viforîta (com. Aninoasa), Nicolae Fusea «cu alţi tovarăşi» 
au zidit o biserică pentru prima oară în anul 1827, iar după cutremurul 
din 1838, «s-au isprăvitu de alu 2-lea, numai de N. Fusea cu a sa chel
tuială în 1844» 4S. La acest sfînt locaş, ctitorui este zugrăvit împreună 
cu familia. «In vreme ce băieţii lui au redingote pe talie, iar fetele cor
saje occidentale, el îşi păstrează giubeaua şi brîul. Dar mustaţa o poar
tă forfecată, părul tăiat scurt. Fizionomia îi este onestă, iar ţinuta 
dreaptă şi fără smerenie. Acestea par a fi caracterele Fuseştilor» 46.

La periferia municipiului Tîrgovişte, pe şoseaua ce duce spre Bucu
reşti, se află mahalaua Sîrbilor, cu măreaţa biserică frumos împodobită 
de cunînd cu o nouă pictură, datorită stăruinţei vrednicului Pr. Marian 
Stăncescu. Acest sfînt locaş poartă hramul Sf. Nifon şi Sf. Filofteia. Şi 
aici Nicolae Fusea, alături de alţi binecredincioşi creştini, a contri
buit cu obolul său substanţial la reparaţia ce s-a făcut în 185447.

Memoria Fuseştilor în Tîrgovişte. Deşi prima ramură a Fuseştilor 
s-a stins de aproape două secole, iar cealaltă de un secol, Tîrgoviştea a 
conservat pînă în zilele noastre, ca o vie amintire, unele edificii care 
au aparţinut acestei familii. Astfel, pe fosta Cale Domnească (azi str. 
N. Bălcescu) la nr. 215 se află casa lui Şerban Fusea, construită în sec. 
al XVIII-lea, care a trecut ulterior în posesia lui Ioniţă Fusea. Aici a 
fost şcoala profesională de fete, iar mai tîrziu Liceul «Ion Heliade Ră- 
dulescu», apoi Liceul mecanic nr. 2, iar actualmente Şcoala generală nr.
1 48. Tot pe aceeaşi stradă la nr. 236 (azi întreprinderea «Oţelinox»), se 
află casa «Nicolae Fusoa», în carc a locuit şi Mihalache Drăghiceanu. 
Constantin Fusea, «a lăsat Prefecturii prin testament, la moartea sa în 
1912 clădirea, în scopul de a adăposti Muzeul oraşului, avînd deja ex
pusă aici Colecţia de antichităţi Saint Georges. Clauza nu a putut fi 
respectată de Prefectură, din cauza războiului» 49. în această clădire se 
află «astăzi sediul unei secţii a Bibliotecii judeţene» 50.

Schitul Fusea de-a lungul vremii. Şerban Fusea şi fiul său Negoită 
au început a zidi acest schit, înainte de anul 1764, anul morţii lui Şer
ban, căci pisania spune că el l-a zidit «pînî în ferestre», iar lui Negoiţ 
i-a revenit sarcina de a-1 «isprăvi şi împodobi cu toate hodoarele». Fi

45. Radu Gioglovan, Mihai Oproiu, op. cit., p. 241.
46. G. Călinescu, op. cit., p. 8—9.
47. Virgiliu N. Drăghiceanu, Întemeierea şcOalelor din Romanati şi Dîmboviţa. 

p. 24, nota 1; G. Călinescu, op. cit., p. 8 ; Radu Gioglovan, Mihai Oproiu, op. c 
p. 143.

48 Gabriel Mihăescu, Eugen Fruchter, Tîrgovişte (Mic îndreptar turistic), Bu~ 
reşti, 1971, p. 39; Idem, Case cu trecut istoric şi busturi ale unor oameni de sea~ 
în : Nicolae Stoicescu, Cristian Moisescu, Tîrgoviştea .'şi monumentele sale. Bucur~ 
1976, p. 305; Rodica Antonescu. Pe urmele paşilor lui Grigore Alexandrescu pr 
Tîrgovişte, în «Valachica», Tîrgovişte, 1973, p. 67.

49. Gabriel Mihăescu, Eugen Fruchter, Case cu trecut istoric..., p. 302.
50. Gabriel Mihăescu, Const. Manolescu, Ion Zăvoianu, Dîmboviţa. Ghid turist 

al judeţului, Bucureşti, 1978, p. 61
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nisarea a avut loc în cursul anului 1779, după cum se poate constata 
din cuprinsul celor două pisanii suprapuse. Construit modest şi împo
dobit cu cele necesare unui sfînt locaş, el a trecut de-a lungul anilor 
prin mai multe prefaceri. Documentele existente ni-1 înfăţişează succe
siv, de la origini şi pînă în prezent. Dar să le lăsăm pe ele să vorbească 
despre acele începuturi.

Pisaniile aşezate deasupra uşii de la intrarea din amvon în pronaos, 
au următorul cuprins:

Prima: «Ce te miri şi mă priveşti, nu mă cunoşti, socoteşte dintru-* 
ntăi am fostu clădită de Şerban Fusea pînă în ferestre zidită, iar de fiu 
său Negoiţă isprăvită şi cu toate hodoarăli îmopdobită 1779, iar acum 
de cutremur prăpădită şi acum pă din nou împodobită, unu din părinţi, 
Dionisie stareţ ieromonahu, îngrijitor la aceste doo schituri Fuse şi Bun 
(ea) stăpînitoru, mi-au fost mie folositoru, că m-au împodobit frumos 
încît a spune nu pociu, în zilele prea înălţatului domnu Gheorghe Dimi
trie Bibescu Voevod oblădui(n)d pre(a) (o)sfinţia sa părintele mitropo
lit Neofit la 1844 iunie 22» 51.

A doua pisanie:
«Aceasta sfîntî bisericî s-au zidit de la Hs. 1779 de Şîrban Fusea 

pînî în ferestre, ear de fiul seu Negoiţî isprăviţi şi împodobitî cu toate 
hodoarele ; earî la leat 1832, Noe(mv)rie, 10, am fost orînduit de sfînta 
Mitropolie egumen pe toatî vieaţa, căndu am găsit-o în proastî stare, 
şi silitu am fost a o înfrumuseţa pre cît puterea m-au ertat, potrivit tes
tamentului ce mi s-a dat de Sfînta Mitropolie,- şi la cutremurul din lea- 
tu 1838, dărăpănîndu-se turlile, cît şi bolţile, m-am nevoit earăşi a o 
preface ca şi din nou, zugrîvindu-se cu toate cele trebuincioase, şi să- 
vîrşindu-se s-a şi sfinţit la leatu 1844.

Insă la leatu 1859, Septembrie 27, arzînd casile, cu toate namestiile 
şi biserica cu toate hodoarele, nemai scăpîndu nimicu decît neşte ziduri 
ruenate şi cu ajutorul lui Dumnezeu, m-am nevoit cu a mea cheltuială 
ca şi din nou, biserica cu zugrăveala, hodoarele, precum casele cu toa
te împrejmăriile, precum se vîd, de robu lui Dumnezeu Dionisie eromo- 
nah, eugmen şi stariţu al schitului Bunea, în zilele preaînălţatului 
Domn Ion Alexandru Cuza Voevod şi al Sfinţiei Sale D. D. Nifon, 
1862» 52.

Hramul bisericii de la început şi pînă azi a fost şi este înălţarea 
Domnului53. în unele documente însă este menţionat ca hram Sf. Ni
colae 54.

51. Teodora Voinesou, Un caiet de modele de pictură medievală românească, în 
«Pagini de veche artă românească», III, Bucureşti, 1974, p. 202; Vezi cu unele modi
ficări ş i: Arhiv. St. Buc., Mitropolia Tării Româneşti, mss. nr. 730, f. 39 v— 40; 739, 
f. 10— 10 v.

52. Biblioteca Acad. R.S.R., mss., A 545, f. 355 v ; N. Iorga, Studii şi documente 
cu privire la istoria României, voi. XV, Bucureşti, 1908, p. 100; pr. Alex. Botezatu, 
Monografia schitului Fusea din satul Gura Vîlcanei, jud. Dîmboviţa, teză de licenţă, 
manuscris, Institutul teologic Bucureşti, 1941, p. 103— 104.

53. Biblioteca Acad. R. S. R., mss. nr. 660, f. 62 v ; Arhiv. St. Buc., Mitropolia 
Tării Româneşti, mss. nr. 134, f. 514.

54. N. Stoicescu, Bibliografia localităţilor..., p. 320; Pr. Alex. A. Popescu-Runou, 
Catagrafia judeţului Dîmboviţa Ia anul 1810, Tîrgovişte, 1936, p. 19.
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Descrierea bisericii. Biserica a fost construită din zid, cu două tur
le, una pe pronaos, iar alta centrală (pantocrator) pe naos, prima ser
vind mult timp drept clopotniţă. Cutremurul din 1838 a avariat puternic 
pantocratorul .şi nu s-a mai refăcut55.

Tip de plan56. Biserica are plan triconic cu : amvon, pronaos şi al
tar. Absidele sînt poligonale la exterior şi semicirculare la interior. 
Naosul şste despărţit de pronaos prin stîlpi de cărămidă, pe care se 
sprijină arcade trilobate. Biserica are turnuleţ pentru scara ce duce în 
turn-clopotniţă, ce se află pe latura de sud a pronaosului, iar pe partea 
de vest are un pridvor cu stîlpi de cărămidă.

Sistem de boîtire. în pridvor se află un planşeu (tavan) drept din 
scîndură de stejar. La pronaos există o calotă pe pandantivi şi arce 
laterale, sprijinite pe consolă. în naos, absidele laterale sînt acoperite 
cu semicalo'te, care se prelungesc spre spaţiul central cu nişte triun
ghiuri curbe, avînd spre est şi vest arce semicirculare. Absida altaru
lui .este acoperită cu o semicalotă.

Sistem de iluminare. Amvonul are 6  ferestre cu geamlîc, 3 de o 
parte şi altele 3 de cealaltă parte. Pronaosul are şi 2 ferestre, una pe la
tura de nord, iar alta pe cea de sud. Naosul are cîte o fereastră, aşezată 
în axul absidelor laterale şi pe Batura de sud. De asemenea mai are o 
fereastră mică, aproape de punctul de naştere al arcadelor dintre naos 
şi pronaos, pe latura de nord. Altarul are o fereastră în ax şi alta mică 
la nişa proscomidiei.

Decoraţia exterioară. Faţada este împărţită în două registre, de un 
brîu de secţiune semicirculară. Registrul inferior este decorat în arca- 
turi, în formă de dublă arcoladă, iar registrul superior .cu medalioane 
circulare cu busturi de sfinţi. Biserica mai are şi o pictură exterioară 
cu rinsouri de elemente vegetale. Pe latura de nord, această pictură a 
fost deteriorată de intemperii.

Fundaţia bisericii este de piatră de rîu, iar zidurile sînt din cărămi
dă tip epocă, format 36/13/4 cm., grosimea zidului fiind de 90 cm. Zidu
rile prezintă trei rînduri de tiranţi.

Cutremurul din 1838 a pricinuit mari stricăciuni locaşului. O cata- 
garafie din 1840 grăieşte astfe1!: «Biserica schitului de zidu, cu doo turle, 
însă una zdrobită cu totu dă cutremur, dar cealaltă ce au fost în mij
locul bisericii fiind în primejdie de căzut s-au dat jos, arvonul cu totu 
căzut din cutremur, rămîind numai nişte başlîcuri de piatră pă temelia 
zidului unde au fost stîJpii de piatră. Bolta din mijlocu bisericii căzută 
şi astupată cu scîndură de brad. Arcada de lat altar, jumătate căzută. 
Bolta altarului zdrobită. Arcada de la despărţirea înspre biserică şi tin
dă, ce este cu doi stîlpi de zid, crăpată. Bolta din tindă crăpată pă alo- 
curea. Zidul clopotniţă sfărîmat... Tîmpla bisericii de zidu au căzut, cră
pată de cutremur şi deslipită de zidul bisericii...» 57.

55. Biblioteca Acad. R. S. R., Mitropolia Bucureşti: Metoace din afară, mss. 
nr. 660, f. 62 v.

56. Descrierea arhitecturii o datorăm D-rei Adriana Boescu, muzeograf, din cadrul 
Muzeului judeţean Dîmboviţa, ^căreia îi mulţumim şi pe această cale.

57. Vezi nota 55. . . .
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Starea aceasta deplorabilă în care se găsea schitul, l-a determinat pe 
ieromonahul Dionisie — care era stareţ atît la schitul Bunea, cît şi la 
Fusea-— să purceadă la reparaţia capitală ce a avut loc în anul 1844. 
Astfel în locul celor 2 turle de zid, s-a construit numai una din lemn, 
pe pronaos.

Fiind destinat a fi Qocaş de închinare pentru călugări, schitul a fost 
dotat cu cele necesare unui astfel de aşezămînt: chilii, pivniţe, magazii,, 
grajduri etc.

înclin să cred că Negoiţă Fusea deşi a terminat de zidit sfîntul locaş 
în întregime şi l-a înzestrat cu cele necesare cultului, n-a mai apucat 
să-l zugrăvească.

Deşi trecuse peste 50 de ani de la finisare, Dionisie ieromonahul 
cînd a fost numit «egumen pe toată viaţa», l-a găsit «în proastă sta
re». Osteneala lui a constat în «înfrumuseţarea» schitului. Desigur că 
printre altele l-a împodobit şi cu pictură. Acest lucru s-a realizat sub 
stăreţia lui în 1832, de către zugravul Avram din Tîrgovişte, care o va 
repicta şi după cutremurul din 1838, în anul 1844, cînd se oficiază o 
nouă sfinţire.

Era de aşteptat însă, ca în urma acestor osteneli, schitul să dăinu
iască mulţi ani, iar vrednicul stareţ Dionisie, să se poată bucura de ro
dul muncii lui. Dar n-au trecut decît 11 ani de la resfinţire şi în ziua de 
27 septembrie 1859, o nouă nenorocire s-a abătut asupra sfîntului locaş. 
In această zi, ca urmare a foilor de porumb, care au fost întinse peste
o vatră de foc, s-a produs un incendiu care «a prefăcut toate în cenuşă,, 
adică biserica, încăperile porumbului, finului, rachiului» 58, nemaiscă- 
pind nimic, decît nişte ziduri fumate.

Se pare că adevărul este altul. Dionisie ieromonahul, înainte de 
călugărie a fost preot în satul Valea Leurzi (com. Buciumeni) din jud. 
Dîmboviţa, şi a avut trei feciori: Toma vistierul, Ilie şi Iordache, sluji
tori la Mitropolie. Iordache, pe cînd venea în vacanţă la schit, avea 
obiceiul să meargă la vînătoare. Cum pe vremea aceea puştile se încăr- 
cau cu iarbă şi cîlţi bătute pe ţeava) puştii, acesta ar fi tras după un 
vultur ce se lăsase pe gardul schitului. A fost de ajuns să se aprindă 
gardul şi de aici celelalte acareturi pînă la biserică inclusiv. în acest 
timp, Dionisie — Popa Grosu — , cum îl poreclea poporul, se afla pe 
cîmp cu oamenii la lucru şi văzînd nenorocirea i s-a făcut rău. Proba
bil — spun bătrînii — că bietul călugăr ar fi avut bani ascunşi în bise
rică. Numai aşa se poate explica şi faptul că îndată a purces la reface
rea schitului, mai ales că nenorocirea survenită, era opera lui Iordache, 
feciorul său59.

Lucrările de refacere au durat 3 ani. Toate au fost readuse la starea 
iniţială. Astfel la 27 augu-st 1862, sub păstoria mitropolitului Nifon 
(1850— 1878) şi în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859— 1866), 
biserica era gata pentru sfinţire, împodobirea sfîntului locaş cu zugră
veala s-a făcut de «Ilie şi Pîrvu ot Tîrgovişte», zugravi.

58. Arbiv. St. Buc., Min. Instr. <Pubî., dos. nr. 2571/1859, {. 9.
59. Gh. Mareş, Dinu Mareş, Vulcana Băi şi schitul Bunea..., p. 177.
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«De la zugravul Pîrvu ne-a rămas o icoană cu însemnarea scrisă cu 
roşu, avînd ca subiect înălţarea lui lisus Hristos. însemnarea are cuprin
sul > Pîrvu zugrav, 1846» 6°. De aici se poate deduce că acest Pîrvu zugra
vul oare era tot din Tîrgovişte ca şi Avram şi Ilie, a lucrat la acest schit 
şi după anul 1844, lucru dovedit de această însemnare.

Pe peretele de nord, în apropierea tabloului votiv, Dionisie ieromo
nahul a pus de i s-a zugrăvit şi chipul lui.

Tehnica picturii este în frescă.
Alte reiparaţii nu s-au mai făcut răstimp de aproape 80 de ani, cînd 

•datorită cutremurului din 10 noiembrie 1940, biserica a fost din nou ava- 
•riată. In cursul anilor 1941— 1942, s-a refăcut turla tot cu lemn de brad, 
iar îmvelitoarea din tablă.

Pictura interioară, cît şi cea exterioară a fost restaurată în anul 1953 
de pictorul Vasile Blendea din Tîrgovişte. Lucrările au continuat şi în 
anii 1954— 1955, cu restaurarea picturii exterioare, numai pe latura de 
sud şi la altar. In anul 1958 s-a trecut la înlocuirea învelitoarei, tot din 
şiţă nouă, iar în anul 1964, s-au executat lucrări de subzidire şi .plom
bare.

Cînd se părea însă că toate s-au pus la punct şi pentru mai mult 
timp, o nouă nenorocire s-a abătut asuipra sfîntului locaş. Astfel în noap
tea de 30 septembrie 1973, un nou incendiu asemănător celui din 1859, 
a pricinuit pagube mari bisericii, mistuind totul, în afară de ziduri şi 
fundaţie. De data aceasta, cauza au fost nişte beţe de chibrit, aruncate pe 
jos, aprinse de nişte copii care s-au dus în amurgul serii să tragă clo
potul.

Din nou a fost nevoie de o reparaţie capitală. S-a întocmit deviz şi 
au început lucrările de refacere între anii 1974— 1977. Cu acest prilej 
s-au făcut bolţi noi de beton şi cărămidă, tip epocă, s-a acoperit bise
rica cu tablă zincată de 4 mm., s-a pardosit cu cărămidă tot tip epocă, 
înlocuind astfel mozaicul de altădată. Lucrările s-au făcut în regie, sub 
conducerea actualului Pr. paroh Ion R. Marinescu. Valoarea devizului 
s-a ridicat la suma de 300.000 lei. Fondurile au provenit de la Sf. Arhi
episcopie a Bucureştilor, 90000 lei, de la Direcţia Patrimoniului Cultu
ral Naţional, 70000 lei, iar diferenţa de 140000 lei din contribuţiile be
nevole ale enoriaşilor. Asistenţa tehnică s-a datorat arhitecţilor.: Cris
tian Moisescu, Constantin Nicolaescu şi Adrian Alessiu din cadrul 
D. P. C. N.

în prezent, biserica îşi aşteaptă împodobirea cu o nouă pictură, 
pentru care s-a întocmit deviz şi s-a înaintat forurilor competente.

Închinarea schitului către Mitropolie. Negoiţă Fusea prin diata sa 
din 27 noiembrie 1789, închină ctitoria sa, către Mitropolie. «Biserica oe 
am făcut-o pe moşia Valea Neagră, care îi iaste hramul înălţarea Domnu
lui o închin să fie metoh Sfintei mitropolii» 61. Această închinare este în
tărită şi de soţia sa Illnca, prin diata e i : «Răposatul soţul meu în viaţi 
fiind, din pronie dumnezeiască s-au fost îndemnat de au făcut o mînăsti-

60. Prof. Victor Brătulescu, Zugravi de biserici din sec. al XVIII-lea şi al XIX- 
In «Glasul Bisericii» XVIII (1959), nr. 3— 4, p. 273.

61. Arhiv. St. Buc., Mitropolia Ţării Româneşti, pachet LI/9; mss. nr. 134, f. 513
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oară întru cinstea şi lauda hramului sfintei şi prea măritei înălţării Dom
nului şi Mîntuitorului nostru Is(us) Hr(istos), pe moşia d-sale, ce se 
cheamă Valea Negrenilor, sud Dămboviţ/a, care sfînt locaş la vremea 
sfîrşitului dumnealui l-au închinat metoh sfintei Mitropolii, înzestrln- 
du- 1  şi cu daniile ce se cuprind în diata ce s-au făcut» 62.

Mitropolitul Cosma al Ungrovlahieî (1787— 1792), adevereşte şi el 
acest lucru, printr-o anafora către divanul ţării, din 29 noiembrie 1790 : 
«Dumnealui chir Negoiţă Fusea ot Tîrgovişte sud D(ămbovi)ţa orîndu- 
ieşte şi la o Bisericuţă a sa, ce oare fâcută într-acest judeţ pă moşia Va
lea Neagră..., care beserică prin... diată o leagă a fi metoh Sfintei Mi
tropolii...» ®3.

Pentru fapta sa creştinească ce a făcut, Negoiţă Fusea a fost trecut 
cu tot neamul şi cu dania sa în pomelnicul mare al Sf. Mtircxpolii64.

Zestrea şi daniile făcute schitului.
încă de la întemeiere, schitul a fost înzestrat de ctitor, cu cele ne

cesare traiului vieţuitorilor obştii monahale, ce avea să se stabilească
aici. Astfel, prin diata sa, Negoiţă Fusea îi lasă «moşia din jurul Biseri
cii toată», care era în întindere de 300 de stînjeni lăţime şi 700 în lun
gime 65. «Acest petec de moşie... despre amiazăzi să-nvecineşte cu Gura 
Vîlcănii a‘ schitului Bunea, despre apus tot cu Gura Vîlcănii a pomenitu
lui schit, iar la miazănoapte şi la răsărit să-nvecineşte cu moşneni(i) Bră- 
neşti şi cu Lăculeţele' a schitului Viforîta pă apa Ialomiţei» 66. De ase
menea l-a mai înzestrat cu : un vad de moară, munţii : Zănoaga, Plaiul 
Orzii jumătate, «10 pogoane de vie în dealul Bălţaţilor cu livadea lor»,
2 prăvălii de zid cu pivniţa lor boltită în Tîrgovişte, în tîrgul dinlăuntru,

62. Idem, pachet LI/12; mss. nr. 134, f. 150.
6G. Idem, pachet LI/10 ; mss. nr. 134, f. 516—516 v.
64. «Pomelnicu răposatului Negoiţă Fusea şi al soţiei sale Ilincăi Fusoaicăi de 

cele ce au închinat: 1 schit Valea Neagră, biserică de zid cu moşia du prin prejur 
i cu vad de moară sud Dîmb(oviţa); 2 prăvălii de zid cu pivniţele lor boltite în Tîr
gul din lăuntru în Tîrgovişte; 1 vad de moară la Voineşti în apa Dîmboviţei; 3 su
flete de ţigani fugiţi : Vlad, Păuna şi Marica.

De răposatul Negoiţă Fusea afierosite la mitropolie încă de la leat 1789 noemb. 
la moarte-i.../ 2 prăvălii de piatră i cu pivniţa lor boltită i cu odăile lor deasupra ;
1 pivniţă de piatră stricată, alăturea cu pivn(iţa) mănfăstirii) Hurez; 8 pogoane de 
vie în-feţile Amnoasei cu livedea lor ; 4 munţi însă: Obîrşia ou căşăria lui, Leuştean, 
cu sat, cu circiumă şi cu căşăria lui, Dudele Mari şi Dudele M ici; 1 livede la Ulmi 
pentru fîn, din josul oraşului Tirgoviştii, pă din jos să hotărăşte cu boerii Văcăreşti 
şi pă din sus cu moşia domnească; 2 roate de moară la Glodeni pă apa Ialom^iţei); 
■casile jumătate cu o pivniţă întreagă în mah(alaua) Sfintei Vineri. Ilinca Fusoaica 
prin diată — şi ot l(ea)t 1793 ap(rilie) 25 le-au afierosit numitului schit însă după 
moartea dumisale. Pentru numitele danii aceste mai jos nume să să pomenească : 
Şărban, Stanca cu tot neam lor. Aceştia sînt părinţii lui Negoiţă Fusea. Neagul, Ilinca 
cu fiii şi cu tot neam lor. Aceştia sînt cei ce au închinat. Cîrstea, Safta, cu tot neamul 
lor, Maria cu tot neamul ei. (Safta şi Maria surori ale lui Negoiţă Fusea, Cîrstea este 
soţul Saftei). Mărgărit, Safta, Gheorghe cu tot neamul lor. Gheorghie iaste frate al Ilin- 
căi Fusoaicăi iar ceilalţi sînt părinţii lor» (Radu Gioglovan, Mihai Oproiu, Inscripţii..., 
p. 84, 92).

65. Biblioteca Acad. R. S. R., Mitropolia Bucureşti. Metoace din afară, mss. nr. 660, 
f. 62 v.

66. Ibidem.

B. O. R. —  1» ,
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un vad de moară în satul Voineşti, pe apa Dîmboviţei, precum şi trei 
suflete de ţigani fugiţi : Vlad, Păuna şi Marica 67.

La 25 aprilie 1793, Ilimca, soţia lui Negoiţă Fusea îşi face diata. In 
acest scop ea se prezintă mitropolitului Filaret al Ungrovlahiei (1792— 
1793), rugîndu-1 ca după petrecerea ei din această viaţă, să poarte grijă 
atît de sufletul ei, cît şi de al soţului ei, arătînd că cele ce i-au lăsat 
soţul la moarte, le închină schitului Fusea : «2 Prăvălii de piatră jos 
cu pivniţa loru boltită şi cu odăile lor d-asupra (o prăvălie cu casa şi 
cu pivniţa lipsesc); 1 pivniţă de piatră stricată alăturea cu pivniţa M(ă- 
năsti)rii Hurezu ; 1 vie din feţele Aninoasei opt pogoane şi cu livedea 
cît se cuprinde ; 1 munte mare ce se numeşte Obîrşia i cu căşăria lui
1 munte ce să numeşte Leuşteanul cu sat i cu circiuma i căşăria ; 1 munte 
ce să numeşte Dudele mari (lipseşte) ; 1 munte ce se numeşte Dudele 
mici (idem) una Livede ce să numeşte la Ulmul pentru fîn din 
josul oraşului, care pe din jos se hotărăşte cu Dumnealui Boe- 
rulu Văcărescu şi pe din sus cu moşia Domnească (lipseşte) ; una 
casă de moară în apa Ialomiţei la Glodeni cu două roate (lipseşte),- ca
sele din Tîrgovişte cu locul lor precum se vede în Mahalaua Sfintei Vi
neri i cu două pivniţe boltite. Acestea jumătate cu o pivniţă las să le 
stăpînească metochul şi jumătate cu o pivniţă să le»stăpînească Bălaşa 
nepoata mea» 68.

Surorile lui Negoiţă Fusea, Safta Voinescu şi Măria Fusea au avut 
unele neînţelegeri cu cumnata lor Uituca, în privinţa rămasurilor de la 
Negoiţă. în cele din urmă ele s-au împăcat şi împreună au întărit daniile 
făcute de ctitor, exprimîndu-şi dorinţa ca mitropoliţii ce vor fi la condu
cerea Mitropoliei, să aibă a «purta grijă de numitul metoh, ca totdeauna 
a fi egumenaşi la dînsul, rînduiţi părinţi călugări, oameni cu frica lui 
Dumnezeu, puind şi un embatic mai pe uşor pă puterea schitului, ca să 
poată ajuta la cele ce sînt de trebuinţă, adică pentru a fi preoţi a sluji 
sfintele slujbe, şi a să agonisi cărţi, odăjdii, pă cît sînt de trebuinţă unii 
Biserici, şi peste an ca să ţie cu tămîie, ceară, untdelemn. Asemenea şi 
pentTu a să înveli Biserica ou şindrilă şi pentru de a să facte şi niscai 
namesti prin prejurul Bisericii, şi cu un cuvînt acel egumenaş să fie si
litor, spre siporirea schitului, iar nu spTe prăpădire. Şi cînd vom vedea 
eu Safta Voinescu şi .eu Maria Fusoaiica, că s.chltu mearge întru sporire, 
ne făgăduim că după moartea noastră, vom lăsa danie schitului şi moara 
ot Glodeni, aceasta care o am luat acum de la cumnata noastră» ®9.

La 12 septembrie 1814, domnitorul Ioan Caragea (1812— 1818), prin- 
tr-o carte întăreşte pe de o parte daniile făcute de Ilinea Fusea, acum 
maica Macrina în călugărie, şi totodată miluieşte şi el «schitu cu acest 
privileghiu, adică : să scutească vinăriciu şi dijmărit, cum şi oerit drepte 
bucate schitului, să iea şi 1 0 0  bolovani sare de la ocne pe fieşcare an la 
vremea cînd iau şi alte mănăstiri ■, aşijderea să ţie şi doi preoţi i den

67. Arhiv. St. Buc., Mitropolia Ţării Româneşti, pachet nr. LI/9; mss. nr. 134. 
f. 514.

68. Idem, pachet U /12; mss. nr. 143, f. 150.
69. Idem. mss. nx. 134, f. 517 v-^518.
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grămătici, ce se vor afla în slujba biserici la schit scutiţi şi apăraţi de 
dăjdi şi alte orînduieli ce vor fi pe alţi preoţi şi pe alţi grămătici, de 
care poruncim la toţi cîţi se cuvine, întocmai să fiţi următori, şi împo
trivă su/părare să nu facă» 70.

La 15 septembrie 1819, domnitorul Alexandru Şuţu (1818— 1821), dă 
maicilor de la schitul Fusea şi stareţei lor, Macrina Fusoaica şi ctitoră 
acestui schit, să stăpînească 300 stînjemi de moşie, ce să numeşte Valea 
Neagră şi 3 munţi mici şi 2 pogoane de vie şi o prăvălie în Tîrgovişte, 2 
boi, 2  vaci, cu care maica stareţă dintr-al său a înzestrat acest schit, ce 
este zidit de soţul său Negoiţă Fusea şi de cuvioşia sa care s-a cercetat cu 
carte domnească de către ispravnicii judeţului din 31 august 1819. Toto
dată întăreşte prin carte domnească cele de mai sus şi din partea sa mi- 
luieşte schiitul cu privilegiile următoare : să fie scutit de vinărici şi dij- 
mărit şi oerit, iar în plus să ia pe fiecare an 1 0 0  bolovani de sare de la 
ocne, asemenea celorlalte mînăstiri. De asemenea schitul să ţie şi 2 
preoţi, şi 2  grămătici în slujba lui, iar aceştia să fie scutiţi de dăjdii71.

Încălcările făcute moşiei schitului.
De la început schitul a avut pe lingă el case care serveau dreipt chi

lii pentru vieţuitori, precum şi alte dependinţe ca : grajduri pentru vite, 
pivniţe şi magazii pentru depozitarea celor de trebuinţă hranei. Lucrul 
acesta se poate constata atît din diata lui Negoiţă Fusea, cît şi din cărţile 
de egumenie date la numirea în fumioţie a acestora, în care erau trasate 
de către mitropolit unele sarcini. De sărbătoarea Sfinţilor împăraţi Con
stantin şi Elena, în fiecare an, stareţii aveau obligaţia să ducă la Mitro
polie, la început 2 —3 oca de ceară, iar mai tîrziu cîte 10 ocale. De aici 
se poate constata că monahii se ocupau şi cu stupăritul, îndeletnicire care 
era în floare în secolele trecute.

Stareţii sau îngrijitorii mai erau obligaţi ca anual să raporteze Sf. 
Mitropolii bilanţul bunului mers al treburilor schitului.

Pentru executarea lucrărilor pe terenul aferent se foloseau : cai, boi ■ 
şi vaci, lucru atestat tot de documentele vremii.

Printre alte obligaţii, stareţii mai erau datori să păzească cu străşni
cie hotarele schitului, iar eventualele încălcări ale vecinilor sau ale clă- 
caşilor, să fie aduse la cunoştinţă Sf. Mitropolii printr-o persoană desem
nată.

Era interzis cu desăvîrşire a se face datorii pe seama schitului, iar 
în caz contrariu, acestea erau declarate nule. Nu se puteau arenda nici 
locuri, fără ştirea Sf. Mitropolii.

Respectarea cu stricteţe a tuturor dispoziţiilor de mai sus, asigura 
bunăstarea materială a schitului, iar încălcarea lor, atrăgea după sine 
sancţiunea stareţului, care se solda în cele mai frecvente cazuTi cu înlo
cuirea lui, cu o altă persoană capabilă să conducă.

S-a întîmplat însă în decursul anilor oa şi moşia sdhitului Fusea să 
fie încălcată. Cea mai gravă se pare că a fost în timipul ieromonahului 
Ghenadie, care era stareţ atît la Fusea cît şi la Bunea. Acest lucru s-a

70. V. A. Urechia, Istoria Românilor, X, A. Bucureşti, 1900, p. 246—247.
71. Arhiv. St. Buc., Mitropolia Ţării Româneşti, pachet nr. Ll/14.
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petrecut în anul 1792, fapt care l-a determinat pe susnumitul stareţ, să 
înainteze către domnitorul Mihail Constantin Şuţii (1791— 1792) următoa
rea jalbă :

«Prea înălţate Doamne,
Jăluiesc mării tale că iaste un an de cînd mă aflu egumenaş la nişte 

schitişoare, anume Vâlcana şi Valea Neagră, din judeţul Dîmboviţa, lîngă 
care se află nişte oameni nesupuşi, nevoind a şti a întreba pe purtătorii 
de grije de la aceste schituri, că unii s-au sculat de unde au şezut mai 
nainte şi s-au mutat pă lîngă livezile şi ogrăzile schiturilor, ce le-au 
avut mai nainte şi le împresoară, silindu-să să le facă izlaz, şi să lase 
schiturile lipsite şi de livezi şi ogrăzi, sculîndu-să aceia şi cu bătaie asu
pra călugăraşilor ce stat orînduiţi de i-au bătut, şi fac ogrăzi pe unde 
le iaste lor voia.

Lîngă aciasta vînd şi rachiu. Alţii au făcut şi scaune de taie carne, 
făr de tocmeală şi orînduitu obiceiu al pămîntului nu să supun a-l da, 
cum şi şase zile ce an de fac clacă, ci numai trei fac şi au dijmă neda
tă după obiceiu, de doi ani.

Pentru oare ne rugăm Măriei tale, ca să fie luniinată porunca Mării
tale.

Rugător către milostivul Dumnezeu.
Ghenadie ieromonah ot Vâlcana şi Valea Neagră, sud Dîmboviţa».
Domnitorul a pus următoarea rezoluţie :
«Io Mihail Constantin Şuţul voievod şi gosipodar al Ţării Româneşti. 

Dumneavoastră ispravnicilor ai judeţului veţi vedea jalba aceasta, 
pentru care vă poruncim domnia mea, ca după condica divanului şi după 
obiceiul pămîntului urmînd, să faceţi pă acei locuitori a-şi face claca, 
a-şi da dijma şi a se părăsi de vînzarea vinului şi rachiului cum şi pen
tru celelalte, la toate să aveţi a face îndreptare, ca să nu să păgubească 
stăpîmul moşii de dreiptul său.

1792 mai 28»
Pecetea domnească.
In anul 1834 la Valea Neagră, de ziua hramului — înălţarea Dom

nului — se menţionează ţinerea unui b îlci73.

Odoarele şi inventarul schitului după catagrafiile existente
In decursul timpului schitul a posedat diverse odoare, precum şi unele obiecte 

de inventar. Acest lucru se poate vedea din catastivele şi catagrafiile ce s-au făcut 
în trecut. Astfel în anul 1791, schitul poseda următorul inventar :

«Catastih dă cele ce am primit ale sfîntului schit Valea Neagră, atît mişcătoare, 
căt şi nemişcătoare cum arăt. 1791 iulie 8.

Odoarili bisericii.
1 : sfănt antimis cu sfinte moaşte
1 : masă pă sfînt(ul) prestol
1 : masă... la proscomidie

72. Idem, pachet nr. LI/11 ; mss. nr. 134, f. 517; Gh. I. Mareş, Documente inedite 
despre satul Vulcana şi schitul Bunea, in «Scripta Valachica»..., p. 207 ; Gh. I. Mare*. 
D. I. Mareş, op. cit., p. 55.

73. Mihaa Oproiu, Tîrguri periodice In judeţul Dîmboviţa (1700— 1848), în <Bi> 
bliotheoa Valachica»..., p. 165.
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1 : sfânt potir...
1 : procovăţ mic dogit (?)
1 : copie dă hier i linguriţă dă cositor 
1 : aeru dă matase
1 : anaforniţă dă cositor
2 : teplote dă heru
1 : cădelniţă dă alamă 
1 : stihar dă lănă i o sfită asemenea 
1 : ...dă mătase
1 : eipMrahir...
2 : perechi ruoavite unile dă mătase, altele...
1 : epitahiu
3 : dveri
4 : icoane mari
4 : candili dă sticlă
4 : sfeşnice : 2 mari, 2 mici
6 : tinichele dă her albu
1 : iconostas cu 2 iconiţe mici
2 : ...la iconostas, una dă mătase şi alta dă...

Cărţile sfintei biserici
1 : evanghelie rumânească 
1 : evanghelie 
1 :  liturghie rumânească 
1 : apostol românesc
1 : ceaslov românesc dă cele mari
2 : munţi... însă
1 : munte Zănoaga
1 : munte Măgurile
2 : plaiu Oarzi
Schitu cu moşia dimprejur i cu optu ţigani pă moşie, însă schitu dă isnoavă trebuieşte 
tnvălitu, disgrădit şi fără nici o chilie şi nepardosit, fără străini.
10 : pogoane vie în deal(ul) Băltatilor ce este părăginitS, dă este an trecut.
1 : vad dă moară în apa Dămboviţ: în sat Voimeşti» 74.

O altă catagrafie făcută la 1840, ne dă următoarele detalii:

Icoane împărăteşti
Domnu(l) Hristos cu o perdea de tivon roşu 
Maica Domnului, idem 
Sfîntu(l) Nicolae, pă muşama 
înălţarea, idem 

Idean, în tindă 
Dom(nul) H(ri)s(tos)
Maica Domnului, veche
2 icoane mici îir tindă
2 icoane Maica Domnului şi Sf. Ioan, veche
2 icoane vechi ce nu să cunoaşte zugrăveala
1 icoană Înălţarea, pă Iconostas
2 sfeşnice mari de lemn, săpat, zugrăvit, cu 6 făcli de ciară, arzătoare
3 sfeşnice dele mici, purtăreţe
1 iconostas de lemn «
1 tetrapod rătund
6 jeturi de lemn st(r)icat(e)
1 colivar, '

74. Arhiv St. Buc.. M-rea Căldăruşani, pachet nr. LX/6.
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In altar
Sfîntă masă din piatră cu picior de zid 
1 poală dă astas (?)
1 idem, dă cit vechi
1 idem, veche, cu chendV de chembric, veche
1 idem, mică, de croazea, cu pervazuri împrejur de atlaz roşu, căptuşit cu marţilin (?)
1 sfînt antimis cu sfinte moaşte vechi
1 cutiuţă de lemn cu sfinte taine
1 cruce de lemn, proastă, nesăpată, mică 
1 idem, săpată, proastă 
1 sfeşnic mic dă tinichea

Proscomldia dă zid
1 poată dă mătasă vie, veche, ruptă 
1 idem, dă muşama, ruptă
l idem, silimic, cu fir, galbenă, cu chenar de croazea, cu flori
1 aer, de silimic, albu, cu flori de f ir : 5 cruci de fir, cusute albu împrejur, cu cheoar 

de marţilin (?)
1 procovăţ de stanbă pierslchiu, cu pervaz de ghermesit 
1 procovăţ... albastru, pervaz tahiniu
1 potir cu discu, stea, linguriţă de cositor
2 ibrice de tinichea pentru căldură 
1 tăleraş de cositor pentru anafură
1 idam dă aramă, cu flori şi poleit
2 sticluţe cu sfîntul mir 
1 forfescele
1 cădelniţă veche dă alamă 
1 căldăruşe ca de 100 dramuri de aramă
1 potir de cositor, stricat
2 cruci de Ierusalim, cu sidef, stricate 
\ epitahir pă muşama, vechi
1 cutie de lemn pentru tănrfie 
1 pomelnic cu titori ce este stricat
1 procovăţ de stofă veche, cu care Invăleşte sfintele Taine 
1 fată de masă dă pînză, dă americă, pentru învelit sfîntă masă

Odăjdii
1 stihar roşu cu fir... veciiiu, stricat, cu pervazuri negre,...
1 sfită de stofă verde, cu fir văjgatu, cu pervaz dă ghermesit 
1 «pitaiir asemenea, vechi şi rupt 
1 poiat (?) colanu de stambă şi păftăluţe de argint 
1 pereche mînecuţe... vechi
3 perdele de cit vechi, la uşile împărăteşti 
1 idem, pă Iconostas

Cărţi
1 evanghelie 1
1 leturghier a<l) preotului 
1 triod
1 octoih mare, deslegat cu foi lipsă 
1 minei pă 12 luni, asemenea
1 apostol
1 penticostar, vechi
1 cazanie, nooă
1 psaltire
1 molitvenic
1 ceaslov- bogat
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1 carte cu viaţa sfinţilor 
1 steag : botezu şi înălţarea
1 colimvitră de doage...

1? başlicuri de piatră, ale stilpilor amvonului, uşa biserici(i) (din) sclnduri de stejar, 
cu Sitilpd şi pragurile de piatră, cu verigă şi lacăt 

Curtea biserici(i) împrejmuită cu gard, pari despicaţi
2 stilpi de piatră ai amvonului întregi şi alţi 4 sfărîmaţi» 7S.

Averea schitului Fusea la 1849
1 sf. Potir cu tot tacîmul lui de cositor 
1 sf. Antimis
1 rînd de odăjdii preoţeşti de rit
2 candile de cositor
1 idem de marmură albă
7 idem de stidă
3 dvere de stambă la uşile altarului
2 tetrapoade de lemn
1 iconostas, idem
2 sfeşnice mari de lemn săpate şi zugrăvite
2 idem, mai mici, asemenea 
1 ewmgiielie
1 liturghie
1 minei cu slujba celor 12 luni la praznice 
1 psaltire 
1 apostol 
1 octoih
1 cazanie .
1 clopot
1 molilvednic
3 buţi goale
2 hambare
1 masă cu 4 picioare
1 căruţă nemţească, ferecată» 7®.

Stareţii (stareţele) şi preoţii deservenţi ai schitului
Din cuprinsul documentelor existente, se poate constata că schitul 

Fusea a fost pentru călugări şi o perioadă foarte scurtă pentru călugă
riţe. De la întemeiere însă, se pare că a fost destinat a fi locaş de închi
nare pentru monahi. Dat fiind acest lucru, primul stareţ cunoscut ar fi 
Ghen-adie, care deţinea îmdoita conducere atît la schitul de care ne ocu
păm, cît şi la cel vecin, Bunea. Acesta la 28 mai 1792, înainta domnito
rului Mihail Constantin Suţu, despre care am mai amintit mai sus, o 
jalbă în legătură cu încălcarea moşiei schitului. Stăreţia lui n-a durat 
mult la Fusea, căci la 20 noiembrie 1792, Grigore, eclesi-arhul mitropo
liei din Tîrgovişte, este înştiinţat în scris pentru a lua asupră-şi cele 
două schituri, ambele metoace ale Mitropoliei, dar numai «pîină să va 
orîndui egumen» ” .

Acelaşi Grigore, denumit de această dată «cucernicul hartofilax 
Grigore ec{onom) al bisericii domneşti din Tîrgovişte», este înştiinţat la

75. Biblioteca Acad. R. S. R., Mitropolia Bucureşti. Metoace din aiarâ, mss. nr. 
660, f. 62 v—64 v.

7a Idem, mss. nr. 919, f. 47 v.
77. Axhiv. St. Buc., Mitropolia Ţării Româneşti, mss. nr. 143, t. 40 v.
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29 noiembrie 1792, că la cele două schituri amintite mai sus, .a fost 
nunrit ca stareţ, ieromonahul Dionisie, fost pînă atunci în aceeaşi 
funcţie la schiturile Zamfira şi Blejoi din judeţul Prahova "8.

Ulterior acest Dionisie a fost rînduit să rămînă numai cu conduce
rea schitului Vulcana (Bunea), iar la Fusea a fost numit un oarecare 
Ioanichie. Acesta din motive necunoscute nouă, n-a binevoit să se su
pună poruncii Sf. Mitropolii, întrucîţ dorea şi el să fie stareţ la Bunea 
şi nicidecum la Fusea.

Pentru aceasta, mitropolitul Filaret al Ungrovlahiei (1792— 1793), 
face cunoscut în scris aceluiaşi iconom Grigore din Tîrgovişte, hotărl- 
rea ce a luat-o, de a rămîne Dionisie stareţ la Bunea, Ioanichie ajutor 
cuviosului Climent pînă i se va da altă slujbă, iar Ia Fusea să rămînă 
provizoriu ca supraveghetor, tot acest Grigore. Lucrurile se petreceaa 
ia 26 decembrie 179279.

La 24 mai 1793, mitropolitul Filaret numeşte ca stareţ la Fusea, pe 
ieromonahul Sofronie80. Perioada stăreţiei lui n-o putem stabili cu cer
titudine, căci documentele nu vorbesc nimic despre acest răstimp. Putem 
deduce însă, că ea s-a prelungit pînă către anul 1798.

La 23 februarie 1798, mitropolitul Dositei Filiti (1793— 1810), scrie 
lui «chir popa Grigore», protopop de Dîmboviţa, că la schitul Fusea a 
fost rînduit «egumenaş», ieromonahul Dionisie81. Acesta însă n-a ră
mas nici un an întreg la conducere, întrucât s-a dovedit a fi «ou leme- 
vire şi fără de nici o tragere de inimă spre lucrurile schitului», faipt pen
tru care este înlocuit la 31 ianuarie 1799, cu chir Azarie, dichiul Mi
tropoliei. ■

Cu data de 1 ianuairie 1802, se întîlneşte în documente un duhovnic 
de la Fusea pe nume Daniil, care vinde unui logofăt, Straton, păşunea 
de pe Tiuntii Zănoaga, Măgurile şi Plaiul Oarzii jumătate. Bănuim că 
acest Daniil a deţinut poate pentru un an şi funcţia de stareţ, căci nu
mai în această postură putea să facă astfel de vînzări.

Ilinca Fusea, după moartea soţului ei Negoiţă, se hotărăşte a se 
călugări. Gîndul devine faptă şi astfel o vom găsi sub numele de maica 
Macrina şi chiar stareţă la ctitoria lor. In anul 1803 schitul este dat în 
grija ei făgăduindu-se a se călugări «în toată viaţa sa», cu condiţia să-I

78. Ibidem, f. 54—54 v.
79. «î4itrop{olitul) Filaret
Cucernice eclesiarh al bisericii domneşti ot Tîrgovişte, chir Grigorie blagoslovenie. 

Scrisoarea ce ne-ai trimis dec(embrie) 22 ale acestei luni, am primit-o şi am văzut cele 
scrise pentru Dionisie şi Ioanichie cum că după cea mai denainte poruncă ce am fost 
trimis orînduit pe Dionisie la schitu Vălcana, Ioanichie nu să împacă a să orîndui la 
schitu Fusea, ci cerc şi el tot schitu Vălcana, deci de vreme ce Vălcana s-au dat lui 
Dionisie să rămîie tot el, iar Ioanichie de nu primeşte schitu Fusea va fi de ajutor 
cuviosului iconom chir Climent pănă îi voi găsi altă chiverniseală şi molitfa ta să 
faci catastişă de toată pereusia ce va fi avut şi unul şi altul trimiţîndu-le la noi, ca să
le întărim şi să ţi-le trimitem şi purtarea de grijă a schitului Fusea vei aveao molitfa
ta pănă se va găsi şi penitru acel schit vre un om ca să orlndutescă şi fi blag(oslovit). 
1792 dec(embrie) 26». (Arhiv. St. Buc., Mitropolia Ţării Româneşti, mss. nr. 143, f. 73).

80. Biblioteca Acad. R. S. R., mss. nr. 658, f. 59—6 0: Pr. Al. Botezatu, op. cit., p. 47.
81. Ibidem, i. 143; Arhiv. St. Buc., Mitropolia Ţării Româneşti, mss. nr. 158, f. 56.
82. Ibidem, f. 143 v— 144. 83. M. Carataşu, op. cit., p. 305.
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transforme în obşte de călugărite 84. De acum şi pînă în anul 1827, mo
nahia Macrina este des întîlnită în documentele vremii. La 12 septembrie 
1814, domnitorul dă o carte către schitul Fusea «la care locuiesc maici 
călugăriţe şi cuvioasei Macrinei Fusoaicăi stanţei şi ctitora acestui 
schit», acordmdu-i unele privilegii85.

De asemenea la 15 septembrie 1819, tot In timpul stăreţiei ei, schi
tul este scutit de vinărici, dăjdii şi beneficiază de unele dainii86.

Maica Macrina moare în luna ianuarie 1827 87f dată de la care ea 
nu se mai întîlneşte în documente, iar de acum Înainte schitul devine 
iarăşi aşezămînt de călugări. Ea a fost îngropată la mitropolia din Tîr- 
govişte.

După această schimbare, în funcţia de stareţ esta ales Gherasim ie- 
rodiaoonul88, căruia mitropolitul Grigore Dascălul (1823—'1834) îi eli
berează cartea de egumenie, în care sînt consemnate unele 'Sfaturi cu pri
vire la administrarea schitului, precum şi a averii mobile şi imobile. Se 
acordă unele sscutiri preoţilor şi diaconilor, printre care claca şi dijma. 
Lucrurile se petreceau în luna ianuarie 1827. La 23 aprilie 1831, ace
luiaşi ierodiaoon Gherasim i se dă o nouă carte de egumenie pentru 
cinci ani. Sorocul prescris însă, nu s-a putut împlini, fie că între timp. 
acesta a decedat, sau a fost schimbat, căci la 10 noiembrie 1832, este 
numit stareţ pe toată viaţa, popa Dumitru, care în călugărie va ajunge 
Dionisie ieromonahul. Acesta va primi ca şi înaintaşii săi, carte de e g u 
menie, pe care o va adeveri şi o va semna89.

Dionisie fusese preot în satul Valea Leurzi (com. Bucîumeni) din 
jud. Dîmboviţa, iar după moartea soţiei sale s-a călugărit, ajungînd ast
fel aşa cum s-a văzut stareţ la Fusea, dar şi la schitul Bunea. A avut 
trei fec ior i: Toma vistierul, Ilie şi Iordache ambii slujitori la mitropolie.. 
De asemenea a avut şi două nepoate, care la rîndul lor, una s-a căsă
torit cu dascălul Cîrstea de la Fusea, iar alta cu Rr. Grigore Dumitru, 
slujitor tot aici.

La 8 iulie 1833 Ocîrmuirea Sf. Mitropolii a Ungrovlahiei, dă o carte,„ 
prin care preotul Dumitru (Dionisie) de la Fusea, este scutit de emba- 
ticul ce avea să dea susnumitul schit pentru mitropolie 90.

Stăreţia lui Dionisie este bogată în fapte gospodăreşti. De numele, 
lui se leagă reparaţiile schitului în două rînduri : prima dată după cu
tremurul din 1838 şi a doua oară după incendiul din septembrie 1859..

84. Arhiv. St. Buc., Mitropolia Ţării Româneşti, mss. nr. 156, f. 119 v.
85. V. A. Urechia, op. cit., p: 246, 247.
86. Arhiv. St. Buc., Mitropolia Ţării Româneşti, pachet nr. LI/14.
87. Biblioteca Acad. R.S.R., mss. nr. 629, f. 51.
88. Ibidem.
89. Ibidem, f. 93—94.
90. Ibidem, l. 94.



418 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Anul 1862, este ultimul în care se mai întîlneşte ca stareţ la Fusea, 
-căci după aceea, în urma unor neînţelegeri cu nepotul său, Pr. Grigore 
Dumitru, Dionisie se retrage la mînăstirea Viforîta, unde şi-a dat şi 
obştescul sfîrşit şi a fost şi înmormîntat.

După secularizarea averilor mînăstireşti (1864), călugării părăsesc 
schitul, iar biserica devine locaş de închinare pentru locuitorii din sa- 
.tul Gura Vulcănii şi filială a parohiei Vulcana Pândele.

Preoţi deservenţi
Catagrafia din 1810, făcută din porunca mitropolitului Ignatie 

('(1810— 1812), ne furnizează următoarele date : «Satul schitul Fusii, bi
serica veche, de zid, hramul Sf. Nicolae, cu toate podoabele şi cărţile 
şi veşmintele toate. 17 case, 82 suflete bărbaţi, 45 su'flete femei rumâni, 
41 case, 81 suflete bărbaţi, 76 suflete femei ţigani. Preot Ion sin Oprea 
.36 ani, bun la citire, globit n-au fost, de neam rumân, hirotonisit de 
prea Sfinţitul Mitropolit Dositei, prin părintele Viaţa, la leat 1809, Iulie 
25, preoteasa lui Maria, 25 ani. — Dascăl Ion sin papa Amdrei, 18 ani, 
bun la citire şi cîntare, holtei. Dascăl Bucur sin Oprea, bun la citire şi 
cîntare, 21 ani, holtei» 91.

In catagrafia de la 1840, referitor la slujitorii acestui schit, se fac 
următoarele menţiuni: «Manta preotul în vîrstă de 30 ani, hirotonit la 
leat 1836, pă seama aceşti biserici a schitului.

Ion sin Cîrstea Negreanu în vîrstă de ani 25, fiind pecetluit în slujba 
bisericii de la leat 1837.

Alexandru sin Androne, în vîrstă de ? ani, candidat pă seama satu
lui Gura Vîlcănii.

Duhovnicu Dimitrie, în vîrstă de 50 de ani, îngrijitor schitului 
Fusea» 92.

într-o altă catagrafie de la 1845, este amintit la Fusea ca preot, Man
ta sin Dobre, hirotonit la 13 august 1836 şi un ţîrcovniic, Ion sin Cîrstea, 
precum şi numărul familiilor, 50 93.

Nu se ştie anul în care a murit acest preot, dar din tradiţie se cu
noaşte locul unde este înmormîntat, anume în partea dreaptă a biseri
cii, în dreptul SI altar94.

înaintea acestui preot a slujit şi Popa Sandu, care credem1 că este 
una şi aceeaşi persoană cu «Alexandru sin Androne», amintit mai sus 
in catagrafia de la 1840, drept «candidat». De cînd şi pînă cînd a slujit, 
nu putem şti, dar şi el ca şi Pr. Manta doarme somnul de veci în cimi
tirul bisericii, în imediata apropiere a Sf. altar, în dreapta.

.De la 28 martie 1863 este întîlnit la această biserică ca preot, Gri
gore Dumitru, născut în 1834 şi hirotonit de P. S. Teodorit airhiereul#s.

91. Preot Alex. A. Popescu-Runcu, Catagrafia judeţului Dîmboviţa la 1810, Tîrgo
vişte, 1936, p. 19. 92. Biblioteca Acad. R.S.R., mss. nr. 660, f. 63 v.

93. Idem, mss. nr. 4033, f. 6 v—7 j Pr. Nitişor Cazacu şi Matei Caz acu, Hirotoniile
săvîrşite In Eparhia Mitropoliei Ungrovlahlei între anii 1834— 1840, în «Glasul Bise- 

.ridi» XXX (1971) nr. 9— 10, p. 872. 94. Pr. Al. Botezatu, op. cit., p. 63.
95. Idem, p. 64.
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Acesta a avut 7 copii, printre care şi pe Gabriel Popescu (1866— 1937) 
«artist şi pedagog» s®. Genealogia acestui preot se poate urmări pînă azi, 
caracteristic fiind faptul că mai toţi au fost şi sînt intelectuali97. A mu
rit la 2 aprilie 1902, şi este îngropat în .partea de sud a bisericii, în 
dreptul pronaosului.

între anii 1902—'1904 a slujit la Fusea Pr. Negreanu de la schitul 
Bunea care este îngropat în cimitirul bisericii din Brăneşti °8.

După 1904, biserica schitul Fusea este deservită de Pr. Marin Du- 
m itresscu O  fiică a acestui preot a fost căsătorită cu Pr. Gh. Sălcescu,

96. Radu Ionescu, Gabriel Popescu, artist şi pedagog, in «Valachica»..., p. 271— 
275 j Gabriel Mihăescu, Constantin Manolescu, Ion Zăvoianu, op. cit., p. 83— 84.

97. Genealogia Pr. Grigore Dumitru :

Gheorghe 
( f  cls. VII)

Floarea 
căsătorită cu 

Pr. Serghie Constan
tinescu (Pucioasa)

Gabriel
Cornel (medic). 
Bănel (ing). 
Daniel (medic). 
Persida (ing.). 
Iunie (dentistă). 
Teodor (ing.). 
Mihaela (prof.). 
Mariana.

Gabriel 
(mare gravor)

Agripina căsătorită cu Pr. St. Virfureanu. 
Corneliu Dan (prof. ^Conserv, (prof. Dr. emerit) 
Teodor (avocat)
Const. (prof.).

(
Daniel (rector Inst. Andreescu—Cluj)
Gabriel (prof. Inst. Petrol şi Gaze— Buc.)

Marta (bibliot. Inst. Politeh. Buc.)
Mihai (student-arhitectură)Haralambie Grigorescu (desenator) 

f Elena

(ing. silvic) {
Radu (prof.). 
Corneliu (arhitect)

Nicolae (medic balneolog-Vuleana-Băi) }  Mircea ( t  student) 

Mihai Porojan j Ian ^  ^
\Mihail (metrolog)( t  1919) | Ruxandna

Pr. Grigore Dumitru a fost căsătorit cu Maria Popa fiica lui Vasile Popa, fost 
inspector şcolar şi nepoata lui Dionisie ieromonahul.

(Art>orele genealogic ne-a fost comunicat de D-ra avocat Elisabeta Popescu din 
Tîrgovişte str. Vărzaru, descendentă a acestei familii, căreia Ii mulţumim şi pe această 
oale). 98. Pr. Al. Botezatu, op. cit., p. 65.

99. Administra ţiunea Cassei Bisericii, Anuar, 1909, Bucureşti, p. 57.
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care a slujit din 1914 la Vukama Pândele. Pr. Marin Dumitresau a mu
rit în noiembrie 1940 şi este îngropat în cimitirul bisericii de la Vul- 
cana Pândele.

Pr. Ion Mihai, căsătorit cu fata Pr. Gh. Sălcescu, a slujit şi el aici 
între anii 1938— 1941.

In anul 1940, filiala Gura Vulcănii se desprinde de parohia Vulcana 
Pândele şi devine paTohie de sine stătătoare.

în prezent la această biserică slujeşte Pir. Ion R. Marinescu, născut 
la 5 mai 1914 în comuna Hulubeşti, judeţul Dîmboviţa, licenţiat in teo
logie. A fost hirotonit preot la 30 ianuarie 1941 pe seama bisericii din 
satul Glodeni II.. La 1 septembrie acelaşi an a fast transferat la cerere 
la parohia Gura Vulcănii.



DOSOFTEI, Dumnezăiasca Liturghie, 1679. Ediţie critică de R! A. Ursu, 
cu un studiu introductiv de înalt Prea Sfinţitul Teoctist, Arhiepiscop 
al Iaşilor şi Mitropolii! al Moldovei şi Sucevei, Iaşi, 1980, p. LIX 
+  352.

Conştient de necesitatea introducerii limbii românise în cultul Bisericii, mitro
politul Dosoftei al Moldovei (1624— 169Q) esrte cel dintîi ierarh al Bisericii Ortodoxe 
Românie oare începe o -acţiune organizată de înlocuire a limbii slavone din serviciul 
religios, traduicînd şi tipărind în româneşte cartea de căpetenie a pTeotului: Litur
ghie™/ (Iaşi, 1679; retipărit îin 1683). în sprijinul aceleiaşi acţiuini. de românizare a 
tuturor slujbelor Bisericii Ortodoxe, mitropolitul Dosoftei a tradus şi tipărit şi cele
lalte cărţi de căpetenie pentru preot şi perutru strană: Acatistul Născătoarei de 
Dumnezeu (Uniev, 1673), Molitvelnic de-nţăles (laşi, 1681), Octoih (Iaşi, 1683), Pari- 
miile preste an (Iaşi, 1683), precum şi o serie de «rugăciuni de trebuinţă», pe care le 
anexează ediţiei Liturghierului dwi 1683. Psaltirea de-ntăles (Iaşi. 1680) prezintă paralel 
textrnl, în slavoneşte şi în româneşte, urmărind artit .acelaşi soop cît şi un scop di- 
cldubic, pe lingă uuiul apologetic, tavederînd că versiunile româneşti ale cărţilor dc 
cult sînt fidele textului lor original. Alte două tipărituri legaite şi ele într-un fel de 
cultul Bisericii, mai exaot de instrucţia religioasă a credincioşilor — Psaltirea in 
versuri (Uniev, 1673) şi Viaţa şi petreacerea svinţilor, (4 voi., Iaşi, 1682— 1696) ocupă 
un loc aparte în procesul evoluţiei limbii iromâne literare vechi.

Primele începuturi organizate ale românizării cultului Bisericii noastre prin cărţi 
româneşti tipărite, le datorăm diaconului Coresi în a doua jumătate a1 secolului al
XVI-lea, care ne-a da/t pentru cult şi pentru instrucţia religioasă a credincioşilor o 
parte din lecturile biblice: Psaltirea (1570, 1577), Evanghelia (1561) şi Apostolul (1563) 
şi Cazania sau Evanghelia cu învăţătură (1564 şi 1681), iar fiul său Şerban şi diacul 
Marian au dat primele cărţi ale Vechiului Testament (Palia, Orăştie 1582). Diaconul 
Coresi a dat în traducere românească tipărită si Liturghierul (1570) precum şi o 
parte din Molitvelnic (1564), dar acestea două nu s-au putut impune în cultul Bisericii 
Române, cădi tradiţia) slavonă era încă foarte puternică in slujba Bisericii iar iniţiativa 
liturghiei în româneşte nu avea bcneouvîivtiarea expresă şi girul şefului Bisericii, adică 
a mitropolitului Ţării Româneşti şi nici a vreunui alt ierarh român. Mitropolrţii Var- 
laam al Moldovei (1632— 1653), Teofil (1637— 1648) şi Ştefan (1648— 1653. 1656— 1668) 
ai Ţării Româneştii şi Sknnon Ştefan al Bălgradului (1643— 1656) au dus mai departe 
ina-ţ iartă va Iui Ooresi de românizare a cultului, dar au rămas tot la leaturile biblice 
pentiu slujbă şi la cărţile de instrucţie religioasă (Cazanie, catehisme, expuneri ale 
învăţăturii ortodoxe). Simion Ştetan a tipărit şi un Liturghier românesc, care însă nu 
s-a impus în cultul Bisericii româneşrti.

Apariţia Liturghierului în limba română cu osîrdia şi cu girul întîistătăitprului 
Bisericii Ortodoxe- din Moldova, Dosoftei, tipărit la Iaşi in 1679, după toarte aceste 
începuturi de la Coresi pînă lâ el, mai mult sau mai puţin organizate şi avînd la 
baza lor or concepţie românească mai mult sau mai puţin explicită, constituie un
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momeni decisiv în (românizarea slujbei bisericeşti şi pentru limbajul liturgic româ
nesc. Iar acest momenit şi opera oare lna prilejuit sînt evocate şi aniversate la îm
plinirea vîrstei lor de trei sute de ani, de I.P.S. Teoctist, Mitropolitul Moldovei şi 
Sucevei, prin ediţia cnitică a Dumnezăiaştii Liturghii, tipărită de mitropolitul Do- 
softei, la Iaşi, in 1679.

Tipărită în condiţii tehnice ireproşabile, pe foaie albă, cretată, cartea este va
loroasă şi ca artă tipografică.

Aceasta se deschide cu un frumos, dens şi Întins studiau introductiv al înalt 
Prea Sfinţitului Mitropolit Teoctist: «Mitropolitul Dosoftei, ctitor al limbajului li
turgic românesc» (p. V—XLIV), în care este prezentată şi omagiată personalitatea 
mitropolitului Dosoftei într-un larg cadru de epocă şi bogat ilustrată şi subliniată con
tribuţia Liturghieruiui românesc al acestuia la promovarea limbii române literare 
vechi şi la formarea limbajului liturgic românesc.

Intr-o sinteză corespunzătoare, I.P.S. Mitropolit Teoctist prezintă procesul pă
trunderii limbii mlădioase a 'poporului din «cSmtecul de leagăn, diin doina bălrîmească 
şi din şoaptele rugăciunilor de dimineaţă şi de seară» în clujba Risericii. mai întîi 
prin tipăriturile româneşti ale diaconului Coresi în Scheii Braşovului şi ale urma
şilor săi, aici stăruind asupra semnificaţiei româneşti a întregii opere coresiene şi 
postcoresiene (p. VI—VII). Setea de grad şi de scris românesc se afirmă pe o itTeaptă 
mult superioară în Moldova lui Vasile Lupu (1634— 1653) prin tipăriturile româ
neşti ale mitropolitului Cărturar şi patriot Varlaaan (1633— 1653), -asuipra cărora Inalft 
Prea Sfinţia Sa stăirufie îmrieosefod, în canrtext/ul cultural al vremii (p. VT1I—XJ). Cărţile 
mitropolitului Verlaiam au la hază şi exprimă viguros ideea unităţii de neam şi de 
limbă a poporului român în .toate ţinuturile locuite de el. Pe aceasta se sprijină şi 
eforturile mitropolitului Varlaam pentru promovarea şi dezvoltarea limbii .române 
literare uroitaire, eforturi subliniate de autorul cuvîntului introductiv aii ediţiei cri
tice a Liturghieruiui lui D osoftei: «Imvederlnd o  deosebită solicitudine problemelor 
Ortodoxiei (Vasile Lupu — nai.) va a-vea in atenţia sa pe rom&nii de pretutindeni, 
către care Sşi indreafptă cunoscutul său cuvînt din Cartea românească de Învăţătură 
a lui Varlaam, tipărită la Iaşi în 1643. Ideea unităţii de limbă apare ca florile de 
primăvară din însuşi titlul acestui monument de început al culturii noastre şi din 
curviintul voievodului care, adresîmdu-se diTect «a toată seminţia românească .pnetutin- 
derea ce să 'află pravoslavnici intr-«ceastă limbă», arată că face «acestu daru limbii 
româneşti, carte pare limbă românească, îmtăiu de laudă lui Dumnezeu, după aoeea 
de învăţătură şi de folos sufletelor pravoslavnici» (p. VUIi—XX). Aceeaşi idee de 
unitate îşi găseşte exprimarea —  subliniază înalt Pirea Sfinţitul Mitropolit Teoctist — 
şi Sn Răspunsul împotriva Catihismusului calvinesc (1645) căci: «Pe cît de îngrijorat 
era ierarhul moldovean faţă de primejdia abaterii lor de la dreaipta credinţă, pe atîta 
clocotea în sufletul săiu conştiinţa unităţii de limbă, de neam, pe atîta se invăpăia 
dragostea sa părintească pentru '♦creştinii din Ardealu. credincioşi pravoslavnici şi 
adevăraţi fii sfintei ai noastre beseareci ia.postoieşti, iubiţi creştini, şi ou noi de un 
neam români» (p. IX).

Înalt Pirea Sfinţitul Mitropolit Teoctist insistă mult asupra marii dezvoltări cul
turale a Moldovei pe timpul lui Vasile Lupu şi a mitropolitului Varlaam, şi asupra 
ideii de umitaite, iar aceasta nu fără un motiv bime determinat. Urmaşul lui Varlaam 
pe scaunul de mitropolit ial Moldovei, mitropolitul Dosoftei, era .beneficiarul direct af 
cuceririlor culturale şi al conştiinţei avansate de unitate naţională, care erau legate 
de .prodigioasa (activitate a mitropolitului Varlaam.

Cu lux de amănunte semnificative, oare nu obosesc (pe cititor, înalt Prea Sfinţitul 
Mitropolit Teoctist ne prezintă Mănăstirea Probota, leagănul naşterii duhovniceşti a 
lui Dosoitei (p. XI—XIII). Aai, la Probota; ctitorie a lui Petru Raireş, Dosoftei îşi 
făcea intrarea’ în ciniul monahal ,eînd încă nu împlinise vîrsta de 25 de and, fiind 
atras şi fascinat atît de peisajul natural în care se găsea, cît şi de cel spiritual şi 
cultural naţional al acestei aşezări mînăstireşti, în fruntea căreia, ca egumen, va 
ajunge nu după mult timp. «Pătrunzind în tainele tipăriturilor şi manuscriselor din 
abundenţă la Probota, ca la toate mînăstirile româneşti, zăbovind asupra cuprin
sului cronicilor, cu descrierea vie a întîmplărilor şi a luptelor poporului nostru, cu 
marile biruinţe şi înfăptuiri ale unităţii cu fraţii de peste munţi realizate de Ştefan 
cel Mare, ctitorul episcopiei Vadului, şi de Mihai Viteazul, ctitorul Mitropoliei Ar
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dealului, Dosoftei tresăifca, de bună seamă, ştriindu-se slujditor la un astfel de lă-oaş, 
de unde a radiat lumină şi evlavie ortodoxă pentru întreaga ţară» (p. XIII). Aci, 
«Dosoftei deschidea pag mi le tuturor cărţilor, oumoscind «niu numai slavoneşte şi 
greceşte^ ci şi polomeşte şi latineşte», cum ni se spune îwtr-uin document de la laoicu 
Sasu Vodă, mai 1581, spie rcoi dobindiiri pentru îndestularea sufletului, (.p. XIII). La 
Probota Dosoftei dobîndeşte, cum spune înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teoctist, «o  
bogată şi nemuritoare agonisită» (p. XIII) pentru tot lucrul său românesc ca mi
tropolii al Moldovei.

Ca episcop de Huşi (1658— 1659) şi de Roman (1659— 1671) şi apoi ca mitropolit 
al Moldovei (167T— li673, 1675— 1666), Dosoftei, puternici ancorat tn realităţile vieţii 
bisericeşti dăm Moldova, s-a distins nu numai >aa ocirmuiitor .prea Înţelept al trebu
rilor Bisericii şi păstoriţilor săi, cu oredpniţă tare şi ou rivnă apostolică neîmpuţiniartă 
>pre cele dumnezeieşti, ci şi cai un mare om de cultură al vremii, cum spunea cro
nicarul Ion Neculce în portretul'ce i-1 făcea şi patriarhul Ioachim al Moscovei într-O’ 
scrisoare către el. Grija statornică pentru <îmvăţătuna de carte» şi in spfâoial pen
tru cartea românească tipărită, în slujba unităţii de neam şi de limbă a româmilor, 
constituie, cum .arată Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teoctist, preocuparea principală 
a mitropolii ului Dosoftei. Primele cărţi româneşti, mitropolitul iDosofted este silit să 
le tipărească în afara ţării, la Uniev : Acatistul Născătoarei de Dumnezeu (1673) şi 
Psaltirea în versuri (1673). De aici străduinţa acestuia pentru reorganizarea şi înnoirea 
tipografiei Mitropoliei la cerinţele momentului, Sn oare işi «va tipări in traducere 
românească, toate celelalte căarti de cult, de instrucţie religioasă şi laică amimitit  ̂
asu/pma cănwra înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teodtist a stăruit, evidenţiind semni
ficaţia lor profund românească <p. XVTII— XXI).

Tipărind în tna<iucere românească cursivă cărţile de căpetenie pentru preot şi 
pentru strană în cultul Bisericii, mitropolitul Doscxftei al Moldovei este şi .ctitorul 
sau, miai exact, primul ctitor calificat al limbajului liituirgic româinesc, şi de aici con-- 
tritoutiile iui deosebite la acesta, dacă avem im vedere greutăiţile oricărui Început 
şi maţi iales in miaterie de limbă românească cultă şi, deci, literară. Asupra acestei 
contribuţii Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teoctist stăr-uâe îndeosebi, plecînd de la 
limba Liturghierului.

Mitropolitul Dosoftei dă pe româneşte dumnezeieştile liturghii, ca să înţeleagă, 
«tot: carii bujiijăleg sârbeyte şi elineşte», oum subliniază el însuşi în Prefaţa Litur
ghierului. Şi niiiruemji aditml nu1 era miai calificat pemitru această muncă românească 
decît Dosoftei, care se dovedise, prin Psaltirea în versuri, mînuitor iscusit al ver
sului — şi, deci, prim ctitor al poeziei culte româneşti — îşi bun cumpscător al 
verbulua românesc întraripat. «Nu se piutoa o miai fericită intilntre în una şi aceeaşi 
persoană a unui asemenea belşug de daruri binecuvînita;te. Ga la unii dirt Părinţii 
Bisericii, la. Dosoftei şi-au aflat sălăşluire talentul poeznei şi ioel al cîmtării, al cu 
noaşterii limbilor in exprimarea clară a învăţăturii creştine, a teologiei şi culturii, 
înmiresmate toate cu harul omoforuhri său arhieresc şi au simţirea de fiu a l-popo
rului român. Trecerea coreată a  înţelesului ouivîntului dinitr-o limbă străină în cea 
proprie cere cunoştinţe profumde ale spiritului ambelor părţi. «Multa osârdie» de
pusă la traducerea Psaltirii a amplificat redarea slujbelor liturgice din greceşte în 
româneşte, fiindcă textul este sortit nu numai cititului, ci, specific cultului, rostirii 
cu ton înalt. Im asemenea situaţie, zestrea auzului muzical devine un factor de re
marcabilă importantă. Ecteniile intonate de preoţi şi diaconi -impun traducătorului 
o atenmţie deosebită, spre a afla cuvîntul cel mai cuprinzător şi 'cel mai uşor, în 
acelaşi timp, aai să niu-1 obosească pe slujitor, iai la urechea .ascultătorului să 
ajungă armonia dintre cuvînt şi melodie» (p. XXII—XXIII). «Din vorbirea aleasă şi 
domoală a românului legat de glia străbună, traducătorul a preluat cuvinte şi for
mule care apoi trebuiau să se întoarcă sonor şi dulce spre credincioşi, prin rostirile 
preotul/uri din uşile împărăteşti» <p. XXIII).

Autorul studiului introductiv ilustrează bogait idioea anunţată chiar în titlul 
acestuia, că Dosoftei este ctitor ai limbajului liturgic, prin exprimări nuanţate şi 
colorate stilistic în care foloseşte termeni cu mai mare frecventă în vorbire şi acce
sibili masei de vorbitori şi ascultători (p. XXIII, XXVTII); valorifică elemente de 
vorbiTe populară şi foloseşte termeni de origină latină saiu cuvinte formate de ro
mână din elemente latine pentru exprimarea noţiunilor învăţăturii creştine: ere-
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dinţă, Treime, Dumnezeu, Tatăl, întrupare, înviere, înălţare, biserică, împărăţia ceru
rilor, rugăciune, Făcătorul, Atotţiitorul, Fecioară etc. (p. XXIX). Fraza lui Dosoftei 
este, de cele mai multe ori, cursivă şi colorată : «Dumnezău, Dumnezăul nostru, Zi
di tariul şi în şir Făcătoriul tuituror» — intr-urna dintre rugăciuni, iar la Liturghia 
Darurilor înainte sfinţite : «Acum Puterile ceriurilor ou noi nevăzut slujesc, că, iată 
că purcede împăratul slăvii Ou credinţă şi cuj dor să ne apropiem» (Dumne- 
zăiasca Liturghie, p. 174). Nu mm înmulţim -exemplele pe oare lnjalt Prea Sfinţitul 
Mitropolit Teoctist le dă in studiul său. Ne mulţumim să facem aici constatarea că 
autorul studiului mu rămâne numai l<a limba şi stilul Lirturghiorului, ci face o inicuitsi- 
uae şi în celelalte tipărituri româneşti ale lui Dosoftei, în oare identifică exprimări 
româneşti frumoase şi cursive oare pot fi gustate cu interes şi de cititorul de astăzi 
(p. XXXV— XXXVII).

Dosoftei a înfrînt o tradiţie puternică în Biserica noastră, tradiţia slavonă, iar 
«gnariul ro<mânes,c s-a sălăşluit acum definitiv» şi, ou aprobarea arhiereului, el a 
pătruns şi biruit «in altar, Ia strană, La birtecuvînterea roaidelor câmpului, la arie, 
ia sfinţirea viei, la vreme de secetă şi în toate împrejurările vieţii religioase, în- 
chegînd puternic conştiinţa unităţii de neam, în contextul religios cunoscut în 
Transilvania prin repetatele presiuni de dezbinare a românilor de la tulpina legii 
româneşti, fie din partea haibsburgilor, fie din partea piinuaLpilor aalvini.-

Primul Liturghier românesc dat de mitropolitul Dosoftei in 1679 s-a epuizat 
foarte repede, îmcit a trebuit să fie reeditat în 1683, ou literă frumoasă şi îmbună
tăţit cu slujbe şi rugăciunii la toartă trebuinţa creştinească (Vezi Anexa la Dum- 
niezăâasoa Liturghie din 1683. p. 206—313). Succesul primei ediţii este vădit şi prin 
aceea că cea de a doua ediţie (1683) s-a bucu.rait *de binecuvlntarea patriarhului 
Parteniie al Alexandriei, aflat în aoel an la laşi (p. XXXVII).

Cu mitropolitul Dosoftei al Moldovei, atît cultura veche românească, cît mai 
ales limba română literară veche, dobîndesc adîncime, extensiune şi bogată semni
ficaţie românească, devin instrumente eficiente în afirmarea conştiinţei de sine şi 

,a unităţii poporului român. Acest lucru a voit, pare-se, şi înalt Prea Sfinţitul Mitro
polit Teootrist să-l sublinieze prin prezenta ediţie critică a Liturghierului lui Dosoftei 
din 16T79, însoţind-o cu un cuvînt introductiv binevenit şi documentat.

Nota asupra ediţiei, întocmită de cunoscutul cercetător şi profesor universitar 
ieşam Nicolae A. Ursu (p. XLV—LIX) este un situdiu valoros în oare sint trecute în 
revistă începuturile cărţii bisericeşti tipărite, de cult şi de instrucţie religioasă, în 
limba română, precum şi factorii oare au determimat-o sa.u favorizat-o : dorinţa ro
mânilor de a avea cuvîntul lui Dumnezeu —  Sifînta Scriptură — şi cartea biserl- 

' ceaşcă în limba lor, căreia îi venea întru întîmpinare Reforma. Autorul încearcă şi 
un răspuns, care este, dealtfel, corect şi judicios, la întrebarea: Cum se explică 
faptul că limba slavonă s-a menţinut în slujba bisericească : rugăciune şi cîntare, 
în altar şi la strană, pînă în timpul Mitropolitului Dosoftei în Moldova şi al mitro
politului Antim Ivireamul (1708— 171<5) în Muntenia? «Rezerva respectivă (faţă de 
slujba bisericească în limba română) are importante cauze obiective, de ordin intern. 
O analiză m&i profundă a istoriei întregii \Biserici Ortodoxe şi a literaturii religi
oase româneşti din acea perioadă arată că Biserica Ortodoxă Românească a fost 
'obligată de împrejurări să păşească la introducerea efectivă a limbii naţionale în 
cult, cu deosebită precauţie şi în mod treptat, pentru a converti acţiunea iniţiată de 
protestanţi, în secolele al XV-lea şi al XVI-lea, într-o acţiune pur ortodoxă şi fără 
posibile implicaţii antinaţionale, aşa cum o  dorea întregul nostim popor. Nu este 
mai puţin important nici faptul că naţionalizarea cultului implica dificultatea tradu
cerii unui întreg ansamblu de cărţi liturgice (în afara celor deja pomenite — adică 
Liturghierul, Molitvelnicul, 1Psaltirea, Evanghelia, Apostolul .—  (n.n.) — menţionăm 
Mineiele, Octoihul, Triodul, Penticostarul, Catavasierul şi altele), ale căror texte, 
de regulă poetice şi destinate cîntăTii, trebuia să fie traduse în «nod corespunzător 
din punct de vedere literal şi melodic, operaţie ce necesită un grad mai înalt de 
dezvoltare a limbii române liberare şi a culturii româneşti în general, căci prin 
traducere, textele liturgice nu trebuia să-şi piardă frumuseţea şi solemnitatea lite
rară şi melodică pe care le aveau în limbile greacă şi slavonă, tn consecinţă, ac
ţiunea de naţionali-aare a cultului, străină mentalităţii ortodoxe din secolele al XV- 
lea şi al XVI-lea şi prematură în stadiul de atunci al dezvoltării societăţii, limbii
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şi cu Hor ii româneşti, va fi reluată abia către sfîrşitul secolului al XVIWea şi se 
va încheia în seoolul al XVIII-lea, cînd amu mi, te mutaţii în gîndirea pamortodoxă şi 
dezvoltarea societăţii, a limbii şi a culturii noastre vor permite oa acest act revo
luţionar să fie înfăptuit în condiţii corespunzătoare, din imbold şi sub control in
tern, ortodox şi românesc. De data aceasta, iniţiativa o are Biserica Ortodoxă Româ
nească din Moldova prin mitropolitul Dosoftei» (p. XLVI—XLVII). Dar trebuie spus 
aioi, în continuare, că Biserica Românească este, pînă astăzi, singura Biserică Orto
doxă oare are toate cărţile de oult, inclusiv Apostolul şi Evanghelia în limba vie. 
vorbită a poporului, căci toate Bisericile ortodoxe slave şi însăşi Biserica Ortodoxă 
Greacă, au rămas la vechile limbi liturgice şi cărţi liturgice, recte la limba sla
vonă şi la limba greacă liturgică, neînţelese de credincioşii de astăzi ai acestor
Biserici. De aici şi importanţa cu totul deosebită a contribuţiei mitropolitului Dosoftei 
al Moldovei la românizarea slujbei bisericeşti, trecînd peste o tradiţie care nu avea 
in sprijinul ei nici un argument doctrinar, iar mitropolitul ştia acest lucru. In parte 
este adevărată şi afirmaţia cercetătorului ieşean că «iniţiativa lui Dosoftei de a 
traduce cărţile de cult a avut, probabil cadru prielnic de manifestare şi situa
ţia privilegiată, de autocetalie, pe care o avea atunci Mitropolia Moldovei, spre 
deosebire de Mitropoliile Ţării Româneşti şi a Ardealului, care erau subordonate 
Paitriarhiei din Constantinopol. Această poziţie privilegiată a Mitropoliei Moldovei în 
oadrul Bisericii Ortodoxe Româneşti explică, probabil, şi acţiunile mai vechi ale 
mitropolitului Vairlaam de a tipări Cazania şi a o adresa către «ţoală semenţia 
românească, pretutinderea ce se află pravoslavnici întru această limbă» (p. XLVIII). 
Mitropolia Moldovei a avut o situaţie miaii privilegiată, esite adevărat, şi a făcut 
poate mai multe acte de autocefalie decît Mitropolia Ungrovlahiei, fără să fie auto
cefală cum se pretinde. Atît activitatea neobosită a mitropolitului Varlaam, cît şi 
cea a mitropolitului Dosoftei în slujba căiţii bisericeşti de instrucţie şi de cult, în 
limba română, se explică prin dorinţa societăţii româneşti a timpului de a avea 
această carte în limba poporului şi înţelegerea românească superioară a acestei do
rinţe şi imperativ dovedită de Varlaam pentru cartea de instrucţie, şi de Dosoftei 
care a mers mai departe, românizînd înseşi cărţile prindipale de cult, pentru preot 
(Liturghierul şi Molitvelnioul) şi pentru strană (Psaltirea, Paremiile şi Octoihul).

NOTA profesorului N.A Ursu este o bună introducere în istoria cărţii biseri
ceşti româneşti în general, şi în istoria cărţii de cult în special, şi anume a Litur- 
ghterulul şl a Liturghieruiui lui Dosoftei îndeosehi (p. L—LIX). In Nota asupra 
ediţiei Prof. N. A. Ursu face aunoscut cititorului principiile de care s-a condus în 
transcrierea versiunii• româneşti a Liturghieruiui lui Dosoftei: diferenţierea grafică, 
cerută de aspectul obişnuit al cărţii de cu lt; întregirea cuvintelor prin litere sau 
silabe; întregirea tuturor prescurtărilor; punotoatia defectuoasă din original a fost 
restabilită duipă logica frazelor respective; introducerea, în transcriere, a iniţialei
majuscule la anumite substantive, adjective şi pronume, după u?ul intern al cărţilor
de cult etc.

Textul Liturghieruiui din 1679 a fost dat pe file paralel: textul original foto- 
copiat în partea de sus a paginii, iar transcrierea lui, rind pe rînd, în partea de 
jos, iar în Anexa ediţiei a fost reprodusă, după aceleaşi principii arătate, partea de 
la sfîrşit a ediţiei din 1683 a Liturghieruiui lui Dosoftei (foile 46—72), care cuprinde, 
cu cîteva excepţii, textele pe oare această ediţie le are in plus. In Anexă insă, 
textul original fotocopiat a fo9t da* pe pagina din stînga, iar transcrierea, tot rînd 
pe rînd, pe pagina din dreapta.

La sfîrşitul său, prezienta ediţie critică a Liturghieruiui lui Dosoftei are un cu
prinzător Glosar (p. 333— 350) cu\ trimiteri la paginile unde se găsesc, în ediţie, 
cuvintele şi formele glosate, care sînt atît cuvintele arhaice şi regionale, precum şi 
unii termeni de uz bisericesc, rnad puţin cunoscuţi cititorilor laici, cît şi formele 
arhaice oare ar putea prezenta dificultăţi de înţelegere cititorului neavizat. Au fost 
trecute în glosar şi unele cuvinte cunoscute astăzi, pentru sensul lor arhaic, re
gional sau particular în opera lui Dosoftei, precum şi unele neologisme de origine
latină a căror prezenţă într-un text bisericesc din secolul al XVIl-lea este surprin
zătoare, dacă avem în vedere că Dosoftei a tradus cărţile de cult din greceşte şi 
sliavoneşte.

B. O. R. — 14
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Prezenta ediţie critică a Liturghierului iui Dosoftei din 1G79 este un admirabil 
instrument de lucru pentru filologii specializaţi în problemele de limbă română ve«he 
literară, aceştia avînd în faţă atît textul original în chirilică, cît şi transcrierea aces
tuia după normele ştiinţifice acreditate. Se şt>e că, pînă la data actuală, cercetă
torii au acordat o atenţie cu totul deosebită, ca să nu zic unilaterală, numai Psaltirei 
în versuri şi Vieţii Slinţilor pentru contribuţia lor aparte la dezvoltarea lexicală şi 
artistică a limbii române literare în versuri şi în proză. S-a afirmat, pe bună drep
tate, că mitropolitul Dosoftei este ctitor al limbajului liturgic românesc. Alt oste
nitor, sau alţi ostenitori, filologi şi teologi, rămîn să concretizeze această realitate, 
arătînd care este contribuţia propriu-zisă a lui Dosoftei faţă de înaintaşii să i: dia
conul Coresi, mitropolitul Varlaam al Moldovei, mitropoLiţii Teofil şi Ştefan ai Ţării 
Româneşti şi mitropolitul Simion Ştefan al Bălgradului, cît şi în raport de cei care 
i-au urmat în acţiunea de românizare a slujbei bisericeştii: mitrppoliţii Teodosie Veşte- 
meaaru şi Amtim Ivireanu ai Ţării Româneşti, ş'j mai târziu episcopii cărturari ai 
Rimnăculuâ (sec. XVIII).

Condiţiile impecabile în oare a fost scoasă această ediţie critică a Liturghierului 
lui Dosoftei evidenţiază şi ele valoarea cărţii în sine, dar ea este cel mai frumos 
omagiu ce se aduce mitropolitului cărturar şi poet, Dosoftei, la împlinirea celor trei 
sute de ani de la prima ei ediţie, de către urmaşul său, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit 

' Teootist, cinstitor şi iubitor al vrednicilor săi înaintaşi, aici, pe scaunul Mitropoliei 
Moldovei şi Sucevei.

Pr. prof. dr. Dumitru RADU

Pr. G. D. DRAGAS, «.Athanasiana», voi. I, Londra, 1980, 188 p.

Tînărul, dar eruditul preot profesor grec G. D. Dragas, autor a numeroase studii 
patristice, publică volumul I al unei serii de cărţi asupra învăţăturii teologice a ma
relui alexandrin cu prilejul împlinirii a 1600 de ani de la trecerea sa la cele veşnice 
(296—373). în introducere, Părintele Dragas, descriind pe scurt cuprinsul celor şase 
ani de nevoinţe asupra acestui subiect, arată şi unde au fost prezentate roadele lor 
interesante şi unde au fost deja publicate. Ele constau în şapte studii, cele mai multe 
prezentate în formă de conferinţe în adunări patristice internaţionale la înalte insti
tuţii academice şi apoi publicate în reviste ortodoxe din Orient şi Anglia, după care 
au fost adunate în volumul pe care-1 prezentăm aici.

Prima conferinţă S-a tăcut om, publicată în revista grecească Theologia (47/1976) 
reapare aici în limba greacă şi va fi tipărită şi în englezeşte în «Studia Patristica». 
Ea poartă subtitlul Punctul de vedere uitat al Hristologiei Iui Atanasie cel Mare.

Autorul nu acceptă interpretarea curentă a acestei hristologii ca deosebindu-se 
de cea antiohiană (a Logosului de o parte şi a omului de altă parte), prin afirmarea 
Logosului de o parte şi a trupului de alta. Studiul textelor a dovedit că cuvintele cu 
adevărat reprezentative în relaţia dintre termenii hristologiei sînt «a deveni» şi «a 
primi» sau «a lua». «A  deveni» este folosit de Sfîntul Atanasie cu «om» sau «trup», 
dar nu cu «carne», pe cînd «a primi» e folosit ou «carne» şi «trup», dar nu cu «om». 
«Came» se asociază cu «om» sau «trup». Concluzia este că hristologia Sf. Atanasie are 
două aspecte temeinice, într-o relaţie de reciprocitate şi inseparabilitate — «a deveni» 
şi «a primi» cu nuanţă dinamică şi *om» şi «trup», cu nuanţă ontologică. «A  deveni» 
sau «a se face om» se referă la o devenire ipostatică sau personală, care e dominată 
de Ipostasul Logosului sau harul Său către om. Aceasta are semnificaţia misterului 
indumnezeirii fiinţei omeneşti (trupului), potrivit harului sau Ipostasului Logosului. Este 
o «creaţie continuă» întreruptă de păcat, dar refăcută şi desăvîrşită in Hristos. Doc
trina atanasiană demonstrează că «numai Logosul (şi Dumnezeu Cel unul-întreit) e ipo- 
stas şi devine ipostas numai cînd este enipostatic în Logos». Aşa se manifestă concu
renţa între fiinţa ipostatică a lui Dumnezeu şi devenirea ipostatică a omului. Aceasta 
însemnează că Logosul, veşnicul ipostas, este umanizat, lără să Înceteze de a fi dum
nezeiesc.

Arienii, apolinariştii şi nestorienii n-au înţeles această concurenţă a fiinţei ipo- 
statice (Logosul dumnezeiesc) cu devenirea ipostatică (a Logosului făcut om). Metafi
zica ariană a eliminat orice noţiune de devenire a Dumnezeirii şi a înţeles că Lo-
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gosul s-a făcut trup în sensul de Logos creatural. Apolinarie a crezut în Logosul întru- 
totul divin, consubstanţial cu Tatăl, dar n-a înţeles devenirea, — de unde tendinţa lui 
de a îndumnezei carnea sau de a tăgădui prefacerea umană ipostatică. Nestorienii au 
înţeles ipostaza umană nu ca fiind ceva care se preface, ci ca fiind aşa, per se, po
trivit categoriilor aristotelice; de unde şi unitatea lui Hristos, din două fiinţe şi două 
ipostase. Ca urmare ei au schimbat verbul «a deveni» cu «a primi» şi au desfiinţat 
misterul Logosului, Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Această conceplie falsă pre
făcea şi hristologia adevărată a Sf. Atanasie şi odată cu ea şi pe aceea de Dumnezeu 
şi legătura ei strînsă cu creaţia şi răscumpărarea.

A doua temă mare a Sf. Atanasie este Fiul cel veşnic (Un eseu asupra hristo
logiei Bisericii primare cu rclerire deosebită la St. Atanasie cel Mare).

Autorul .începe acest studiu cu o scurtă trecere în revistă a celor mai importante 
publicaţii în legătură cu acest subiect din ultima vreme. După aceea arată cum înţe
legeau creştinismul şi mai ales pe lisus Hristos atît evreii cît ş-i filosofii greci. For
mula cu om şi Dumnezeu a Revelaţiei creştine (Fapte 8, 37) a adus imediat implicaţii 
de nerezolvat pentru cei din afara creştinismului.ca şi pentru o parte dintre creştini. 
Pentru un evreu, lisus Hristos putea fi un desăvîrşit profet, rege ori preot, fiind plin
de harul dumnezeiesc pentru oricare dintre aceste demnităţi, dar nu ca Fiu al lui
Dumnezeu. Pentru un grec-platonic, de pildă, care credea că absolutul şi relativul 
(deci umanul şi divinul) sînt opuse în mod logic, Dumnezeu întrupat era o contradicţie 
de neînţeles. Acelaşi punct de plecare avea un stoic ori un aristotelician pentru care 
acel Logos spermatikos era un principiu lăuntric care nu putea fi pus într-o relaţie 
substanţială cu acel concretum  al existenţei sale corporale particulară de^it ca un 
antropomorfism de tipul «arhi», «logos», «aitia» etc., pe care le aminteşte Sf. Atanasie 
în diferite opere. El spune clar că «s-a făcut om Fiul lui Dumnezeu, lisus Hristos, 
Domnul nostru» (in Către Scrupion, I, 28). Problema luase proporţii uriaşe cuprinzind 
gîndirea întrPC|ii Biserici şi a ebionitismului, maniheismului, arianismului, apolina- 
rismului etc. Sf. Atanasie va fixa definitiv stilpii adevăratei interpretări a adevăratei 
Revelaţii împreună cu Părinţii Capodocieni, Sfinţii lrineu şi Ilarie de Poitiers etc. Aşa 
se va ajunge la Crezul primelor două Sinoade ecumenice, caro rămîne o chemare la 
adevărata unică credinţă a adevăratei Biser:ci. Autorul dezvoltă apoi interpretarea 
profundă a arianismului în opera Sf. Atanasie .«împotriva arienilor». Aceştia desper
sonalizează dumnezeirea Domnului accentuînd înomenirea Sa aşa înc ît să înalţe ce e 
creat la nivelul a ceea' ce creează, neînţelegînd că Fiul este şi veşnic şi temporal, şi 
divin şi uman, după fire, omul fiind cel primit de Dumnezeu. Arianismul duce nu 
numai la ateism, scrie Sf. Atanasie, ci şi la poziţia de anti-Hrist. După Sf. Atanasie 
fiinţa lui Dumnezeu este imanentă transcendental, ori transcendentă în mod imanent 
şi aceasta se face prin Dumnezeu cel întrupat. In tratatul «Despre Decrete» (cap. VI) 
Sf. Atanasie arată cele două filiaţii descoperite : una după fire şi alta după har (Deut. 
13, 19; 14, 1 şi Ioan 1, 12 etc.). In lisus Hristos le. aflăm pe amîndouă, de unde 
şi formula metousia, folosită de ;Sf. Atanasie, pentru o prefacere a lui Dumnezeu în 
om şi a omului în Dumnezeu. Autorul sfîrşeşte studiul său cu împlinirea după Epistola 
către Serapion, a Revelaţiei Treimii prin Duhul Sfînt în două contexte : acela al relaţiei 
<Fiului cu Tatăl şi cel al relaţiei Duhului! Sfînt cu Fiul. Manifestările Duhului prin 
Fiul întrupat împlinesc Revelaţia Treimii. Altfel Dumnezeu ar rămîne Deus abs- 
conditus şi nu Deus revelatus. De aceea, scrie Sf. Atanasie, cele trei Persoane nu se 
revelează în izolare ci împreună şi nici într-un apofaticism ori catafaticism static, 
căci Dumnezeu nu se oferă spre contemplare ca un obiect per se, ci în act, apofatic 
privitor la originea sa ontologică, şi catafatic în ce priveşte manifestarea puterii şi a 
dragostei. E actul creaţiei şi al Răscumpărării, dar şi al unirii, comuniunii şi dragos
tei. Ca atare Sf. Atanasie poate conchide: «Astfel învăţătura despre sfinţi este strîns 
unită eu cea a Sfintei şi nedespărţitei Treimi şi aceasta este unica credinţă a Bisericii 
Soborniceşti» (Ep. Către Serapion, cap. 32).

A treia învăţătură expusă este Duhul Sfînt şi Tradiţia în Scrierile Sf. Atanasie.
Autorul pomeneşte pe Sf. Părinţi, care au scris despre Duhul Sfînt, izvorul Tradi

ţiei creştine, temelia Bisericii, descoperită în Hristos. părinţii au accentuat viziunea 
pnevmatologică a Tradiţiei, care uneşte pe Hristos şi Biserica Sa împreună, împotriva 
falselor tradiţii, care le-au clădit pe alte temelii. Pentru Sf. Părinţi, Tradiţia e Tradiţia 
vieţii, a Duhului, care informează şi luminează raţiunea omenească. Sînt citaţi apoi 
trei profesori greci şi doi ruşi care dau tradiţiei definiţii ca lucrare a Duhului. Astfel,
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Nicos Nissiotis aminteşte că «continuitatea istorică ca dar al Sfîntului Duh însemnează 
comuniunea personală prin veacuri şi aceasta este Tradiţia. Nu este o continuitate 
anonimă. Căci Tradiţia nu trebuie înţeleasă ca o teorie a continuităţii credinţei în 
Hristos, ci ca o unitate harismatică concretă, oare a fost păstrată în istorie, indepen
dent de orice schismă şi de aşa-numitele mişcări de înnoire, în afară de comunitatea eu- 
naristică dată de Dumnezeu». Pr. Prof. George Florovsky învăţa şi el că Tradiţia este 
o continuare a prezenţei ascunse a Sfîntului Duh, în Biserică, o continuitate a că
lăuzirii şi iluminării dumnezeieşti. Acelaşi Duh, Duhul adevărului, care a vorbit prin 
Prooroci şi care a condus pe Apostoli, conduce însă în mod continuu la o mai bună 
cuprindere şi înţelegere a adevărului dumnezeiesc «din slavă în slavă». Episcopul Ghe
rasim Papadopoulos arată că «sensul ortodox al Tradiţiei Bisericii a fost exprimat 
in formula simplă dar profundă, după care esenţa credinţei poate fi în mod dinamic 
reinterpretată în conştiinţa generală a Bisericii, pentru situaţia in care sîntem chemaţi 
să trăim. Pe această cale afirmăm credinţa tradiţională că Biserica lui Hristos re
flectează în totalitatea membrilor ei viaţa sfîntă a lui Dumnezeii Cel Unul întreit, 
care caută să îmbrace In Hristos întreaga ordine creată. Iar Prof. Stylianos Papa
dopoulos scrie că «Revelaţia ca lucrare dumnezeiască nu e mărginită la Colegiul 
Apostolilor, ci constituie un fapt care e perpetuat în Biserică şi este însuşit de cre
dincios». Faptul că Sf. Duh a rămas în mod constant cu credinciosul după Rusalii, aşa 
cum a făgăduit Mîntuitorul (Ioan 14, 16 sq.) înseamnă în acelaşi timp că Rusaliile sînt 
extinse pentru totdeauna (I. Karmiris). VI. Lossky învăţa acelaşi lucru. Revenind la 
SI. Atanasie, autorul citează mai întîi Epistola I-a către Serapion, a cărei învăţătură 
de temelie este că Biserica este intercomuniunea dintre Treime şi oam eni; ca atare 
ea este unica temelie a adevăratei comuniuni omeneşti şi comunitate. In Trilogia 
împotriva Arienilor arată că Duhul restaurează pe Hristos în credincios şi ca urmare 
în toţi oamenii, cu care El este unit în mod mistic şi generic. Unitatea celor trei Per
soane ale Sfintei Treimi nu exclude asemănarea datorită întrupării celei de a doua 
Persoane, pe care Arius o umaniza întru totul. Sfîntul Atanasie formulează din acest 
punct de vedere trei teze în Trilogia anti-ariană : 1. Caracterul hristocentric al Reve
laţiei lui Dumnezeu ; 2. Faptul că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care descoperă pe 
Tatăl şi 3. A treia teză se referă la Duhul Sfînt, care este cuprins în tezele de mai sus. 
Sfîntul Atanasie deosebeşte dumnezeirea Fiului de îndumnezeirea fiilor lui Dumnezeu, 
prin participarea la har de o parte şi prin unitatea de fiinţă de alta. Participarea se 
exprimă prin mai multe cuvinte greceşti, ca metousia, metohy şi methexis, pe care 
autorul lc explică printr-o analiză profundă a textelor Sf. Atanasie. Se amintesc apoi 
ccle două filiaţii, omenească şi dumnezeiască, combătîndu-se interpretarea ariană a 
stării de Fiu a Domnului nostru Iisus Hristos. Autorul descrie apoi şi filiaţia prin 
virtute şi har pe care Sf. Atanasie o află expusă în Vechiul Testament — ca relaţia 
dintre Iahve şi fiii lui Israel care, primind Duhul Sfînt prin har, adică prin participare, 
devin fiii lui Dumnezeu, apoi 11 pierd păcătuind şi-L recapătă prin pocăinţă (cf. Filip.
2, 9 sq., citat de Sf. Atanasie în cap. 37—45 din tratatul I amintit). Alături de Fiul. 
după fiinţă, ne aflăm noi, fiii prin participare, adică prin harul Sfintei Treimi — fapt 
asupra căruia autorul insistă mult prin citate din acelaşi prim tratat al Sf. Atanasie. 
El trage o concluzie generală arătînd că, născut din veci din Tatăl, Domnul s-a 
născut în timp din Duhul Sfînt şi din Fecioara Maria, făcîndu-se om, pentru ca şi 
noi, prin acelaşi Duh Sfînt să participăm la umanitatea Sa sfîntă şi în El să devenim 
fiii lui Dumnezeu. Se formulează astfel acea theosis sau theopoiesis, pe care o amin
teşte Psalmistul şi chemarea lui Israel, care însemnează transcenderea limitelor crea- 
turale şi participarea la viaja veşnică şi la prezenţa lui Dumnezeu, pe care le accen
tuează marii teologi ai veacului al IV-lea şi al V-lea, împotriva arianismului şi nes- 
torianismului. Prin înfierea noastră, prin Taine şi credinţă, adică prin Duhul Sfint 
în Hristos, noi, cei păcătoşi ajungem iarăşi în starea de «după asemănarea» pe care 
am pierdut-o, recîştigînd situaţia de «îndumnezeiţi şi fii ai Celui Prea Înalt». Pentru 
aceasta Sf. Atanasie vorbeşte despre Hristos, despre Duhul, despre Dumnezeu şi om 
în cele trei tratate ale sale împotriva arienilor. Căci pentru el Hristos înseamnă in
fluenţa lui Dumnezeu cu şi în om prin prezenţa activă a Duhului Sfînt. «Aceasta este 
noţiunea clară a Tradiţiei (Lossky), prezenţa lui Dumnezeu în Biserica Sa prin mij
locirea iconomiei personale a lui Iisus Hristos».

Studiul următor, al IV-lea, se ocupă de Fire şi har după SI. Atanasie. Autorul 
aminteşte la început învinuirea adusă (în Apus) Sfinţilor Părinţi greci că n-ar face
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o deosebire categorică între fire şi har şi că la cădere nu s-ar separa radical Dum
nezeu de om din punct de vedere teologic. Aceasta însemnează că în mîntuire nu 
acţionează numai harul avînd centrul în Dumnezeu, ceea ce ar duce la predestinaţia- 
nism şi în unele cazuri la o «mîntuire limitată». Pentru Părinţii greci, scrie autorul, 
deşi Dumnezeu are totdeauna întîietatea prin har, atît în creaţie cît şi în mîntuire, 
totuşi şi omul are un rol responsabil, care este oarecum încrustat în firea lui de la 
început, dar se şterge prin cădere. Concluzia este, după autor, că tocmai tragedia 
căderii omului şi prelungirea ei ar demonstra (oricît de paradoxal ar părea acest fapt), 
integritatea şi responsabilitatea omului. In prezentul studiu, Pr. Prof. Dragas expune 
amănunţit poziţia Sf. Atanasie cel Mare în problema grea a raportului dintre har şi 
fire în scrierile sale dogmatice împotriva neamurilor, în Despre întrupare şi în Cu- 
v întări Împotriva Arienilor. In acest scop el s-a servit de un computer care i-a dat 
statistica pe baza căreia a tras concluziile definitive privitoare la această problemă 
teologică 1, După aceea face o analiză foarte subtilă şi profundă a acestor noţiuni din 
aceste trei cărţi din punct de vedere teologic. Vom reda aci numai concluzia generală 
a acestui studiu interesant, al acestor cărţi, în care autorul constată nuanţe. Astfel, 
în cartea împotriva neamurilor creaţia este condiţionată şi apare în fruntea antropo
logiei, pe cînd în Despre Întrupare ea reprezintă creaţia transcendentală şi ocupă un 
Ioc secundar din pricina căderii omului. Acest lucru este afirmat de-a lungul istoriei 
căderii omului, care demonstrează insuficienţa firii omeneşti de a se desăvîrşi fără 
har. Se observă, de asemenea, o schimbare în învăţătura Sf. Atanasie în Despre în 
trupare şi în Cuvîntări Împotriva Arienilor, voi. I, II, III : Harul se deplasează în fată 
şi înconjoară eventual întreaga fire umană. Aceasta este desăvîrşită prin întrupare 
şi iconomia vieţii, prin învăţătura, moartea şi învierea lui Hristos, — aceasta avînd 
implicaţii eshatologice cuprinzînd întreaga omenire. In Cuvîntări Împotriva Arienilor, 
voi. III, harul este expus nu numai în contextul Întrupării, ci şi în contextul Treimii, 
care este activă şi în cazul întrupării.

In Împotriva neamurilor harul e înţeles în primul rînd ca participarea omului 
la Logosul dumnezeiesc. Ea nu cuprinde firea lui Dumnezeu sau a omului, ci acţiunea 
lui Dumnezeu prin Logosul sau Chipul Său, şi răspunsul omului la această acţiune 
prin receptivitatea lui faţă de Logos. Harul este contemplarea lui Dumnezeu de către 
om şi păstrarea identităţii de sine în această conştiinţă dumnezeiască. Ea presupune 
şi primirea unei puteri dumnezeieşti prin care firea lui s-a păstrat şi s-a desăvirşit 
în existentă.

In Despre Întrupare s-au făcut mai explicite atît înţelegerea harului în termenii 
de Logos şi Icoană a lui Dumnezeu, cît şi receptivitatea omului faţă de Logos, ca şi 
comuniunea lor. Comuniunea omului cu Dumnezeu, prin Logos, cuprinde transmiterea 
unei puteri omului de către Logosul dumnezeiesc.

Această perspectivă a harului, antropologică existenţial, devine în istoria căderii 
omului nesigură, obscură, ba chiar se pierde. Rezultatul e supunerea firii la corupţie şi 
la moarte. Această urmare îşi menţine efectul ei asupra istoriei omenirii pînă la ve
nirea lui Hristos şi la împlinirea iconomiei Sale mîntuitoare. In Hristos au loc atît 
restaurarea comuniunii omului cu Dumnezeu prin harul chipului, cît şi înnoirea firii 
omeneşti prin desfiinţarea stricăciunii şi a morţii. Dar acum se dau harului şi firii 
un centru concret în Logosul întrupat. Căci în El sînt pe deplin realizate şi stabilite 
în mod eshatologic harul comuniunii dumnezeieşti şi omeneşti şi corolarul ei, harul 
învierii şi nestricăciunii firii omeneşti; apoi sînt transmise întregii omeniri de la 
acest concret centru eshatologic al harului lui Hristos.

1. Vezi numărul acestor cuvinte, p. 102.
Lucrarea : phisis haris
Contra Gentes 60 8
De Incarnatione 40 20
Contra Arianos 1 60 26
Contra Arianos II 104 20
Contra Arianos III 95 44 •

Autorul aminteşte că prin fire, Sfîntul Atanasie cel Mare înţelege şi firea tn general şl 
părţi ale ei, ca, de pildă la om : trup, suflet etc. De asemenea, prin har exprimă nu numai 
puterea şi lucrarea dumnezeiască în general, ci şi harul chipului şi asemănării lui Dumnezeu, 
harul lui Hristos, al Sf. Duh, al învierii etc.
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în Cuvintările Împotriva Arianismului I—III, harul Iui Hristos este descris în
tr-un context trinitar. Lămurirea lui este darul Sfîntului Duh, care este trimis de la 
Tatăl ca să sălăşluiască în Fiul întrupat şi să fie dat prin El întregului neam omenesc 
Duhul adopţiunii dumnezeieşti cel ce împlineşte destinul oamenilor făcîndu-i prin 
har, fii ai lui Dumnezeu. Hristos este Fiul lui Dumnezeu după fire ca «omoousios» cu 
Tatăl, dar El s-a făcut şi Fiu al lui Dumnezeu după har prin Duhul, din cauza îno- 
menirii şi întrupării Sale, pe care a primit-o în folosul omenirii. In acest fel devine 
clar că harul chipului, al comuniunii dumnezeieşti şi omeneşti (lămurit de Sf. Ata- 
uasie pe larg în «împotriva neamurilor» şi în «Despre întrupare») şi harul firii ome
neşti create din nou (lămurit în secţia hristologică din «Despre întrupare»), au dobîndit 
în «Cuvîntări împotriva Arianismului» I—III, o semnificaţie trinitară şi antropologică 
deplină. Harul e în legătură cu misterul acţiunii întreit ipostatice şi personale a lui 
Dumnezeu Cel Unul şi întreit, care ipostasiază şi personifică pe oameni şi-i ajută să 
scape de stricăciunea firii şi să fie desăvîrşiţi în îndumnezeire. In această perspectivă 
soteriologică, firea devine nu numai coordonată în mod intim şi inseparabil, ci chiar 
identică, ca aspect ipostatic — cînd acest aspect ipostatic-personal al existenţei ome
neşti are întîietate asupra oricărui alt lucru.

Dacă firea este categoria imanenţei şi harul este categoria transcendenţei, pers
pectiva hristologică constituie unirea desăvîrşită a celor două categorii, care cuprinde 
o împăcare existenţială a omului cu Dumnezeu (ipostatic personală). Această unire 
desăvîrşită este o plinire eshatologică a evenimentului creaţiei, care a fost întunecat 
în istoria căderii omului. In chiar centrul ei se află noţiunea de comuniune şi unire 
ipostatică divino-umană. Accentuarea adjectivului «ipostatic» este hotărîtoare pentru 
că ea exprimă faptul că existenţa creaturală omenească nu este absorbită de cea dum
nezeiască nici cea dumnezeiască de cea omenească. Firea rămîne o categorie a dis
tincţiei între Dumnezeu şi om, dar ea este subordonată harului. Lucrarea mîntuitoare 
este o noţiune de relaţie la persoană, fiind legată personal de Dumnezeu şi de om. 
Dacă ar ii cu totul dumnezeiască ar duce la predestinaţianism j dacă ar fi întru totul 
omenească ar duce la pelagianism. Fiind theantropică, ea cuprinde şi Tredmea şi 
Biserica. Este, scrie autorul, «metousia» şi «sinousia» în act şi persoană a Treimii cu 
omenirea. Persoana Domaului Iisus Hristos rămîne explicaţia şi criteriul acestei 
împărtăşiri.

Urmează o hotă privind soleriologia Simţului Atanasie. Autorul, care scoate în 
relief aspcctele soteriologice, ontologic şi substitutiv penal — fără a le numi — în
cepe prin combaterea ideii că mîntuirea e săvirşită numai de Dumnezeu, după teologia 
alexandrină şi îndeosebi după cea atanasiană, pentru motivul că această explicaţie 
neglijează întruparea Domnului. Intr-adevăr, continuă el, soteriologia atanasiană se 
bazează pe două premise. Intîia este că numai Dumnezeu poate mîntui şi a doua că 
mîntuirea cere un act omenesc, realizat de Cuvîntul întrupat, care a făcut creaţia. 
Căci deşi omul este dependent de voinţa şi acţiunea Creatorului său, dependenţa 
aceasta este dominată de legea libertăţii, adică de recunoaşterea liberă din partea 
omului a voii şi acţiunii dumnezeieşti. Este vorba de «capacitatea liberă» specială a 
omului, adăugată la cea «generală», comună tuturor vieţuitoarelor şi care se bucură 
şi de un har special. Toti oamenii au păcătuit şi sînt solidari şi în cădere ca şi în 
Răscumpărare; în privinţa acesteia din urmă, ei sînt coordonaţi cu voinţa şi lucrarea 
Cuvîntului, adică cu termenul thea^tropic, cu Întruparea. Misterul căderii constă în 
faptul că oamenii cad în cursa slăbiciunii prin propria lor voie, apoi degenerează 
într-o existentă negativă, in apatie şi, in sfîrşit, în nefiinţă. Logosul-Fiu readuce pe 
om în orbita vieţii dumnezeieşti, devenind El însuşi om şi aducindu-1 în sine însuşi 
pe om la Dumnezeu : cele două etape, a căderii şi a întoarcerii, sînt descrise de Sf. 
Atanasie în «împotriva neamurilor* si «Despre întrupare». Necredincioşia omului nu 
schimbă credincioşia lui Dumnezeu. El se face om pentru ca noi să participăm şi să 
creştem in viaţa Sa. Cuvîntul lui Dumnezeu' devine astfel nu numai Căpetenia obiec
tivă, ci şi cea subiectivă, a tuturor oamenilor. Ca Logos inumanizat, El primeşte ur
mările penale ale păcatului asupra Sa, pătimeşte şi moare din pricina legăturii Lui 
cu toţi oamenii şi cu istoria lor degenerată, ca al doilea Adam. Patima şi' moartea 
pentru oameni a Logosului Fiu făcut om este cea mai sfintă temă a Teologiei Sf. Ata
nasie, pe care n-o acceptă A rie ; este capitolul fundamental al creştinismului pentru 
explicarea mîntuirii omenirii, moartea devenind poarta vieţii veşnice, după regene
rare, sfinţire, transfigurare, înviere.



RECENZII 431

Cela două tratate ale St. Atanasie «împotriva Iui Apolinarie — reconsiderare 
asupra cercetărilor criticilor», — este respingerea părerii unor savanţi protestanţi care, 
începînd de la sfirşitul veacului trecut, au tăgăduit paternitatea atanasiană a celor 
două tratate îndreptate împotriva lui Apolinarie (prieten al Sfîntului Atanasie, care 
l-a combătut, fiind apoi osîndit şi de Sinodul al II-lea ecumenic). Profesorul Dragas 
face istoricul celor două tabere ale tăgăduitorilor autenticităţii celor două tratate şi 
ale celor care o menţin. In general, patrologii ortodocşi au susţinut părerea acestora 
din urmă din pricina tradiţionalităţii ei în Biserica veche, peste care nu se trece. în 
afară de Sinodul al Vl-lea pomenesc pe Sfîntul Atanasie ca autor al lor, Proclu, 
Leonţiu din Bizanţ, Ion Maxenţiu si Ion Damaschinul; în veacul nostru s-au distins 
din acest punct de vedere Joseph Lebon, E. Weigl, H.G. Opitz şi ortodoxul Panaiotis 
Demetropoulos din Grecia. Autorul mai citează pe larg în sprijinul aceleiaşi idei 
studiile analitice ale profesoriloir Ortiz de Urbina (romano-catolic) şi Hrisostomos 
Konstantinides (ortodox), care au demonstrat pe texte interesul pe care l-a arătat 
marele alexandrin învăţăturii autentice creştine despre suflet împotriva fostului său 
prieten şi eretic. Autorul arată că cele două tratate se deosebesc şi prin interlocutorii 
Sfîntului Atanasie : în primul tratat el trebuie să fi fost un prieten şi ierarh, pe cînd 
în cel de al doilea era cu siguranţă un oponent. El sfîrşeşte studiul său bogat in refe
rinţe cu constatarea că «patrologii moderni şi teologii patristici continuă să clasifice 
aceste documente hristologice remarcabile printre operele dubioase ale marelui doctor 
al învăţăturii ortodoxe» (printre aceştia se numără şi Tixeront şi Cayr6).

Ultimul studiu, — al VlI-lea — din aces volum, are un titlu deosebit: Conştiinţă 
şi tradiţie : Newman şi Atanasie In Biserica Ortodoxă. Cu aceasta, profesorul Dragas 
exprimă ideea că Newman avea o conştiinţă ortodoxă, deşi a trecut de la Anglicanism 
la Romano-Catolicism în veacul trecut, deoarece înnoirea lui dogmatică era perfect 
ortodoxă datorită ambianţei patristice (şi mai ales atanasiene) cu care şi-a îmbogăţit 
trăirea sa duhovnicească. Este un contact .teologic creat de diferitele studii ale nume
roşilor teologi anglicani, c a : J. Coulson şi A.M. Allchin (în «Redescoperirea lui 
Newman», Londra SPCK, 1967), printre mulţi alţii şi de ci ţi va teologi ortodocşi de 
care aminteşte autorul (ca Pr. prof. Elias Mastroyannopulos, în art. «Cum vede 
Newman pe Sf. Părinţi», ori Arhiepiscopul Methodios Fouyas, în «Ortodoxie, Romano- 
Catol'cism şi Anglicanism», Oxford, 1972) etc. Autorul analizează trecerea de la 
Anglicanismul protestantizant Ia Şcoala de la Oxford, despre care Newman a scris : 
«Dacă n-aş fi venit la Oxford, poate că niciodată n-aş fi auzit de Biserica vizibilă, ori 
despre Tradiţie, sau despre alte învăţături catolice...». Aprofundarea studiului Sfinţi
lor Părinţi, pe care i-a socotit cu totul originali de la începutul studiilor sale (şi pe 
care :-a cîntat în poemul «Lyra apostolica»), l-a adus şi pe el, ca şi pe alţi anglicani 
«tractarieni», la o concepţie teologică schimbată, cu dimensiuni bisericeşti, sacramen
tale, tradiţionale. Mulţimea scrierilor sale patristice — mai mult de zece volume, 
numai traduceri şi comentarii din învăţătura Sf. Atanasie — arată fundamentul 
puternic al noii sale viziuni teologice asupra lumii şi Bisericii. Preocupările sale s-au 
extins astfel asupra principalilor Părinţi greci, cu o preferinţă evidentă pentru Sf. 
Atanasie, pe care l-a şi elogiat în fel şi chip.

Cu aceasta el s-a apropiat pe nesimţite nu de primatul papal, ci de Romano- 
Catolicism, Biserica din care se născuse şi de care se separase propria-i Biserică, con- 
statind că «dacă Atanasie şi Ambrozie s-ar întoarce în secolul al XlX-lea la Oxford 
s-ar simt: mult mai la ai lor la Romano-Catolici». Autorul precizează că Biserica 
Romano Catolică cu temeiul în patristica primelor opt veacuri şi fără primat papal, în 
care s-a întors Newman, este de fapt Biserica Ortodoxă. Aici afla el principiile de 
viaţă dumnezeiască în adevărul suprem, în rare «inima vorbeşte către inimă» şi co 
muniunea cu Domnul şi cu semenii este vie. Newman accentuează mereu conştiinţa 
creştină, ca dialog al vieţii şi al comuniunii, care include pe Dumnezeu şi pe om in 
Biserică. Newman a socotit labirintul lui Knosos, din care credinciosul se înalţă spre 
luminoasa împărăţie eshatologică. Newman, scrie autorul la sfîrşit, aduce astfel un 
mesaj optimist, susţinut de credinţa în Biserica cea una, sfîntă, sobornicească şi apos- 
tolească, stilp şi temelie a adevărului, împotriva căreia puterile iadului sînt neputin
cioase. Romano-Catolicismul l-a făcut cardinal; dar Biserica Ortodoxă recunoaşte cre
dinţa lui ca fiind a ei, substanţa acestei credinţe fiind a Sfinţilor Părinţi şi mai ales 
a Sfîntului Atanasie cel Mare
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Terminarea cărţii cu descrierea importantei extraordinare pe care a avut-o Sf. 
Atanasie cel Mare, alături de mulţi alţi Sfinţi Părinţi, în atragerea unui anglican la 
Biserica Romano-Catolică, pentru partea de învăţătură, cult şi organizare, asemenea 
celei Ortodoxe — cu excluderea primatului papal —, este foarte interesantă. Ea ac
centuează în mod indirect, latura actuală şi ecumenică a operei marelui alexandrin şi 
dă şi cărţii pe care am prezentat-o cititorilor frumuseţea şi înălţimea acestor calităţi.

Prof. N. CHIŢESCU

ARHIEPISCOPIA TOMISULUI Şl DUNĂRII DE JOS IN TRECUT ŞI 
ASTĂZI. Editura Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, Ga
laţi, 1981, 214 p.

Este a doua carte, după De la Dunăre la Mare — mărturii istorice şi monumente 
de artă creştină, tipărită în două ediţii (1977, 1979), pe care o editează Arhiepiscopia 
Tomisului şi Dunării de Jos, sub îndrumarea unui Comitet, cu I.P.S. Arhiepiscop Dr. 
Antim Nica preşedinte, P. S. Episcop-vicar Epifanie Tomitanul, Arhim. Ieronim Motoc, 
Preot P. Jechiu — membri.

In Cuvîntul înainte (p. 7—9), I.P.S. Arhiepiscop Antim explică şi motivează, 
totodată, oportunitatea şi necesitatea unei astfel de cărţi, cu faptul că «numeroase lo
calităţi din cuprinsul acestei Arhiepiscopii, aşezată în partea de sud-est a ţării, sînt 
astăzi in atenţia cercetătorilor care continuă să descopere noi mărturii istorice şi 
arheologice cu plivire la vatra noastră străveche legată de naşterea poporului român 
şi ‘de începuturile vieţii noastre creştine. Aici găsim numeroase bazilici şi relicve 
sfinte, care pînă astăzi, stau ca mărturii ale evlaviei înaintaşilor noştri». Şi precizarea 
că «viaţa plină de avînt a creştinilor de aici, la sfîrşitul secolului III d.Hr., a dus la 
întemeierea episcopiei Tomisului, cea mai veche instituţie bisericească de pe pă- 
mintul românesc». ,

Ne permitem să adăugăm că afirmaţiile I.P.S. Arhiepiscop sînt confirmate de 
noi şi importante descoperiri arheologice, cum arată într-un interviu, ulterior tipă
ririi cărţii, directorul Muzeului de istorie naţională şi arheologie din Constanţa, 
Dr. Adrian Rădulescu, că s-a descoperit a cincea bazilică din Tomis, ceea ce întă
reşte convingerea că Tomisul veacurilor IV—VII a fost cel mai mare centru ecle
ziastic al Scythiei Mimor. Mai informează că s-au descoperit alte cinci sute de mor
minte şi propune să se tipărească o monografie cu aceste mărturii noi despre vechi
mea şi continuitatea neîntreruptă a vieţii româneşti şi creştine pe aceste locuri, o  
monografie atît de utilă istoriei româneşti, cît şi marelui public (Importante desco
periri arheologice în Dobrogea, «România liberă», 12 septembrie 1981, p. 2).

Cartea Arhiepiscopia Tomisului şi Dunării de Jos In trecut şi astăzi, împli
neşte în bună parte, cum se va vedea, această misiune.

Cuprinsul cărţii corespunde titlului: Arhiepiscopia Tomisului şi Dunării de Jos 
este prezentată, larg şi riguros documentat, de la începuturi şi pînă astăzi.

Pr. prof. Mircea Păcurariu înfăţişează Viata şi organizarea bisericească în ţi
nuturile Tomisului şi Dunării de Jos de la începuturi pînă în anul 1864 (p. 11—30). 
«lnceputurile» sînt în veacul apostolic şi următoarele (II—III) cînd creştinismul a 
ajuns la Pontul Euxin şi la nordul Dunării. Continuă etapele: Viaţa creştină in 
Scythia Minor, Episcopia Tomisului (secolele III—IV—V) cu episcopii ei — Evange- 
licus, Efrem, Tit, Vetranion, Gherontie, Teotitn, Timotei, Ioan, Pateraus, Teotim II 
ş.a. Stabileşte că la sfîrşitul secolului VI, existau în părţile dobrogene 14 scaune epi
scopale l a : Axiopolis (Hinog-Cernavoda), Capidava (între Axiopolis şi Troesmis), 
Carsum  (Hîrşova), Callatis (Mangalia), Constantiana (presupus capul Dolojman de azi), 
Histria (Istria), Tropaeum Traianl (Adamclisi), Noviodunum (Isaccea), Aegyssus (Tulcea),
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Salsovia (Mahmudia), Halmyris (Dunăvăţul de Jos), Zaldapa (presupusă) şi Dionysopolis 
(Balcic) i Viaţa bisericească în secolele VII—XVI, cu Arhiepiscopia (Mitropolia) Vi- 
cinei; Viaţa bisericească în secolele XV—XIX Mitropolia Dristei, cu numeroşii ei 
mitropoliţi — Ioachim, Macarie, Metodie, Partenie, Gherontie, Athanasie, Ghenadie, 
loan-Ierotei Comnen, Serafim, Vartolomeu, Chirii, Partenie ş.a., contopită (la 1813) cu 
Mitropolia Proilaviei, cu şirul ei de mitropoliţi — Galinic, Antim, Gavril, Nectarie, 
Gherasim, Lavrentie, Nectarie, Gherasim, Calinic II, Filotei, Daniil, Ioachim, Calinic 
III, Calinic IV ş.a., apoi Arhiepiscopia (Mitropolia) de la Tulcea, cu mitropoliţii 
Panareţ, Dionisie, Nichifor, Grigore, Ieronim ş.a. Cu concluzia că mitropoliile, ierar
hii, b;sericile şi mînăstirile româneşti din Dobrogea, cu preoţii şi slujitorii lor, au 
adus contribuţii de seamă la păstrarea credinţei ortodoxe, a limbii ş: fiinţei naţio
nale pe străvechiul pămînt românesc dintre Dunăre şi Mare.

Pr. dr. Neculai Grosu se ocupă de înfiinţarea şi activitatea Episcopiei Du
nării de Jos (1864— 1973), cu date istorice (ctitor domnul Unirii Alexandru Ioan 
Cuza, reşedinţa iniţială la Ismail şi, de la 1878, la Gala|i ş.a.), cu episcopii ei : Melchi- 
sedec Ştefănescu, Iosif Gheorghian, Partenie Cliceni, Pimen Georgescu, Nifon Nicu- 
lescu, Platon Ciosu, Iacob Antonovici, Ilarie Teodorescu, Gherontie Nicolau, Cosma 
Petrovici, Chesarie Păunescu, cu realizările lor.

Arhim. Ieronim Motoc — vicar administrativ, arată prezentul Arhiepiscopiei în 
cap. Organizarea ţi activitatea actuală a Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de jos. 
A început cu alegerea şi întronizarea, I.P.S. Sale Dr. Antim Nica ca episcop .al 
Eparhiei Dunării de Jos (la 19 august 1973) şi ridicarea Episcopiei Dunării de Jos la 
rangul de Arhiepiscopie (la 16 octombrie 1975), cu titlul «Arhiepiscopia Tomisului 
şi Dunării de Jos», prin reînfiinţarea vechii episcopii a Tomisului şi alegerea ca 
episcop-vicar a P.S. Epifanie Tomitanul. Continuă cu paragrafe precum : Organiza
rea eparhială, îndrumarea şi supravegherea activităţii pastorale şi misionare a cle
rului, Preocupări culturale şi sociale, Grija de bunurile bisericeşti, Contactele cu or
ganele de stat şi relaţii ecumenice, Activitatea protoiereilor şi a misionarilor pro- 
topopeşti, Activitatea preoţimii în parohii, Viaţa religioasă a credincioşilor. A în
cheiat cu îndemnul b ib lic : «Căutaţi binele ţării, că de propăşirea ei atîrnă şi feri
cirea noastră» (Ier. 29, 7), adăugînd. «iar aceasta constituie o permanentă chemare 
la veghe şi rîvnă pentru cierul şi credincioşii eparhiei noastre în îndeplinirea sacrei 
lor misiuni, în acest colţ de pămînt străbun».

Im cap. următor: îndrumări pastorale si sociale către preoţi şi credincioşi, se 
reproduc fragmente din Pastoralele I.P.S. Arhiepiscop Antim Nica, cu o tematică di
versă .■ Vă împărtăşesc dragostea mea părintească, Sărbătoarea iamiliei (Naşterea 
Domnului), învierea Domnului a născut lucrarea Domnului în lume, Hristos este 
pururea cu noi. Ce este Biserica ?, Participarea credincioşilor la viaţa şi lucrarea 
Bisericii, îndemn de a păstra zestrea adevărurilor de credinţă moştenite de la stră
moşii noştri îndepărtaţi. Datoria de a păzi neştirbită unitatea noastră spirituală şi de 
a ne Ieri de rătăciri vătămătoare. Mărturia de buni creştini prin munca noastră 
cinstită, Să nu ne lăsăm înirînţi în iaţa .necazurilor (îndemn după cutremurul din 4 
martie 1977), Să purtăm mai departea steagul dragostei de patrie şi al slujirii oame
nilor, Cinstirea vrednicilor noştri înaintaşi...

Pr. Igor P. Jechiu — consilier cultural, in cap. Valori culturale şi de artă în 
cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, iace o sinteză a trecutului şi 
prezentului, reprezentată de biserici, de la bazilicile precreştine pînă la bisericile 
monumente istorice, arhitectonice şi de artă de astăzi, cu valorile lor de pictură, 
sculptură, cărţi vechi (româneşti şi străine).

Pi. prof. Ene Branişte — rector la Institutul Teologic din Bucureşti, comple
tează cu Sfinţii mărturisitori şi martiri cinstiţi de strămoşii noştri pe pămîntul ro
mânesc dintre Dunăre şi Mare, în lumina mărturiilor istorice, epigrafice şi arheo
logice. Numeşte printre alţii pe Epictet şi Astion de la Halmyris (lîngă Dunăvăţul de 
astăzi), Macrobiu, Gordian, Iii sau Helia, Zotic, Lucian, Valerian, Claudiu, Eugen, 
Rodon Diogen, Prima, Efrem, Eteriu, Theogenes, Marcian, Nicandru, Apoloniu (soldaţi), 
Paulus, Chiriac, Emilian, Vitalis ş.a.

P.S. Episcop-vicar Epifanie Norocel Tomitanul s-a oprit asupra cîtorva «figuri 
luminoase de slujitori bisericeşti din secolul al XlX-lea luptători pentru cultura şi
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unitatea neamului», precum Episcopul Melchisedec, Protopopul Gheorghe Dimitriu 
Hoga, Prectul lc Dimitrie Matcaş, Nifon Bălăşescu, Preotul Dimitrie Chirescu — tată 
a 12 copii, dintre care şi Ion Chirescu, cunoscutul compozitor, profesor, dirijor mu
zical. şi Stareţul Visarion, ctitorul mînăstirii Cocoşu.

Pitoieseul locurilor, descrise de preotul şi teologul scriitor literar Gala Galaction, 
deseori călător pe Mare şi în Deltă, pe care le-a îndrăgit cu precădere, este evocat 
de Gh. Cunescu în cap. Cu părintele Gala Galaction pe meleagurile Dobrogei.

Pitorescul locurilor, descrise de preotul şi teologul scriitor literar Gala Galaction, 
eparhie şi slujitorii lor (Ia data de 1 ianuarie 1981): Conducerea eparhială, Admi
nistraţia centrului eparhial, Organe deliberative şi executive eparhiale, Consiliul epar
hial, Permanenţele consiliului eparhial, Delegaţii Adunării eparhiale în Adunarea na
ţională bisericească, Consistoriul eparhial, Catedrala arhiepiscopală Galaţi, Mînăstiri, 
Protopopiate (6), Parohii urbane (64), Parohii rurale (304).

Preotul Dumitru Găureanu a întocmit o călăuză pentru vizitatori şi închinători, 
însoţită de hărţi, trasee, localităţi turistice şi monumente, pe judeţe : Galaţi, Tulcea, 
Constanţa.

Un Indice de nume (întocmit de Pr. Igor P. Jcchiu şi Pr. Eugen Drăgoi) încheie 
cartea.

Lucrarea este însoţită de o bogată şi diversă iconografie: 47 de reproduceri 
foto, care prezintă biserici (Catedrala arhiepiscopală din Galaţi, Catedrala din Con
stanţa, Biserica Precista din Galaţi, Mînăstirea Cocoşu, Biserica-catedrală Sf. Nicolae 
din Sulina ş.a.), mărturii arheologice (Cripta bazilicii din Niculiţel, Altarul bisericuţei 
B-l de la Basarabi, Figuri de sfinţi de la bisericuţele rupestre de la Basarabi, Bazilica 
trinavată de la Histria ş.a.), ierarhi şi clerici (Episcopii Melchisedec Ştefănescu şi 
Nifon Niculescu, I.P.S. Arhiepiscop Dr. Antim Nica, Arhimandritul Veniamin Arhi- 
pescu, Iconomul Dimitrie Matcaş, Preotul învăţător Dimitrie Chirescu ş.a.), case mo
numentale (reşedinţa arhiepiscopală din Galaţi, reşedinţa episcopului vicar din Con
stanţa, pavilionul administrativ eparhial, noul sediu al protoieriei Medgidia —  in con
strucţie, casa parohială a bisericii Sf. Vasile din Galaţi — construită în 1979 ş.a.). 
Fotograf, Preotul Gheorghe Carnaru. S-a tipărit în condiţii tipografice superioare.

Prin conţinut şi înfăţişare, cartea Arhiepiscopia Tom'sului şi Dunării de Jos in 
trecut şi astăzi îşi va îndeplini, credem, menirea ei indicată de I.P.S. Arhiepiscop 
Antim Nica de «a contribui la o cunoaştere mai largă a trecutului acestei eparhii, 
precum şi la stimularea clerului şi credincioşilor in opera de slujire a Bisericii stră
moşeşti şi a aspiraţiilor actuale de pace şi progres ale poporului nostru» (Cuvînt 
inainte).

Pr. Gh. CUNESCU

VIRGIL CÂNDEA, Raţiunea dominantă. Contribuţii la istoria umanis
mului românesc. Ed. Dacia 1979, 381 p.

Cercetarea umanismului românesc face un pas hotărîtor în cunoaşterea istorio
grafiei culturii româneşti. Studiile preliminare, începînd cu cele ale lui P.P. Panaitescu 
şi sfîrşind cu monumentala carte a cercetătorului VIRGIL CÂNDEA, dezvăluie noi 
forme de manifestare ale umanismului în perspectiva creaţiei noastre spirituale. Stu
diul de faţă nu este o istorie a umanismului românesc, dar este o contribuţie; de 
necontestat la o istorie a umanismului în literatura română veche. Cartea o putem 
nunii o valoare văzută în contextul european nl spiritului românesc. Unicitatea cul
turii noastre vechi şi cugetarea poporului român fac parte din tradiţia vieţii noas
tre spirituale.

Tipărirea cărţilor fie de cult. fie de învăţătură, în limbile greacă, latină, sla
vonă şi apoi în română, a fost nu numai motivarea lor impusă de necesitate, ci şi 
dovada culturii noastre române, impulsionată de cărturarii noştri care se adăpau 
la şcolile înalte ale vremii din alte ;ări, vecine şi îndepărtate.

Virgil Cândea realizează «o savantă şi convingătoare înfăţişare a culturii ro
mâneşti din secolul XVII, privită în context sud-est european». Cartea este împăr
ţită in următoarele studii:
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1. «Umanismul Românesc». Virgil Cândea defineşte Umanismul, doctrina antro
pocentrică care pune în centrul atenţiei sale omul «cu personalitatea, geniul crea
tor, interesele şi ispitele lui» (p. 9). Apariţia umanismului se datoreşte factorilor esen
ţiali ai omenirii: economic, politic, social şi religios ai Europei.

Umaniştii erau călăuzi|i de ideea filosofului Protagoras: «Omul este măsura 
tuturor lucrurilor».

Pătrunderea umanismului la noi în tară prin cărturarii români din secolul al
XVII-lea, a căpătat o coloratură nouă, specifică c ă c i: «românii au avut un puternic 
aliat in mărturisirea lor ortodoxă care putea tolera împrumuturi în arhitectură şi 
artă, in litefatură, meşteşuguri, viata de curte, veşminte şi podoabe, dar nici o aba
tere, «modă» sau cochetărie pe plan doctrinar». Cauza era spiritualitatea bizantină 
de la Athqs şi Locurile Sfinte, aşa cum îl definea Nicolae Iorga, «Bizanţ după Bizanţ». 
Umanismul român e un umanism pur ortodox, bizantin.

Luca Stroici în Moldova, Petru Cercei în Ţara Românească şi renumitul Udrişte 
Năsturel, pun bazele umanismului românesc. Sub domnia lui Vasile Lupu şi Matei Ba
sarab, şcolile capătă caracter umanist prin introducerea în forma de învăţămînt a 
limbilor «,’ asice. Clerici şi mitropoliti ca Teofil şi Simeon Ştefan încep acţiunea de in
troducere a limbii române în cult. Umaniştii secolului X V II: Grigore Ureche, Miron 
Costin, Nicolae Milescu, Constantin Cantacuzino şi Dimitrie Cantemir relevă: lati
nitatea românilor, unitatea lor indiferent de zone, separaţi de dominaţii politice di
ferite, originea latină a limbii române.

Spătarul Nicolae Milescu petrecînd cîţiva ani în calitate de capuchehaie a lui 
Grigore Ghica, la Constantinopole, traduce Vechiul Testament în limba română, pe 
care Virgil Cândea îl denumeşte: «document relevant asupra umanismului românesc j 
făcut după mai multe versiuni greceşti şi latineşti, folosind cu convingere criteriile 
criticii de texte. Iar la sfîrşitul manuscrisului întilnim cea dintîi tablă de sigle din 
istoriografia filologiei noastre» (p. 19).

Traducerea fiind făcută după textul ediţiei de la Frankfurt pe Main 1597, avem 
tn cuprinsul ei şi prima tălmăcire a textului filozofic : «Tratatul despre raţiunea 
■dominantă» atribuit scriitorului Iosephus Flavius. Tratatul poartă titlul in versiunea 
Nicolae Milescu : «Despre singurul tiitoriul gind».

Epigonii umanismului românesc au fost clericii şi mitropolitii tării: «(Creştinis
mul fundamenta doctrinar această convingere (omul a fost creat «după chipul şi ase
mănarea lui Dumnezeu», el se poate autodepăşi, îndumnezei, prin tehnicile desăvîrşirii 
spirituale); umani3mul substituie acestui ideal revelaţia descendentei din mari na
ţiuni, cu înalte civilizaţii» (p. 23).

Virtutiile limbii române, vorbită de românii de pretutindeni, au făcut pe mitro
politul Dosoftei să versifice Psaltirea în limba populară. Exemplul său este chintesenţa 
umanismului clericilor noştri români.

2. Umanismul lui Udrişte Năsturel şi agonia siavonismului cultural înŢara 
Românească (p. 33—78).

Sfîrşitul secolului al XVII-lea aduce «zorile înnoirii în gîndirea românească», 
căci limba vie a poporului înlocuieşte agonica limbă slavonă, care prin trezirea con
ştiinţei naţionale, în veacul iluminist, cu întoarcere spre trecut, pun bazele istorio

grafiei româneşti.
La începutul secolului al XVII-lea exista o mare «foamete sufletească». Matei 

Basarab dedată : «In întrec i mea tară e foamete şi sete; nu însă de pîine şi apă, ci 
după Prooroc de hrană şi adăpare sufletească», cauza fiind «împuţinarea sfintelor cărţi», 
ceea ce face să se tipărească si ciirti slavone şi slavo-române.

tn întieg acest studiu Virgil Cândea ne creionează epoca culturală reînviată de 
Matei Basarab prin destoinici clerici, ca mitropolitii Grigore şi Teofil, Ştefan, şi că
lugărul Mihail Moxa. Despre această epocă de decădere a siavonismului, Virgil 
Cândea afirmă că ele (cărţile) reprezentau irsă numai un efort de afirmare a slavo- 
nismului respins de un popor rare-si găsise prin reprezentanţi autorizaţi căile sale 
fireşti de dezvoltare culturală" (p. 69).

In încheierea capitolului sînt inserate «Opusculul despre dărnicie al lui Udrişte 
Năsturel», epigramă şi predoslovia Penticostarului 1649 (p. 70—77).

3. Nicolae Milescu şi Începuturile traducerilor umaniste In limba română 
(p. 79—222).
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Marele umanist Nicolae Milescu om învăţat al timpului său, format în mediul 
cultural al şcolii Patriarhiei din Cons'.antinopol, este figura centrală a acestui studiu, 
împărţit in cinci subcapitole :

a) «Cartea cu multe întrebări» (p. 82— 105).
Tălmăcirea «Cărţii cu multe Întrebări», făcută la 1661 luna februarie, ziua 10, a 

patriarhului Atanasie al Alexandriei, a avut ca scop «căutarea de limpezire a obscuri
tăţilor în lecturile precedente, predilecţia pentru erudiţie şi ermetism, cultivarea acelei 
arte a s'mbolurilor înfloritoare» (p. 83). Datorită controverselor între arieni şi orto
docşi, patriarhul Alexandriei a dat la iveală cartea sa.

Cercetătorul studiului se ccupă de manuscrisul românesc 494 al Bibliotecii Aca
demiei RSR., transcris într-o copie din 1699, făcută cu cheltuiala ieromonahului 
Ghenadie. precum şi de teitul publicat de P. V. Haneş, în «Glasul Bisericii» nr. 1—2, 
1962 (p. 84—88).

In continuare, publică textul integral al traducerii «Carte cu multe întrebări», a 
lui N. Milescu, după manuscrisul român 494 al Bibliotecii Academiei (p. 89— 105).

b) «Traducerea integrală a Vechiului Testament» (1661— 1665) (p. 106—214).
La începutul studiului Virgil Cândea face o documentată expunere asupra legă

turii între traducerea Vechiului Testament de Nicolae Milescu şi Biblia de la 1688 (p. 
106— 113), conchizînd că Biblia de la 1688 foloseşte traducerea Iui Nicolae Milescu iar 
colaborarea dintre Milescu şi cei ce i-au preluat traducerea este definită limpede de 
aceştia din urmă cînd afirmă : «am scos-o pre limba românească din izvodul lui N ico
lae cartea aceasta ce se cheamă Biblia» (p. 109) (cf. ms. 45 de la Cluj).

Prof. V. Cândea aminteşte pe toţi ostenitorii, inclusiv clerici, P.S. Antonie 
Plămădeală şi Pr. N. Şerbănescu care s-au ocupat de traducerea Bibliei de la 1688 şi 
a Vechiului Testament de N. Milescu (p. 106— 109). /

Despre traducerea lui N. Milescu face o adevărată istorie a traducerii părţilor 
din Vechiul Testament (p. 114— 135). Cauza traducerii Vechiului Testament de N. Mi
lescu nu a fo st: «motive confesionale, nici catehetice, nici rituale» ci «interesul cul
tural pentru acest corp de scrieri» (p. 115). Izvoarele folosite de N. Milescu în tra
ducerea sa s în t: ediţia de la Frankfurt din 1597; «izvodul slavcmesc»; traducerea 
tipărită de cneazul Constantin de Ostroy 1581 ; «Izvoade olteneşti» care erau traduceri 
ale Vulgatei latine şi «un alt izvod letenesc ce au fost scos de curînd».

Cît despre inspiraţia lui N. Milescu, din traducerile parţiale ale Vechiului Tes
tament (Palia de la Orăştie 1582; Levitirul • Psalmii, Paremiile), V. Cândea spune: 
«Milescu a tradus deci cel dinţii Vechiul Testament în limba română. El a dat o tradu
cere nouă, cu totul deosebită ca scopuri, metodă şi efort de traducerile anterioare» 
(P- 121).

Autorul studiului de fată face apoi o explicare documentată a ms. 4389 al Bi
bliotecii Academiei R. S. România (p. 128— 135) şi a Bibliei lui Şerban (p. 135—  
153) privind comparativ ms. 45 Cluj cu ediţia 1688 (p. 141— 143), din care reiese 
limpede asemănarea traducerilor cu singura observaţie că «efortul Grecinilor şi al 
lui Mitrofan a dat rezultate sub raport stilistic; textul ediţiei 1688 este mai cursiv 
decît al ms. 45» (p. 143).

Trăgînd concluzii asupra Bibliei de la 1688 şi traducerii lui Nicolae Milescu, 
Prof. V. Cândea spune: «ea (Biblia din 1688 n.n.), îndreptată numai la Bucureşti, o  
operă iniţială, inspirată şi întocmită in cea mai mare parte de nişte laici». (152).

In continuare, redă prefeţele şi ■sumarul versiunii revizuite a Vechiului Testa
ment tălmăcit de N. Milescu (p. 153— 164).

c) Tratatul «Despre raţiunea dominantă», prima operă filozofică publicată în 
limba română (1688) (p. W2—214).

Despre această operă filozofică, atribuită lui Josephus Flavius, inclusă în ediţia 
Bibliei de la Bucureşti, cercetătorul V. Cândea, face mai întîi o exegeză asupra textu
lui şi o documentare asupra autorului, pe care-1 consideră om de limbă şi cultură 
grecească, adept al filozofiei stoice, (p. 175); arată apoi prezenţa acestei opere în 
epoca elenistică şi în Evul mediu, oprindu-se asupra genezei sale, în traducerile româ
neşti (p. 179— 188) şi înrîurirea ei asupra filosofiei româneşti (p. 188—190).

A fost tradusă prima dată de N. Milescu în limba română, revizuită şi publicată 
in Biblia de la 1688, reeditată de Samuil Micu Clain în Biblia de la Blaj 1795, şi de
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episcopul Filotei al Buzăului, în ediţia sa, Biblia din 1854—1856.
Virgil Cândea regretă că profesori şi exegeţi ai Vechiului Testament ca : N. Ni- 

colaescu, Gr. Marcu Iuliu Olariu, N. Neaga, I. Popescu-Mălăieşti, T. Tarnavski şi alţii 
au scăpat din vedere unul din rarele subiecte privind direct domeniul lor de studiu 
menţionat de abia într-un manual universitar (1955) al Prof. pr. Vladimir Prelipceanu.

Nicolae Neaga şi Gh. Barna îi rezervă cîteva rînduri (p. 187— 188). In conti
nuare, autorul redă textul prescurtat al tratatului «Despre raţiunea dominantă», după 
ediţia din 1688, cu o versiune modernă şi comentarii (p. 190—214), precum şi ex
plicarea traducerii epigramei lui N. Milescu, adresată regelui David, preluată şi de 
Biblia lui Şerban (p. 216—221).

4. Intelectualul sud-est european in secolul al XVII-lea (p. 225—326).
Ne este înfăţişată întreaga istorie a culturii şi a intelectualului sud-est european 

Sn secolul al XVII-lea, o istoriografie a ideilor bizantine în lumea musulmană, pentru 
că «Bucureştii erau mai aproape de Ierusalim şi Cairo decît de Viena şi Roma», iar 
«miracolul grec» era «o esenţială bursă de valori, extrem de preţioasă pe diferite 
planuri pentru echilibrul oriental şi al lumii întregi» (p. 229).

Intre cărturarii acestui veac al istoriei civilizaţiei, ai lumii vechi sînt notaţi: or
todoxul moldovean Nicolae Milescu, traducător al Septuagintei protestante, Dimitrie 
Cantemir, cunoscător al clasicismului, mitropolitul Antim Ivireanu, clasic al litera
turii române etc.

Intelectualitatea turcă şi cea greacă, s-au dezvoltat împreună în ciuda tradiţiilor 
culturale naţionale, creînd «în Europa de sud-est, o simbioză particulară», care a 
determinat schimburi de idei. contaminări de motive literare, formaţii intelectuale, 
participînd concomitent, dincolo de fondul lor tradiţional-islamic pentru unii, bizantin 
pentru alţii, la structurile şi stilurile atît de diferite ale Orientului şi Occidentului 
(p. 238).

Autorul ne înfăţişează cu subtilitate cadrul intelectualului sud-est european, în 
dominaţia islamică, relevind că şcoala şi cartea sub influenţa şi stăpînirea greacă, au 
creat secolul de aur al culturii greceşti, Levantul avînd misiunea sa deosebită.

Ţara Românească este vizitată de diferite categorii de cercetători ai cărţilor 
noastre bisericeşti, ţară care avea să împlinească un rol de seamă în renaşterea cul
turală a Europei.

Scrierile bisericeşti române si scoală au un rol deosebit în crearea intelectua
lului român. Este arătat rolul însemnat al Liturghiei răsăritene pentru participanţii 
clerici sau laici şi observaţiile teologului catolic Severien Salaville asupra ei (p. 
2b0). Intre intelectualii sud-est europeni, sînt menţionaţi şi m itropolit»: Varlaam, 
Dosoftei, Antim Ivireanul, spirite dominante ale spiritualităţii ortodoxe (p. 264).

In studiul : «Intelectualul sud-est european : clerul creştin în faza uscăciunii», 
autorul ne înfăţişează starea preoţimii în secolele XVII şi XVIII, deplîngind decăde
rea culturală a clerului ortodox. In secolul XIX călugării nu se mai preocupă de ti
părirea cărţilor necesare şi de ridicarea culturală, stare relatată de Antim Ivireanul, 
Matei al Mirelor, Theodosie. Trăgînd concluzii asupra intelectualului sud-est euro
pean al secolului al XVIlI-lea, V. Cândea spune: «Istoria ecleziastică şi istoria spi
rituală a creştinătăţii ortodoxe, va fi continuu împletită, începînd din această peri
oadă, cu istoria noilor intelectuali» (p. 325).

5. Istoriografia umanismului românesc (p. 327—349).
Sînt amintite contribuţiile, studiile şi cercetările lui B. P. Hasdeu, Nicolae Iorga, 

P. P. Panaitescu, Tudor Vianu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Alexandru Duţu, Dan Zam- 
îirescu, Virgil Cândea etc.

Cartea mai cuprinde şi un rezumat în limba engleză şi un indice de nume, 
precum şi ilustraţii.

Virgil Cândea captează pe cititor, purtindu-1 pe întreg cuprinsul cultural român 
al secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea.*

Lucrarea pune în lumină pe cercetătorul cu frază savantă care documentează 
întreaga V'aţă şi simţire a umanismului laic român, bazat pe umanismul creştin or
todox român.

Pr. D. D. SANDU
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DOCUMENTE ŞI ÎNSEMNĂRI ROMÂNEŞTI DIN SECOLUL AL XVI- 
LEA. Text stabilit şi indice de Gheorghe C h i v u, Magdalena 
G e o r g e s c u ,  Magdalena I o n i ţ ă ,  Alexandru M a r e ş şi Alexan
dra R o m a n - M o r a r u .  Introducere de Alexandru Mareş. Editura 
Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1979, 500 p.

Pentru prima dată în istoria filologiei româneşti sînt reunite la un loc toate 
textele neliterare din secolul al XVI-lea : documente, însemnări, scrisori-datate sau 
presupuse a fi datate în perioada i ianuarie 1501 — 31 decembrie 1600. Volumul a fost 
întocmit de colectivul de specialişti al Institutului de Lingvistică din Bucureşti, sub 
directa îndrumare a lui Ion Gheţie, şeful colectivului şi constituie «un corpus com
plet al documentelor şi Însemnărilor româneşti cunoscute "pînă în prezent». Numărul 
textelor reţinute în volum este de 150, «o cifră impresionantă, dacă o raportăm la 
cele aproximativ 60 de documente româneşti, publicate în DIR».

In Cuvînt înainte (p. 9— 10) se menţionează motivele care i-au determinat pe 
autorii colectivului să editeze acest volum : pe de o parte, faptul că documentele 
sînt risipite prin numeroase ediţii, reviste etc., îngreunînd consultarea lor, iar pe de 
altă parte, împrejurarea că majoritatea ediţiilor nu mai corespund cerinţelor actuale 
ale filologiei

Pentru realizarea acestei lucrări importante pentru cultura românească, autorii
au avut de întîmpinat numeroase greutăţi, cum a fost pierderea originalelor unor
documente sau accesul greu al altora, care nu aveau indicate cotele de arhivă.

Volumul cuprinde, după Cuvînt înainte (p. 9—10), lista de abrevieri (p. 11— 12), 
o amplă şi documentată introducere (p. 13—82), o notă asupra ediţiei (p. 83—91),
textele (p 92—213), indicile de cuvinte (p. 214—297), indicile de persoane (p. 298— 
310), şi anexe, cu trei secţiuni; facsimile, filigrane şi specimene de scriere 
(p. 311—499)

Ediţia cuprinde patru secţiuni distincte: a) textul propriu-zis, b) indice de cu
vinte, c) indice de persoane, d) anexe.

In prima secţiune, documentele şi însemnările au fost publicate după urmă
torul plan : numărul de ordine, titlul, localitatea şi data, scurt rezumat, textul propriu- 
zis, rubrică cu date diplomatice. Numărul de ordine indică succesiunea documentelor 
in ordine cronologică : 1—LVII (documente scrise de persoane provenind din Ţara 
Românească), LVIII— CX (documente scrise de persoane provenind din Moldova), 
CXI—C XV (documente scrise de persoane provenind din Transilvania).

în documentatul studiu introductiv, de 70 de pagini, întocmit de Al. Mareş, se 
analizează aspectele importante din istoria scrisului românesc, mai puţin reţinute 
pînă’ în prezent.

De-a lungul ultimelor patru secole, interesul pentru vechile documente româ
neşti a fost în special unul de natură istorică. Cercetările consacrate limbii române 
vechi au întîmpinat serioase dificultăţi din lipsa unor ediţii pentru textele din se
colele al XVI-lea — al XVIII-lea aşa cum s-a arătat în Graiurile daco-romăne în 
secolul al XVI-lea (de Ion Gheţie şi Al. Mareş, Ed. Academiei R. S. România, 1974, 
388 p.). Ediţia de faţă vine să împlinească această lacună şi să înlesnească reali
zarea unei dialectologii istorice româneşti.

Documentele şi însemnările româneşti reţinute în volum sînt scrise pe teritoriul 
României, iar unele în afara lui, dar de vorbitori ai dacoromânei. Cele mai multe din 
aceste texte sînt scrise de munteni (60); în rîndul lor au fost trecute şi documentele şi 
însemnările provenite de la curtea lui Mihai Viteazul sau de la perosane din an
turajul domnitorului şi care au fost scrise de munteni în anii 1599— 1600, în afara 
graniţelor Ţării Româneşti. Documentele datorate moldovenilor sînt în număr de 55, 
Intre ele fiind incluse şi cele scrise de Petru Şchiopul sau de boierii lui, după 19 
august 1591, în Austria şi in Polonia. Documentele redactate de persoane originare 
din Transilvania sînt extrem de puţine (5), din Maramureş (2) şi cîte unul din ju
deţele Alba, Bistrita-Năsăud şi Braşov.

După locul de emitere, se constată că in Ţra Românească 5 documente lo
calizate provin din centre urbane (2 din Craiova şi cîte unul din Cîmpulung, Tîr-
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govişte şi Rîmnicu Vîlcea), alte 4 din sate şi unul dintr-o mînăstiro (Bistriţa, jud. 
Vîlcea). In Moldova, 14 documente provin din oraşe (7 din Suceava, 3 din Iaşi şi 
cîte unul din Gala(i, Piatra Neamţ, Şiret şi Cîmpulung), 6 provin din sate şi 4 din 
mînăstiri. In Transilvania, 3 provin din oraşe, Bălgrad, Bistriţa, Braşov şi unul dintr-un 
sat. Judecîndu-se după emitenţii şi conţinutul documentelor, se constată că majori
tatea sint scrise în mediul rural (10 in Ţara Românească), ceea ce este foarte im
portant pentru cunoaşterea nivelului cultural al satelor în secolul al XVI-lea.

Privind conţinutul textelor editate, în linii mari sînt acte cu caracter juridico- 
administrativ şi diplomatic şi acte particulare. In prima categorie, primul loc îl 
ocupă zapisele de vînzare, de cumpărare, de schimb, de daune, de hotărnicie, de 
întărire, în general acte de proprietate (30 de piese). Urmează un număr de 18 scri
sori de la înalte autorităţi (demnitari, bani, pîrcălabi de cetate etc.) şi adresate unor 
autorităţi similare. Alte documente cuprind diverse mărturii (6 piese), acte diplo
matice (2 piese), inventare cu caracter administrativ şi financiar (4 piese), chitante 
(2 piese), testament (4 piese), împuterniciri (2 piese); într-un singur exemplar un 
act de cununie, o întărire şi o înştiinţare.

In rîndul actelor particulare se înscriu cîteva scrisori (4 piese), un itinerariu 
de călătorie, un inventar de bunuri materiale şi o socoteală de sume primite. Se men
ţionează aici şi prezenţa unor tabele cronologice după model bizantin, scrise, poate, 
în scop didactic.

însemnările româneşti, 34 de piese, aparţin în cea mai mare parte lui Petru. 
Şchiopul (15 piese) şi Mihai Viteazul (13 piese); două însemnări autografe provin 
de la Ieremia Movilă, iar cîte una de la banul Mihalcea şi de la logofeţii Marcu şi 
Fiera.

Cu privire la emitenţii documentelor se constată că, în special cele referitoare 
la vînzări şi cumpărări de terenuri, aparţin micilor proprietari de la sate. Se întîl- 
nesc cîteva care provin de la preoţi de sate (IX, X. XI), călugări (CIX) sau călugăriţe 
(VIII). De Ia clerul superior avem o mărturie a egumenului mînăstirii Bistriţa (IV) şi 
două scrisori, una a mitropolitului I<3an al Transilvaniei (CXV), alta a egumenului 
mînăstirii Moldoviţa (LXXXII).

Un număr apreciabil de documente eroană de la înalţi dregători, cum sîn t: 
Calotă şi Preda, mari bani ai Craiovei (XXII, XXIII, LVI), de la Bucium, marele vornic 
al Ţării de Jos (LXIX), de la marii boieri moldoveni Luca Stroici, Ieremia şi Simion 
Movilă (LXXXV1II, LXXXIX), de la Jurj Pogan şi Toma, demnitari din Maramureş 
(CX1I), de la vistierii Bărcan şi Nica (XXXV, XXXVII, L), de la logofătul Teodosie 
Rudeanul (XLI, XL1X), de Ia Aga Leca (XXVIII) etc. Se încadrează aici şi scrisoarea 
de trădare a boierilor munteni, iscălită de Mitropolitul Ţării Româneşti, Eftimle, şi 
de o serie de membri ai sfatului domnesc (XVIII). (Ion Ionaşcu, Mihai Viteazul şi 
boierii trădători, in «Magazin istoric», an. II (1968), nr. 1, p. 83, a arătat însă că 
această scrisoare este falsă, nji.). Cîteva documente aparţin unor dregători de oraşe 
(XCVII, CIII, CX) sau emanînd de la sfatul orăşenesc (CVI). Se adaugă două docu
mente ai căror emitenţi nu sînt cunoscuţi: o înştiinţare scrisă în Braşov (CXI) şi o- 
scrisoare din Cîmpulung, prin care se cere bistriţenilor ca diferendele dintre mol
doveni şi transilvăneni să fie reglementate pe cale paşnică.

O problemă urmărită în studiul introductiv este aceea a scribilor documentelor 
şi însemnărilor româneşti. Nu in toate cazurile, persoana de la care emană un docu
ment este şi cea care l-a scris. In stabilirea scribului s-a ţinut seama de acele do
cumente în care acesta îşi notează In mod expres numele (am scris eu cutare) In 
partea finală a textului.

Avem un număr destul de mare de documente şi însemnări autografe ale dom
nitorilor Mihai Viteazul, Petru Şchiopul şi Ieremia Movilă. Documentele lui Petru 
Şchiopul dovedesc incapacitatea acestuia de a reda prin scris sunetele româneşti. 
Deşi Mihai Viteazul avea deprinderea scrisului, însemnările sale dovedesc o imper
fectă cunoaştere a ortografiei. In schimb, Ieremia Movilă, de la care ni s-au păstrat 
două însemnări, dovedeşte, prin scris şi redactare, că era o persoană instruită (p. 31).

Documentele şi însemnările autografe care provin de la înalţi demnitari, cum 
ar fi banul Calotă, care, după grafie şi formulare, scrie stîngaci, cele de la Bărcan 
vistierul şi banul Mihalcea vădesc oameni instruiţi în ale scrisului. O constatare 
identică poate fi făcută şi pentru documentele scrise de logofeţi. Avîndu-se în ve
dere anumite date, ca locul şi împrejurările în care au fost scrise, persoana în nu
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mele căruia au fost redactate, aceşti scribi aparţineau foarte probabil cancelariei dom
neşti sau erau logofeţi ai unor mari boieri. Toţi dovedesc o bună şi îndelungată de
prindere a scrisului.

Din rîndul textelor datorate diecilor nu ne-a parvenit decît un singur docu
ment (LX), al cărui autor provine dLn mediul sătesc. «Dealtfel, trebuie să remarcăm 
că scribii actelor sînt în majoritatea cazurilor preoţii» (p. 31).

Documentele şi însemnările din secolul al XVI-lea sînt scrise în majoritatea 
lor pe hîrtie. Numai două documente sînt redactate pe pergament: unul cuprinde
o mărturie scrisă in mînăstirea Bistriţa (IV) şi celălalt un testament localizat în ju
deţul Olt. Calitatea pergamentelor fabricate în Ţara Românească este inferioară.

Documentele scrise în Ţara Românească folosesc, pe de o parte, hîrtie de fa- 
-brlcaţie autohtonă provenind de Ia morile din Braşov, pe de altă parte, hîrtie de 
fabricaţie străină, care este identificată după filigrane.

Al. Mareş acordă în introducere un spaţiu destul de mare grafiei, tipurilor de 
scriere chirilică (semiuncidlă şi semicursivă), problemă puţin studiată pînă acum. De 
asemenea se analizează inventarul general de semne, suprascrierea literelor, semnele 
de punctuaţie, diacritice etc.

După Notă asupra ediţiei (p. 83—91) urmează Textele  precedate de o listă a lor,' 
In număr de 120, reproduse în transcriere fonetică interpretativă. Fiecare document 
cuprinde datele, riguros formulate, privind localitatea şi data actului, după care ur
mează un scurt rezumat (cu numele persoanei de la care emană documentul şi obicctul 
documentului), textul propriu-zis, o rubrică cu date diplomatice. în aparatul critic sînt 
consemnate greşelile de grafie, repetiţiile, grafiile asupra cărora scribul a revenit 
ulterior, alte lecţiuni posibile în cazul unor grafii, care se pretează la mai multe inter
pretări. In Addenda se inserează o chitanţă şi un zapis de danie, ambele din 1600, publi
cate în Documenta Romaniae historica, B. Ţara Românească, voi. XI, Bucureşti, 1975, 
volum care a apărut după încheierea lucrărilor de elaborare a ediţiei de faţă.

Transcrierea textelor, noile lecţiuni şi îndreptarea greşelilor din alte ediţii do
vedesc competenţă şi pasiune. Cu rigurozitate ştiinţifică este întocmit indicile de cu
vinte, care înglobează toate unităţile lexicale existente în documentele şi însemnările 
editate, fiind alcătuit alfabetic, morfologic şi grafic. Cuvintele-titlu sînt redate cu litere 
latine şi in forma lor actuală, iar în interiorul articolelor sînt prezentate toate formele 
morfologice şi variantele care apar în texte. Cu aceeaşi rigurozitate a fost întocmit 
şi indicele de persoane. La fiecare persoană se consemnează localitatea de origine şi 
tn care se afla in momentul redactării documentului, rangul, profesia şi persoanele de 
care este legată printr-un anumit grad de rudenie.

Desigur, ar mai fi şi unele aspecte discutabile, cum este cazul lui scumpăra şi 
clescumpăra, dacă se poate subordona scumpăra lui descumpăra, sau, dacă scumpăra 
nu s-a format de la cumpăra cu prefixul s —, după cum nu este exclusă nici posibili
tatea unei legături etimologice între descumpăra si cumpăra. Poate nici tratarea se
parată a lui tută de tătine (formă de gn. — dat. a primului cuvînt) nu ar fi justificată. 
Semnalăm şi greşelile de tipar, p. 17 «Şt. Ştefăncscu, în loc de Şt. Ştefulescu; p. 17 
«explus», în loc de exclus.

Prin felul în care a fost alcătuită ediţia de faţă, în condiţiile ştiinţifice optime, 
nducînd prestigiu filologiei româneşti, ni se oferă prilejul de a cunoaşte documentele 
şi însemnările româneşti scrise de înaintaşii noştri cu peste patru veacuri in urmă. 
rare !nteresează nu numai pe specialiştii în filologie şi istorie, ci pe toţi cei dornici " 
de a cunoaşte graiul, preocupările, viaţa poporului nostru, care se desfăşoară în vo 
lum ca într-o frescă dintr-o catedrală.

Cartea ne invită, de fapt, să stăm fiecare de vorbă în taină cu înaintaşii noştri, 
care, ne vorbesc din cancelariile domneşti, din mînăstiri, din sate, de pe tot cuprinsul 
românesc al secolului al XVI-lea, şi graiul lor este izbitor de asemănător cu al nostru 

,de astăzi.
Pr. I. IONESCU
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P A C E !
într-o lume marcată de tulburări de tot felul si în care zăngănitul 

armelor devine tot ma'i insistent, PACEA este idealul cel mai dorit şi mai 
cămat. Schimbările rapide care au loc în toate domeniile vieţii omului 
contemporan impun cu necesitate promovarea spiritului de încredere, 
statornicirea unui climat de pace şi bună înţelegere între statele lumii.

Strădaniile depuse pînă acQm pentru instaurarea unei păci trainice 
în lume nu au dat încă rezultatele dorite- deoarece unele state doresc 
pacea, dur modul cum vor să o realizeze este departe de a prezenta 
toate garanţiile, creşterea potenţialului militar fiind grăitoare în acest 
sens.

Preocupată de problema păcii şi securităţii în lume, România a lan
sat Apelul poporului român adresat celei de a doua sesiuni speciale a 
Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite consacrată dezarmării, 
document ce vibrează de sincera dorinţă de pace a unui întreg popor şi 
propune măsuri concrete şi eficiente în vederea realizării dezarmării şi 
a destinderii.

Această a doua sesiune specială a Adunării generale a O.N.U. consa
crată dezarmării are loc în împrejurări caracterizate printr-o încordare 
gravă a situaţiei internaţionale, cînd politica de înarmări cunoaşte o in
tensificare fără precedent, iar în lume s-a acumulat un imens arsenal 
de arme nucleare, un enorm potenţial de distrugere ce ameninţă însăşi 
viaţa popoarelor, a întregii omeniri.

Plecînd de la analiza temeinică a rezultatelor politicii de pace dusă 
pînă în prezent şi ajungînd la concluzia că acestea nu sînt cele aştep
tate, că perşistă neîncrederea între popoare, documentul propune un 
program de măsuri concrete în vederea realizării dezarmării. România 
a urmărit cu atenţie evoluţia fenomenelor care au afectat într-un sens 
sau altul pacea şi securitatea lumii, iar programul amplu de măsuri 
propuse înaltului for internaţional exprimă atitudinea ei constantă în 
privinţa păcii şi securităţii. înfăptuirea dezarmării răspunde nu numai 
dorinţei vii şi fireşti de pace şi bună înţelegere între oameni ci şi ne- . 
voii de progres şi dezvoltare sub toate aspectele. Tot ceea ce se preco
nizează pune în lumină convingerea României că dezarmarea şi destin
derea omenirii presupun o angajare generală a statelor lumii. Orice altă 
soluţie s-ar dovedi, în fapt, un apel la politica de forţă. -

Realismul programului prezentat de România la cea de a doua se
siune specială a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite con
sacrată dezarmării derivă în mod firesc din convingerea că realizarea 
dezarmării în condiţiile actuale este posibilă, pentru că destinderea pro
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dusă Drin oprirea înarmărilor şi trecerea la realizarea unor paşi con
creţi în direcţia dezarmării, în primul rînd a celei nucleare ; prin înce
tarea producţiei de arme nucleare-şi trecerea la reducerea treptată a 
stocurilor existente.pînă la lichidarea lor totală şi interzicerea definitivă 
a tuturor armelor nucleare, precum şi a celorlalte arme de distrugere 
în masă; prin îngheţarea cheltuielilor militare la nivelul anului 1982 
şi trecerea la reducerea lor, pînă în 1985, cu 10— 15% ; prin oprirea am
plasării şi dezvoltării rachetelor cu rază medie de acţiune în Europa, 
retragerea şi distrugerea celor existente, eliminarea tuturor armelor 
nucleare de pe continentul european, lărgeşte cadrul şi perspectiva pă
cii şi securităţii. Numai aşa omenirea poate avea certitudinea unei păci 
durabile, a păcii care să permită dezvoltarea liberă a vieţii. în acest 
context se înscriu convocarea unei Conferinţe pentru creşterea încre
derii şi dezarmare în Europa ; crearea de zone denuclearizate în dife
rite regiuni ale lumii prin înţelegerea între statele din regiunile respec
tive, puterile nuclear^ angajîndu-se că nu vor folosi arma atomică şi în 
general forţa împotriva statelor care ar face parte din asemenea zone ; 
adoptarea, cu participarea tuturor statelor, a unor măsuri eficiente pen
tru creşterea încrederii între state ; soluţionarea tuturor conflictelor din
tre state exclusiv prin mijloace paşnice, oprirea actualelor conflicte şi 
reglementarea lor pe cale politică, prin tratative, prevenirea apariţiei 
oricăror noi conflicte militare ; crearea în cadrul O.N.U. a unei Comisii 
de bune oficii, conciliere şi mediere, în scopul prevenirii şi soluţionării 
paşnice a conflictelor şi diferendelor dintre state. Avînd’ în vedere creş
terea rolului popoarelor, a opiniei publice mondiale, în soluţionarea tu
turor problemelor care privesc pacea şi programul umanităţii, întărirea 
solidarităţii şi conlucrării lor în afirmarea politicii de destindere, de 
pace şi independenţă naţională, documentul inspiră un optimism bazat 
pe experienţa de decenii a României. Sîntem în faţa unui proiect de 
pace ce vizează, prin amploarea lui, ideea de continuitate ca în orice 
înfăptuire uriaşă.

Realizarea dezarmării implică un proces de durată care, preîntîm- 
pinînd eventualele greutăţi ce-i stau înainte, comportă diferite aspecte şi 
priorităţi. Este cazul să amintim, aici, problema dezarmării nucleare 
şi crearea de zone de pace şi colaborare în Europa, continent tu cea 
mai mare dotare militară. Recomandînd unirea tuturor forţelor păcii 
în vederea întăririi destinderii, a instaurării unor relaţii noi bazate pe 
înţelegere şi colaborare între naţiuni, România arată omenirii prin Ape
lul adresat celei de a doua sesiuni speciale a Adunării generale a O.N.U. 
că este preocupată permanent de problema păcii şi securităţii, de întă
rirea cursului spre destindere generală.

Voinţa sa de pace exprimată recent în Apelul adresat celui mai 
înalt for mondial este întărită de 18 milioane de semnături ale muncito
rilor, ţăranilor, intelectualilor, tineri şi vîrstnici, români, maghiari, 
germani şi de alte naţionalităţi.
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In spiritul întregii sale politici de pace şi colaborare, al gîndirii pre
şedintelui Ceauşescu, România se angajează ca, împreună cu celelalte 
state, cu toate naţiunile lumii, să-şi aducă şi pe viitor întreaga sa con
tribuţie la orice eforturi menite să asigure viaţa paşnică a popoarelor, 
înfăptuirea dezarmării, a păcii şi securităţii în întreaga lume.

★
Biserica Ortodoxă Română, înflăcărată apărătoare a păcii, a spriji

nit dintotdeauna năzuinţele de pace şi bună înţelegere pentru care luptă 
poporul român. Conştientă de responsabilitatea pe care o are faţă de 
apărarea vieţii oamenilor Biserica noastră a sprijinit cu toată fermitatea 
acţiunile pentru pace desfăşurate de poporul nostru.

Apelul poporului român adresat celei de a doua sesiuni speciale a 
O.N.U. consacrată dezarmării a trezit, cum era şi firesc, interes şi-n 
rîndul oamenilor Bisericii. Membrii Sfîntului Sinod al Bisericii noastre 
şi-au exprimat adeziunea la acest Apel şi au cerut împreună cu întregul 
popor român şi cu toate popoarele lumii «să se acţioneze cît mai grabnic 
acum, pînă cînd nu este prea tîrziu, pentru a se asigura dreptul funda
mental al oamenilor — dreptul la pace, la viaţă şi la libertate».

Ierarhii, slujitorii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române au sem
nat cu convingere şi entuziasm acest Apel pentru o lume fără arme nu
cleare, pentru o lume a păcii.

«Pentru pacea de sus» şi «pentru pacea a toată lumea» Biserica s-a 
rugat şi se va ruga întotdeauna. Ea cere de la Dumnezeu prin aceasta 
pacea universală pe care n-au oferit-o societăţile omeneşti închise în 
sfera intereselor proprii.

REDACŢIA
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PARTICIPAREA PREA FERICITULUI PATRIARH IUSTIN, IN 
FRUNTEA UNEI DELEGAŢII A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, 
LA CONFERINŢA MONDIALĂ «OAMENII DE RELIGIE PENTRU 

AP ARAREA DARULUI SACRU AL VIEŢII ÎMPOTRIVA 
CATASTROFEI NUCLEARE»

(Moscova, 10— 14 mai 1982)

Intre 10 şi 14 mai 1982 s-au desfăşurat la Moscova lucrările Conferinţei mon- 
dia’ e «Oamenii de religie pentru apărarea darului sacru al vieţii împotriva catas
trofei nucleare». Conferinţa a fost organizată şi găzduită de Biserica Ortodbxă Rusă, 
la iniţiativa Sanctităţii Sale Patriarhului Pimen al Moscovei şi al întregii Rusii.

Pentru organizarea acestei ample reuniuni s-a alcătuit un Comitet pregătitor 
internaţinal, format din 48 de reprezentanţi ai diferitelor religii, din 30 de ţări. Din 
acest comitet, care s-a întrunit in mai multe rinduri, a făcut parte şi I. P. S. Mitropolit 
Antonie al Ardealului.

La Conferinţă au participat 588 de delegaţi din 90 de ţări reprezentînd opt mari 
religii ale lumii : budismul,, creştinismul, hinduismul, islamismul, iudaismul, şikismul, 
şintoismul şi zoroastrismul. La aceştia s-au adăugat observatori, oaspeţi, ziarişti şi 
invitaţi de onoare, conferinţa totaldzînd circa 1000 de persoane.

Intre aceştia au fost de faţă delegaţi ai unor organizaţii mondiale .intercreştine 
şi interreligioase, precum : Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Conferinţa Bisericilor 
Europene, Conferinţa Creştină pentru Pace, Federaţia Luterană Mondială, Alianţa Re
formată Mondială, Conferinţa Catolicilor Europeni din Berlin, Conferinţa Bisericilor 
din întreaga Africă, Conferinţa Budistă Asiatică pentru Pace, Liga Internaţională a 
Femeilor pentru Pace şi Libertate, reprezentanţi ai organizaţiilor islamice locale şi re
gionale din ţările arabe şi din alte ţări, conducători religioşi, teologi, oameni de stat, 
personalităţi publice şi ştiinţifice.

Din partea creştină au participat reprezentanţi ai Bisericilo.r Ortodoxe, Vechi- 
Orie.itale, Romano-Catolică, Vechi-Catolică, Anglicană şi Protestante.

Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de o delegaţie de opt persoane,. în 
frunte cu Prea Fericitul Patriarh Iustin. Din delegaţie au mai făcut parte: I.P.S. Mitro
polit Antonie al Ardealului; l.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei; P. Cuv. Arhim. Pi
men Zainea, exarhul mlnăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor; P. Cuv. Arhim. Irineu 
Cheorbeja, consilier patriarhal; P. C. Pr. Duhnitru Soare, consilier patriarhal; Dl. 
Cezar Vasiliu, lector la Institutul teologic din Bucureşti; P. C. Diac. Laurenfiu 
Movileanu.

împreună cu ielegiţia Bisericii Ortodoxe Române, au participat la lucrările 
conferinţei şi următorii reprezentanţi ai altor culte din România : Exc. Sa Episcopul 
Paul Szedressy, conducătorul Bisericii Evanghelice-Luterane S. P .; Dl. Prof. Hans
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Klein, din partea Bisericii Evanghelice-Luterane C .A .; Past. Gheorghe Vidits, vicarul 
Bisericii Reformate, eparhia Oradiei.

Prea Fericitul Patriarh Iustin, însoţit de delegaţii români, a plecat la Moscova 
s'mbătâ, 8 mai, pentiu a participa la slujba religioasă dm ziua de duminică, 9 mai. 
In catedrala Patriarhiei din Moscova.

La aeroportul Otopeni Prea Fericitul Patriarh Iustin a fost însoţit d e : I.P.S. Mi
tropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei; P. S. Episcop Vasile Tîrgovişteanul, vicar 
patriarhal; P.S. Episcop Roman Ialomiţeanul, vicarul Arhiepiscopiei Bucureştilor; 
consilieri bisericeşti administrativi.

Au fost Je faţă Dl. Ion Roşianu, preşedintele Departamentului Cultelor şi Dl. 
Ioan Popescu, director în Departamentul Cultelor.

Pe aeroportul Şeremetievo din Moscova, Prea Fericitul Patriarh Iustin şi dele
gaţii români au fost întîmpinaţi de Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen şi de un grup de 
ierami ai Bisericii Ortodoxe Ruse. Cei doi Iptîistătători de Biserici s-au îmbrăţişat 
cordial, expriniindu-şi bucuria reîntîlnirii lor frăţeşti.

In timpul şederii la Moscova, Prea Fericitul Patriarh Iustin şi membrii delegaţiei 
Bisericii Ortodoxe Române au fost însoţiţi de l.P,S. Arhiepiscop Nicodim de Harkov 
şi Bogoduhov şi P. C. Pr. Mihail Panaş de la Serviciul Relaţiilor Externe Bisericeşti 
al Patriarhiei Moscovei. ,

Duminicâ, 9 mai, Prea Fericitul Patrfarh Iustin şi delegaţii din România au par
ticipat la Sf. Liturghie, în catedrala patriarhală «Arătarea Domnului» din Moscova. 
Serviciul divin a fost săvîrşit de un impresionant sobor, avînd în frunte pe Sanctitatea 
Sa Patriarhul Nicolae al Vl-lea  al Alexandriei, Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen al 
Moscovei şi al întregii Roşii şi Prea Fericitul Patriarh Iustin al Bisericii Ortodoxe 
Române. Din sobor au mai făcut parte : şapte mitropoliţi — între care şi I.P.S. Mitro
polit Antonie al .Ardealiţlui şi I.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei, opt preoţi — în
tre care şi Arhim. Pimen Zadnea, Arhim. Irineu Cheorbeja şi Pr. Dumitru Soare — şi 
şapte diaconi, între care şi Diac. Laurenţiu Movileanu.

Au asistat toţi ceilalţi delegaţi din România. De asemenea, au fost de faţă ierarhi 
şi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Ruse, precum şi numeroşi delegaţi străini, de 
diferite confesiuni, sosiţi la Moscova pentru a participa la lucrările Conferinţei.

La sfîrşitul Sfintei Liturghii s-au rostit cuvîntări.
Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen a adresat un călduros salut întîistătătorilor de 

Biserici, ierarhilor, clericilor şi delegaţilor bisericeşti de peste hotare, aflaţi de faţă. 
Sanctitatea Sa s-a referit în mod deosebit la responsabilitatea creştinilor şi a oame
nilor de religie faţă de apărarea păcii, !n contextul aniversării celor 37 de ani care 
s-au scurs de la încheierea celui de al doilea război mondial.

Au luat apoi cuvîntul Prea Fericitul Patriarh Nicolae al Vl-lea  al Alexandriei, 
Pastorul baptist Bilty Graham din S.U.A. şi în încheiere, Prea Fericitul Patriarh Iustin.

După rostirea cuvîntului său, Prea Fericitul Patriarh Iustin a înmînat Intîistătă- 
toruiui Bisericii Ruse o frumoasă icoană, lucrată în atelierele Patriarhiei noastre.

După terminarea serviciului divin, Prea Fericitul Patriarh Iustin şi membrii de
legaţiei Bisericii Ortodoxe Române au fost invitaţi de către Sanctitatea Sa Patriarhul 
Pimen la o agapă frăţească, împreună cu alţi delegaţi la conferinţă.

In. aceeaşi zi, după-amiază, conducătorii delegaţiilor străine au depus coroane de 
flori la monumentul Victoriei din Moscova.

luni, 10 mai 1982, oiele 11,00 Prea Fericitul Patriarh Iustin şi membrii delegaţie! 
Bisericii Ortodoxe Române au avut o întrevedere cu Sanctitatea Sa. Patriarhul Pimen, 
la reşedinţa patriarhală din Moscova.

Au fost dc faţă înal» -Prea Sfinţiţii M itropoliţi: Filaret de Kiev, exarh al Ucrainei; 
Alcxei de Tf>'in ; Antonie de Leningrad şi Novgorod ; Filaret de Minsk şi Bielorusia, 
preşedintele Departamentului Relaţiilor Externe Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei j 
Juvenalie de Krutiţki şi Kolomna şi I.P.S. Arhiepiscop Nicodim de Harkov şi Bogo
duhov.

Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen a mulţumit Prea Fericitului Patriarh Iustin pen
tru vizita protocolară, precum şi pentru participarea la Sfîntă Liturghie, împreună cu 
ierarhii şi clericii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, în ziua precedentă.

Prea Fericitul Patriarh Iustin şi-a exprimat bucuria pentru ocazia de a participa 
la Conferinţa mondială pentru pace organizată de Biserica Ortodoxă Rusă, menţio- 
nînd că întîlnirea aceasta, în perioada sărbătorească pascală, constituie o amintire
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■de neuitat. A sublii.iat că scopul principal al venirii aici a delegaţiei Bisericii Orto
doxe Române ăl constituie dorinţa de apărare şi consolidare a păcii lumii. Mulţumind 
pentru primire, Prea Fericitul Patriarh Iustin a adresat întîistătătorului Bisericii Orto
doxe Ruse ijiivitaţia de a face o vizită oficială Prea Fericirii Sale-şi Bisericii Ortodoxe 
Române. Invitaţia a fost acceptată cu plăcere.

Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen a înmînat apoi unele daruri Prea Fericitului Pa
triarh Iustin şi membrilor delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române. Cu acest prilej, s-au 
dat şi informaţii asupra activităţii atelierelor Patriarhiei Moscovei.

In continuare, au avut loc discuţii cu privire la unele probleme de interes pan
ortodox.

Lucrările Conferinţei mondiale «Oamenii de religie pentru apărarea dreptului 
sacru ai vieţii de catasiroia nucleară» s-au deschis în după-amiaza zilei de 10 mai 1982, 
la Centrul internaţional de conferinţe «Sovincentr», un local nou, utilat după cerinţele 
tehnicii moderne.

La Conferinţă au luat parte următoarele categorii de participanţi: invitaţi de 
onoare, delegaţi, observatori, invitaţi şi ziarişti.

Limbile oficiale ale lucrărilor au fost: rusa, engleza, spaniola,.germana, franceza 
$i araba. *

S-a lucrat în sesiuni plenare şi în grupe de lucru. Au avut loc, de asemenea, 
reuniuni pe religii.

SESIUNILE PLENARE
Prezidiul de onoare al Conferinţei Mondiale a fost alcătuit din patronii de onoare : 

Muftiul Ziyauddin Khan ibn Ishan Babakhan, preşedintele Comitetului religios musul
man pentru Asia Centrală şi Kazahstan, U.R.S.S.; Episcopul Dr. Tibor Bartha, preşedin
tele Sinodului Bisericii Reformate din Ungaria ; Ven. Did Hambo Lama J.J. Erdyneev, 
adjunct al Budiştilor din U.R.S.S.; Sanctitatea Sa Abuna Tekle Haimanot; patriarhul 
Etiopiei; Sanctitatea Sa Ilia II, Patriarhul Catolicos al întregii G eorgii; Prea Fericitul 
Iustin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; Arhiepiscop Dr. Mikko Juva, Primatul 
Bisericii Luterane-Evanghelice din Finlanda; Sanctitatea Sa Maxim, Patriarhul Bulga
riei ; Prea Fericitul Nicolae al Vl-lea, Patriarhul Alexandriei; Dr. Mirosl.av Novak
— Biseric.i Husită din Cehoslovacia; I. P. S. Arhiepiscop Paul al Bisericii Orto
doxe din Finlanda ; Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen al Moscovei şi al întregii Rusii; 
Episcop Dr. Albrecht Schoenherr al Federaţiei Bisericilor Luterane-Evanghelice din 
R.D.G.; Ven. Tich Tri Tu, conducătorul budiştilor vietnamezi ^Sanctitatea Sa Vasken I. 
Patriarhul Catolicos suprem al tuturor armenilor .din U.R.S.S.'şi cunoscutul predicator 
american Past. Billy Graham.

I.P.S. Mitropolit Filaret de Minsk şi Bielorusia, preşedintele Comitetului Inter
naţional Pregătitor, a desahis lucrările Conferinţei.

Salutînd pe oaspeţi, I.P.S. Sa a prezentat o dare de seamă a activităţii Comitetului 
Internaţional Pregătitor. A  arătat apoi necesitatea unui efort comun al oamenilor de 
pretutindeni pentru oprirea cursei înarmărilor, subliniind că pacea este pentru oa
menii de religie nu numai o idee pioasă, ci una dinamică, o forţă. In încheiere a ex
primi! convingerea că actuala conferinţă va aduoe o însemnată contribuţie la apărarea 
vieţii pe pămînt. (

Toţi partxipantii s-au rugat apoi în tăcere, potrivit propriului lor ritual.
Dl. Vladin.ir A. Kuroedov, preşedintele Consiliului pentru problemele religioase 

de pe lîngă Consiliul de Miniştri al U.R.S.S., a dat citire mesajului preşedintelui Con
siliului de Miniştri al U.R.S.S., N. A. Tihonov, adresat participanţilor la conferinţă. 
In mesaj s-a dat o înaltă apreciere obiectivelor Conferinţei şi s-a transmis partici
panţilor urări de succes în activitatea lor de promovare a păcii. îndeosebi s-a accen
tuat faptul că în prezent, mai mult ca oricînd, fiecare om — indiferent de convingerile 
sale religioase — trebuie să înţeleagă responsabilitatea sa faţă de apărarea vieţii pe 
planeta noastră.

Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen al Moscovei şi al întregii Rusii a prezentat con
ferinţa : «Apărarea daruluî sacru al vieţii împotriva catastrofei nucleare — datoria 
•oamenilor de leligi*^ După ce a făcut o sinteză a activităţii pentru pace a Bisericii
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O nodoxe Ruse, în ultimii ani, Sanctitatea Sa a expus temeiurile teologice ale păcii 
St datona creşt:nilor şi a oamenilor de religie de a apăra bunul cel mai de preţ a l . 
omenirii — viaţa. Vorbitorul şi-a exprimat apoi îngrijorarea faţă de apariţia noilor 
doctrine ale războiului nuclear, inclusiv doctrina aşa-zisului «război nuclear limitat» 
91 a subliniat urgenţa care se impune cu privire la începerea dezarmării nucleare 
ţi (a întărirea securităţii internaţionale. Ir. încheiere, întîistătătorul Bisericii Orto
doxe Ruse a spus: «Am ales singura cale dreaptă, de o importanţa vitală pentru 
omenire — culea vieţii. Avînd in vedere datoria noastră religioasă, să profităm de 
ocazia oferită de această Conferinţă, pentru a stabili împreună ce anume împiedică 
ptomovarea păcii şi peatiu a alege mijloacele prin care să îndepărtăm aceste pb- 
stacole. Să profităm de această ocazie, pentru a declara întregii lumi că păstorii -şi 
învăţători’ religioşi ai popoarelor sînt una în aspiraţiile lor pentru pace şi pentru 
bunăstarea tuturor oamenilor de pe pămînt».

tn continuare, înalte personalităţi prezente la Conferinţă au adresai mesaje 
<le salut tn care s-a spus, între ăltele :

«Conştiinţa omenirii este revoltată de escaladarea criminală a cursei înarmă
rilor. Să ne unim eforturile, pînă nu e prea tîrziu, Rentru apărarea păcii pe pămînt» 
(A. I. Jukov, preşedintele Comitetului sovietic pentru pace).

«...Să la^m  la o paite fanatismul religios şi să ne angajăm în lupta pentru 
viaţă. Fie ca c jDiii noştri să se bucure totdeauna de dragoste şi pace, fie ca ei să 
aibă o situaţie mai bună decît a noastră, fie ca viaţa lor să fie totdeauna fericită» 
(Sanctitatea Sa Patriarhul Nicolae al Vl-lea  al Alexandriei).

«...Sper din tot sufletul că această întrunire va deveni un stindard al păcii. 
Scăparea de spectrul războiului nuclear este necesară pentru toate naţiunile» (Muftiul 
Ziyauddin ibn Ishan Babakhan, preşedintele Comitetului musulman spiritual din Asia 
Centrală şi Kazahstan).

«...Să facem totul pentru a păstra viaţa şi darul sfînt al vieţii!» (Romesh Chandra, 
preşedintele Consiliului Mondial al Păcii).

«...Popoarele lumii trebuie să înţeleagă că lupta pentru pace este de o impor
tantă vitSlă pentru noi toţi» (Aziz Sherit, vicepreşedinte al Organizaţiei pentru soli
daritatea afro-asiatică). .

«...Războiul este un blestem pentru omenire. Primul şi cel mat important dintre 
toate drepturile omului este dreptul la pace, dreptul sfînt de a alege nu sabia, ci 
uneltele muncii paşnice» (Sanctitatea Sa Patriarhul Vasken  I, ’catolicosul suprem al 
tuturor armenilor).

De aseminea, au trimis mesaje de salut: Dr. Javier Perez de Cuellar, secretar 
general al' O.N.U., care a apreciat în mod deosebit activitatea organizaţiilor non- 
guvernamentale. privind sprijinul pe care acestea îl acordă Organizaţiei .Naţiunilor 
Unite în acţiunea de sprijinire a păcii internaţionalei Dalai-Lama, conducătorul tu
turor nudiştilor: «Pacea nu poate fi realizată fără dragoste şi frăţietate. Suprapu
nerile irebuie să facă tot cc le stă în putinţă pentru a preveni o catastrofă nucleară» ; 
Dr. Mauno Koivisto, preşedintele Finlandei: «Nu există o îndatorire mai importantă 
în ziua de astăzi decît aceea de a lucra pentru pace, pentru dezarmare şi mai ales 
pentru lichidarea ameninţării unui război nuclear catastrofal».

în continuarea lucrărilor, Past. Richard Andriamanjato, vicepreşedintele Comi
tetului Internaţional Pregătitor, a prezentat propuneri pentru organele de conducere 
ale Conferinţei. Prin vot unanim, au fost aleşi:

Preşedinte: I.P.S. Mitropolit Filaret de Minsk şi Bielorusia (U.R.S.S.). 
Vicepreşedinţi: Past. Richard Andriamanjato (Republica MalgaşăJ; -Şeicu! Ah- 

mad Keftaru (Siria); Veţi. Kushok G. Bakula (India); Mitropolitul Paulos Mar Gre- 
’gorics (India); Rev. Canonic Ravmond Goor (Belgia); Rev. Fernando Cardenal (Ni
caragua); Epiicop Karoly Toth (tJngaria); Episcop David Preus (S.U.A.); Dr. Sergio 
Arce-Martinez (Cuba).'

Conferinţa a aies de asemenea membrii Secretariatului, ai Comitetelor de4 acre
ditare şi redactare, preci m şi moderatorii întrunirilor de religii, ca şi moderatorii 
cel6r patru grupuri de lucru şi membrii’ Comitetului de conducere.

In Comitetul de redactare a f6st ales şi I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, 
■ci reprezentant al ţărilor din Europa de Est. I.P.S. Sa a adus contribuţii de seamă 
la întocmirea documentelor finale ale Conferinţei.
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Sesiunea plenară din 11 mai s-a deschis printr-o cuvîntare a ministrului reli
giilor din Siria, Muchamad a\-Khatib, care a prezentat mesajul de pace al guver
nului şi poporului sirian.

1 ema principală a Conferinţei: Aspecte teologice şi spirituale ale activităţii 
pentru pace a religiilor lumii şi sarcinile oamenilor de religie pentru prevenirea unei 
catastrofe nucleare a fost expusă în cadrul unor referate ale reprezentanţilor marilor 
religii, şi anume :

Ven. Sumanatissa Thero (budist, Sri Lanka) a accentuat importanţa acţionării' 
fără întîrziere pentru oprirea cursei înarmărilor. A  relatat despre cooperarea budiş- 
tii,or cu organizaţiile naţionale şi internaţionale care lucrează pentru pace.

Prof. Ch. Satchidananda Murty (hinduist, India) a prezentat temeiurile teologice 
ale înfăptuiri» păcii în hinduism şi a propus înfiinţarea unui organism mondial auto
ritar pentru controlul armelor nucleare.

Şef-rabinul Laszlo Salgo (Ungaria) a arătat că toţi oamenii care aparţin unei 
religii trebuie să facă tot posibilul pentru a îndepărta primejdia războiului nuclear.

Rev. Ren6 Laurentin (ronano-catolic, Franţa) a subliniat caracterul dinamic al 
creştinismului în lupta împotriva violenţei şi a războiului, precum şi importanţa slu
jirii creştine în apărarea celor săraci şi oprimaţi. •

Muftiul suprem Ahmad Keftaru (Siria), s-a referit la rensponsabilitatea noastră 
faţă de generaţiile viitoare, afirmînd că ceea ce cauzează moartea şi distrugerea 
aduce suferinţă şi sărăcie nu numai pentru generaţia actuală, ci şi pentru/urmaşi.

Dr. Gopal Singh (şikit, India), a vorbit despre rolul şikiţilor în instaurarea păcii 
pe pămint şi a făcut apel ca oamenii de pretutindeni să se ridice împotriva războiului.

Past Billy Graham (oaptist, S.U.A.) atrăgînd atenţia că lumea trece astăzi prin 
cea mai critică fază a istoriei sale, a chemat la oprirea cursei înarmărilor, pe care 
a condamnat-o ca lipsită de' sens şi criminală.

S-a intrat apoi în discuţia cejor patru subteme ale Conferinţei.
La prima subtemă, Consecinţele catastroiale ale cursei înarmărilor şi ale răz

boiului nuclear, au prezentat referate :
Dr. Arie R. Brouwer, secretar general al Bisericii Reformate din S.U.A., a men

ţionat că Bisericile din Statele Unite condamnă cursa înarmărilor, considerînd-o drept 
imorală şi sursă de înstrăinare de familia umană.

Dr. Kâroly Toth, episcop al Bisericii Reformate din Ungaria, preşedintele Con
ferinţei Creştine pentru Pace a precizat că singura cale de a evita catastrofa nucleară 
este aceea de a o preveni. «Evanghelia, vestea cea bună a mîntuirii — a spus vor
bitorul —  nu poate fi predicată morţilor, ci numai celor vii».

Acad. A. A. Baev (U.R.S.S.) a atras atenţia că un război nuclear ar avea drept 
consecinţe dispariţia vieţii umane şi distrugerea întregii civilizaţii. De. şceea toate 
forţele iubitoare de pace sînt datoare să activeze pentru prevenirea unei catastrofe 
nucleare.

Prof. Bokko Tsutiyama (creştin, Japonia) s-a referit la consecinţele psihologice 
ale cursei înaimărilor, afumînd că viaţa trăită în frică, fără un scop precis pentru 
viitor, împiedică formarea unei personalităţi umanei sănătoase.

Dr. Radjinder Kaur (şikit, Indda) a făcut apel la lupta comună împotriva armelor 
nucleare şi la activitatea pentru îngheţarea cursei înarmărilor.

In a doua subtemă, Noile doctrine ale războiului nuclear, au prezentat referate :
M. N. von Meyenweld, membru al Sinodului Bisericii Reformate din Olanda, a 

prezentat, în calitate de expert, diferite concepţii asupra războiului' nuclear şi unele 
rezultate ale acestora, subliniind primejdia renaşterii doctrinei poiitice a intimidării 
•namicuiui «.prin putere». • i

Prof. Louis Rivera (creştin, Porto Rico) s-a referit la pericolul doctrinei «războiu
lui nuclear limitat» atrăgînd atenţia că Europa» ar putea deveni o «Euroşimă». A  
piopus înfiinţarea unui sistem internaţional de relaţii care- să asigure securitatea în
tregii omeniri.

Cu deosebită emoţie a fost ascultată apoi mărturia zguduitoare a D-nei Mativo 
Kurokuwa din Japonia, supravieţuitoare a bombardamentului atomic de la Hiroşima, 
care a readus in memonc ascultătorilor tragedia acelui odios atentat. «Profit de 
această ocazie a spus vorbitoarea, ca martoră a acelui dezastru, pentru a cere in
terzicerea categorică a armelor nucleare. Noi nu putem lăsa lumea să se autodistrugă».
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La cea de a treia subtemă, Sarcini urgente privind dezarmarea nucleară, au 
prezentaţ referate:

Ven. Kushok Bakula Rimpoche, conducător budist din India, a chemat la mobi
lizarea opiniei publice mondiale, pentru sprijinirea dezarmării nucleare. El a subliniat 
co&tributia ţări'or fără arme nucleare la cauza păcii mondiale.

Acad. G. A. Arbatov (U.R.S.S.) a insistat asupra necesităţii de a se controla 
cursul înarmărilor, prin eforturi de masă şi prin înlăturarea inerţiei. «Păzeşte-te de 
cei indiferenţi, a spus el, citind un vechi proverb. Ei nici nu ucid, nici nu trădează ; 
dar crima şi trădarea există cu consimţămîntul lor ascuns».

In cursul zilei de 11 mai, în cadrul sesiunilor plenare, s-a dat citire mesajelor 
O fe  salut trimise Conferinţei de D-na Indira Ghandi, primulnninistru al Indiei şi de 
^^Graţia Sa Robert Runcie, Arhiepiscop de Canterbury, Primatul Bisericii Angliei.
”  De asemenea, au prezentat m esaje: Episcopul Tibor Bartha, conducătorul Sino

dului Bisericii Reformate din Ungaria ; Arhiepiscopul Makula, din partea Conferinţei 
Bisericilor din întreaga A frică; Patriarhul Ilia II, Catolicosul Bisericii Ortodoxe Gru
zine ; Şeicul Mohammad Aii Mustaia, in numele musulmanilor din Irak; Kamal al 
Raşid, în numele musulmanilor din Iordania.

In ziua de 12 mai, in cadrul primei sesiuni plenare, a luat cuvîntul Prea Fericitul 
Dr. Iustin Mcisescu. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,’ care a spus :

♦Sanctităţile Voastre,
Înalt Prea Sîinţiile Voastre,
Prea Sîinţiile Voastre,
Iubit auditoriu,

in numele Bisericii Ortodoxe Române şi al celorlalte culte din România adresez 
un călduros salut acestui impresionant tor al reprezentanţilor de religii din întreaga 
lume, unindu-ne voinţele şi glasurile noastre cu voinţele şi glasurile Dvs., pentru a 
apăra împreună oel mai slînt, dar şi cel mai ameninţat drept al omenirii, dreptul la 
viată.

Noi venim , dintr-o tară pentru care apărarea vieţii constituie una din cele mai 
Înalte preocupări actuale. Vocaţia păcii este o adevărată caracteristică a poporului 
român care, cunoscînd din experienţa zbuciumatei sale istorii suferinţele războaielor 
şi ale năvălirilor pustiitoare, a înţeles că pacea este condiţia fundamentală a propă-> 
şirii materiale şi spirituale a unui popor. De aceea, el rămlne statornic în aspirafigi 
sa legitimă Ia pace şi la muncă închinată apărării vieţii.

La rîndul lor, Cultele religioase din România — care au stabilit Intre ele legături 
de bună înţelegere şi de colaborare ecumenică — au desfăşurat şi continuă să desiă- 
şoare o lucrare stăruitoare în favoarea păcii în lume. Ele au iniţiat o serie întreagă 
de acţiuni în slujba păcii, concretizate prin apeluri şi mesaje pentru pace, prin parti
cipări Ia întruniri internaţionale închinate păcii, sau găzduiri ale unor conferinţe creş
tine internaţionale in care s-au dezbătut probleme de acest gen.

Un moment deosebit în exprimarea voinţei de pace a Bisericii noastre, precum şi 
a celorlalte culte din România, l-a constituit, In luna noiembrie a anului trecut, Adu
narea cultelor din România pentru dezarmare şi pace.

La această Adunare, organizată de Biserica Ortodoxă Română, au participat peste 
300 de reprezentanţi ai celor 14 culte din ţaţa noastră precum şi mai mult de 40 de 
invitaţi de peste hotare.

La sfîrşitul dezbaterilor lor participanţii la Adunare au adoptat o poziţie fermă 
împotriva escaladării cursei Înarmărilor, Împotriva fabricării şi stocării de noi arme 
distrugătoare şi îndeosebi a bombei cu neutroni. In egală măsură, ei s-au pronunţat 
pentru instaurarea unui climat de pace, Înţelegere şi conlucrare între toate naţiunile.

Adunarea cultelor religioase din România ne-a oferit încă o dată prilejul de a 
analiza situaţia internaţională în lumina pregătirilor făcute de anumite state In vede
rea declanşării unui nou război, poate chiar a unui război atomic.

Astfel, constatăm că preşedintele ţârii noastre. Dl. Nicolae Ceauşescu, avea pe 
deplin dreptate atunci cînd spunea : «...Înainte de a fi prea tîrziu, Înainte ca rachetele 
să intre In acţiune, înainte ca bombele atomice să iie lansate... acum, cît sîntem Încă 
In viaţă,‘ să iacem totul pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor, 
la existenţa liberă, la pace.... In numele vieţii, al dreptului fundamental al omenirii
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Ia viată, Ia pace şi libertate, să ne unim elorturile, spunind un NU hotărît cursei 
înarmărilor, războiului, armamentelor atomice de orice Iei, lăclnd totul pentru a im
pune dezarmarea, şi în primul rînd dezarmarea nucleară, pentru a instaura o pace 
trainică pe pămlnt».

Acum, în lata gravelor primejdii care ameninţă viata omenirii, noi, slujitorii 
diieritelor religii, întruniţi aici Ia Moscova, ne simţim datori, mai mult ca oricînd, să 
ne sporim rugăciunile şi elorturile pentru a trezi în sulletele oamenilor, lra(ii şi cre
dincioşii noştri de pretutindeni, conştiinţa responsabilităţii lor ia/ă de supravieţuirea 
omenirii, de viaţa lumii.

Pentru toate aceste motive, sîntem toarte bucuroşi de ocazia ce ni s-a olerit, de ■ 
a participa la această Conferinţă mondială a oamenilor de religie pentru apărarea 
darului sacru al viefii de catastrofa nucleară şi de a putea să ne exprimăm solidari
tatea cu toţi oamenii şi toate popoarele care iubesc pacea şi care luptă pentru apăra- 
reh viefii. ,

De asemenea, este pentru noi o plăcută îndatorire să exprimăm călduroase mul
ţumiri Sanctităţii Sale Patriarhului Pimen şi Bisericii Ortodoxe Ruse, pentru iniţiativa 
şi organizarea acestei nobile acţiuni, în condiţii excepţionale.

In slîrşit, dumneavoastră tuturor, vă mulţumesc pentru atenţie».
In continuare, s-au prezentat următoarele referate în legătură cu cea de a pa

tra subtemă : Continuarea neîntîrziată a activităţii — sarcina noastră urgentă.
Rev. John Long, reprezentantul Secretariatului pentru promovarea unităţii creş

tine al Vaticanului, a prezentat doctrina Bisericii Romano-Catolice cu privire la darul 
sacru al vieţii. Fiind creaţia lui Dumnezeu, noi depindem de El şi primim putere prin 
herul Său dătător de viaţă. Deci sîntem datori să facem tot ce ne stă în putinţă pen
tru păstrarea darului vieţii.

Dr. Niman Koshy, directorul Comisiei Bisericilor pentru Afacerile Internaţionale 
a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, a accentuat faptul că războiul este incompa
tibil cu învăţătura Mîntuitorului Iisus Hristos. Bisericile pot şi trebuie să întreprindă, 
acţiuni pentru dezarmare, pentru că acestea sînt în concordanţă cu învăţătura Evan
gheliei.

Dr. Lubomir Mirejovskv, secretar general al Conferinţei Creştine pentru Pace, 
a asigurat pe participanţi de suportul moral şi solidarizarea C.C.P. cu toţi oamenii 
păcii.

Prof. Chumijdin Jugder, secretar general al Conferinţei Budiste Asiatice pentru 
Pace, a prezc-.tat temeiurile învăţăturii budiste pentru pace şi a făcut apel la unirea 
eiorturilor tuturor oamenilor religioşi pentru apărarea păcii.

Dr. Maxime Rairansoa, secretar general al Conferinţei Bisericilor din întreaga 
Africă, a prezentat o dare de seamă asupra activităţii pentru pace a acestei orga
nizaţii. A  subliniat că escaladarea cursei înarmărilor şi militarizarea sînt obstacole 
în calea dezvoltării economice a Africii.

Dr. Glen Garfield Williams secretar general al Conferinţei Bisericilor Europene.
•j făcut cunoscută contribuţia acestei organizaţii la crearea unui climat de destindere 
şi securitate Sn Europa şi in întreaga lume, menţionînd — între altele — rolul con
sultaţiilor C.B.E. privind aplicarea prevederilor Actului final de la Helsinki.

Dr. Karl Mau, secretar general al Federaţiei Luterane Mondiale a făcut apel la 
unirea eforturilor creştine cu acelea ale tuturor oamenilor doritori de bine, fără deo
sebire de relijie. sau de concepţii politice şi sociale, pentru realizarea păcii.

D-na Johann Cagiwada, reprezentantă a Consiliului Naţional al Bisericilor lui 
Hristos din S.U.A., a subliniat că lupta pentru dreptate şi pace în lume este punctul 
de convergenţă al misiunii Bisericilor creştine.

Past. Edmond Perret, secretar general al Alianţei Mondiale Reformate, a făcut 
cunoscută dorinţa de pace a membrilor celor 149 de Biserici Reformate, Presbiterienof 
şi Congregaţionaliste care alcătuiesc această organizaţie.

I. P. S. Mitropolit Juvenalie de Krutiţki şi Kolomna a exprimait speranţa că prin» 
eforturile credincioşilor religiilor şi ale tuturor oamenilor doritori de bine de pe 
pămînt, iubirea va triumfa tn lume, iar pacea se va sălăşlui în inimile oamenilor. 
■<Voinţa de p^ce a popoarelor este mai puternică decît armele nucleare», a spus în 
încheiere I.P.S. Sa.

In încheierea acestei sesiuni plenare, s-a adoptat textul.unei telegrame de răs-* 
puns către Dl. N. A. Tihonov, preşedintele Consiliului de Miniştri al U.R.S.S., în cart 
s-au adus mulţumiri guvernului sovietic pentru sprijinul acordat Conferinţei.
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Tn sesiunile plenare care au urmat, participanţii la Conferinţă au asfultat me
sajele. de salut din partea următoarelor personalităţi religioase şi de stat: Sanctitatea 
Sa Papa Ioan Paul al II-lea; Patriarhul Abuna Tekle Haimanot al Bisericii Etiopiene ş- 
Spiros Kiprianu. preşediatele Ciprului; Zhamban Batmunhe, preşedintele Consiliului 
oe  Miniştri al M ongoliei; Dr. Gerald Gdtting, preşedintele Uniunii Creştine Democrate 
din R.D.G.; Prea Fericitul Patriarh Maxim al Bulgariei; Baselius Mathews 1, catolico- 
sul Bisericii Siriene diri India de Sud ; Ceai-Tang Song, preşedintele Asociaţiei Budiş- 
Uicr din Coreea j I. P. S. Arhiepiscop Paavali, conducătorul. Bisericii Ortodoxe din 
Finlanda; I.P.S. Mitropolit Spiridon de Zahle — Liban, reprezentantul Patriarhiei An- 
tiohiei.

INTILNIRILE PE RELIGLI
In seara zilei de 11 mai, reprezentanţii celor opt mari religii s-au întîlnit separat. 

In cadrul religiei respective, in scopul de a-şi defini responsabilitatea lor în apărarea . 
vieţii omenirii contemporane.

După ample discuţii, s-au adoptat declaraţii ale fiecărei (religii, care au fost pre- 
lentate în următoarea sesiune a plenului Conferinţei.

Iată cîteva din ideile principale ale acestor declaraţii:
«Budiştii nu pot fi indiferenţi în privinţa luptei pentru pace. Trebuie neapărat 

interzise nu numai armele nucleare, ci şi cele tradiţionale» (Declaraţia budiştilor).
«Problema apărării păcii este problema vieţii înseşi» (Declaraţia iudeilor).

■ «-Problemele păcii nu pot fi separate de problemele adevărului şi dreptăţii, 
deoarece adeseori ideea luptei pentru pace este folosită pentru justificarea războiu
lui... Trebuie să interzicem ţirma nucleară <i(ricărui stat şi în felul acesta vom sta- 
Mli dreptul fiecărei ţări la pace şi 'echitate» (Declaraţia musulmanilor).

La Intilnirea participanţilor creştini a luat cuvîntul şi I. P. S. Mitropolit Antonie 
al Ardealului, care ia spus :

«Vorbesc în  numele Bisericii Ortodoxe Române şi al cultelor din România, do
ritoare şi militante active pentru pace. tor România pacea este ridicată la rang de 
politică de stat, însuşi preşedintele ţării, Docnnul Nicolae Ceauşescu, iniţiind Apeluri 
Si alte acţiuni care au dus la o  largă mobilizare şa pe plan intern şi pe plan extern. 
In favoarea păcii: adunări pe stadioane, marşuri, conferinţe ale diferitelor categorii 
de profesii, oameni de ştiinţă, de cultură si artă, printre care şi cultele. In toate 
aceste adunări s-a proclamat dreptul la viaţă şi dreptul la pace. ca drepturi funda
mentale ale oamenilor de pretutindeni.

Principiile politicii româneşti de apărare şi asigurare a păcii pot fi sintetizate- 
In trei id e i:

1. Toate diferendele dintre state să fie soluţionate pe calea tratativelor, prin 
dialog, şi nu prin război. Toate conflictele de idei să fie rezolvate prin idei, prin 
apeluri la raţiune şi nu prin apelul la torţă.

2. La baza rezolvării tuturor conflictelor şi pentru asigurarea unei baze solide 
pentru pace, să se caute a se fundamenta totul pe dreptate, care să dea acces 
tuturor popoarelor la resurse şi la dezvoltare, lucru ce se poate realiza printr-o nouă> 
ordine economică mondială. Aşa se va putea răspunde la dorinţa tuturor popoarelor 
de a-şi asigura libertatea, independenţa şi suveranitatea ţărilor lor. Aşa se va asi
gura o reală securitate mondială.

3. Dacă e adevărat că pentru asigurarea securităţii este totuşi nevoie de păs
trarea unui echilibru de forţe, acesta să se păstreze, cum a propus preşedintele 
României, Domnul Nicolae Ceauşescu, nu la nivelul de sus, printr-o cursă nebunească, 
a înarmărilor, ci la nivelul de jos, pTin dezarmare. Acest lucru nu numai că ar 
proteja omenirea de o.catastrofă pe care o poate provoca o înarmare în perma
nentă competiţie, ci ar elibera şi imense resurse financiare care ar putea fi folosite- 
pentru dezvoltare, pentru combaterea foamei, a analfabetismului, a subdezvoltării-

Vă mulţumesc pentru atenţie».

GRUPELE DE LUCRU
Spre a se da cît mai multor participanţi posibilitatea de a-şi exprima atitudinea 

faţă de problemele Conferinţei, aceştia s-au împărţit pe grupe de lucru, care s-au 
întrunit în mai multe rînduri.
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In grupa I de luami: Consecinţele catastrofale ale cursei înarmărilor ?i răz
boiului nuclear, participanţii au luat atitudine împotriva consecinţelor deosebit de 
primejdioase ale războiului nuclear : distrugerea speciei umane, dispariţia civilizaţiei 
şi a vieţii.

Din partea Bisericii Ortodoxe Române, din această grupă de lucru a făout parte
I. P. S. Mitropolit Antonie al Ardealului.

In grupa a 11-a de lucru: Noile doctrine ale războiului nuclear au fost exami
nate şi declajrate oa iraţionale şi iresponsabile încercările tot mai frecvente ale 
unor cercuri politice şi militare de a acredita doctrina unui «război nuclear limitat», 
sau doctrinele absurde ale aşa-zisului «război curat», teoria «echilibrului de forţe» ş.ă.

Reprezentanţii români în această grupă au fost: Excelenţa Sa Episcopul Paul 
Szedressy, I. P. S. Mitropolit Nestar al Olteniei, Pr. Dumitru Soare şi Past. G. Vidits.

In cuvîntul xostit în această împrejurare, Excelenţa Sa Episcopul Paul Szedressy 
a spus :

«Stimate Domnul Moderator,
Stimaţi reprezentanţi âi diferitelor culte religLoase,
Vorbesc în mumele unei eparhii din R. S. România, numită Biserica Evanghelică 

Sinodo-Presbiteriană de confesiune aiugustană, în numele deservenţilor şi credincio
şilor acestei eparhii.

Doresc să subliniez că atît anul treaut cît şi în acest an, ou prilejui întîlni- 
rilor pe care le-am avut cu personalul deservent, cît şi cu prilejul slujbelor reli
gioase, am ridicat glasul nostru împotriva tuturor primejdiilor care ar constitui răz
boiul, in primuTiInd războiul nuclear.

In ceea ce priveşte doctrina sau doctrinele noi legate’ de un război nuclear, do
resc să exprim clar că nu putem acceptă teoria sau doctrina potrivit căreia ar exista 
posibilitartea unui război nuclear limitat.

Motivul a fost arătat şi de antevorbitori. Eu aş adăuga doar atît că un război 
nuclear —  cu gindul că va fi limitat — ar putea fi asemănat cu o  'avalanşă puternică 
care imediat după ce a fost pusă pe cale scapă de sub controlul nostru, iar urmă
rile sînt incalculabile.

Prin urmare, cerem ca doctrina, respectiv doctrinele sau acefle teorii care pre
văd un oonflict nuclear limitat, să fie considerate ca nişte idei lipsite de temei.

Menţionez că, chiar presupunînd că ar exista un război nuclear limitat, acesta 
ar constitui o primejdie, o suferinţă enormă pentru o parte a lumii. Am putea oare să 
fixăm sau să stabilim care parte a unui continent sau a unei ţări să fie distrusă şi 
nenorocită printr-un război nuclear limitat ? Cerem, deci, încă o  dată ca doctrina 
unui război nuclear limitat să fie tratată ca o  primejdie împotriva întregii omeniri. 
Mulţumesc pentru atenţie».

înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nestor al Olteniei a rostit următoarea cuvîntare :
«Domnule Preşedinte,
Iubiţi Iraţi şi surori,

Conştiinţa şi învăţătura noastră religioasă ne arată că noi sîntem creaţi pen
tru viaţă, pentru desăvirşire, pentru fericire.

Lumea înconjurătoare, «grădina Edenului», a fost dată de Dumnezeu spre fo
losul, fericirea şi bucuria frăţ'ească a tuturor oamenilor. Dezarmarea dintre oameni 
şi din lume a apărut ca o urmare a păcatului protopărAnţilor noştri, care a înlăturat 
pacea dintre om şi Dumnezeu, pacea din interiorul nostru, pacea dintre oameni.

După învăţătura Sfintei noastre Biserici, prin întruparea Domnului Iisus Hristos 
s-a refăcut sfînta şi multipla noastră pace primordială şi fericiţi sînt astăzi făcă
torii şi apărătorii păcii.

Mîntuitorul Iisus Hristos, Domn al Păcii (Isaia 9, 5) şi care ne-a lăsat drept 
sfînt testament pacea, a spus Sf. Apostol Petru şi prin el nouă tuturor : «-Întoarce 
sabia ta la locul ei, că ' toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri» (Matei 26, 52). 
In condiţiile moderne ale perfecţionării laTmelor de astăzi, această moarte este pro
vocată atit de virtualul duşman, cit şi de efectul distrugător al armelor autoucigă- 
toare ale celor ce ar declanşa am război atomic sau cu neutroni.



P. F. Patriarh Iu s lin  rostindu-şi cuvîntarea



Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române în vizită la Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen, 
al Moscovei şi a toată Rusia

P. F. Patriarh Iustin Moisescu, alături de alţi conducători de Biserici 
şi reprezentanţi de religii, în prezidiul Conferinţei
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In vechime războaiele se purtau cu mijloace clasice de luptă. In zilele noastre 
Ibsâ se schimbă radical înfăţişarea războiului. Nu se mai limitează la cunoscutele 
anne de luptă şi datorită dezvoltării tehnice a armelor s-a desfiinţat deosebirea dintre 
aoiăat şi civil, deosebirea dintre iront şi spatele frontului. Astăzi războiul se extinde 
«supta întregii populaţii; participă direct sau indirect şi sînt victime, deopotrivă copiii, 
femeile şi bătiînii. Apariţia armelor atomice, bacteriologice şl chimice a adus schim
bări catastrolale in declanşarea şi purtarea războaielor.

In zilele noastre, pentru derută şi deghizare a scopurilor luciferice de luptă 
l*potriva omului şi împotriva creaţiei lui Dumnezeu, au apărut şi apar unele teorii 
In legătură cu războiul, care au menirea să «adoarmă» vigilenţa oamenilor de bună 
credinţă, prezentînd dimimiat urmările catastrofale ale unui război contemporan.

Este şi aceasta o  tactică diabolică a războiului rece, in potenţă, care se poate 
dezlănţui în orice moment într-un război iierbinte.

In felul acesta apar seducătoare, într-un fel, teorii, că înarmările se fac doar 
pentru apărarea păcii, pntru intimidare şi se ajunge la înarmarea pentru înarmare.

Dar oricine ştie că armele sînt fabricate pentru a fi folosite ca mijloace de 
Bimici'e a semenilor şi bunurilor lor.

Odată declanşat un război nuclear, acesta nu mai cunoaşte nici un fel de limite.
O altă teorie nouă asupra războiului este cea a războiului preventiv. In con

cepţia unor state imperialiste războiul preventiv este declanşat într-un moment con
siderat favorabil pentru a zădărnici prin atac, cu anticipare asupra principalelor obiec
tive strategice ale inamicului, acţiunile acestuia. Dar in războiul nuclear nu se poate 
deloc conta pe efectul unei surprize totale. Se ştie că există deja dispozitive de 
supraveghere prin sateliţi foarte perfecţionate. In -acelaşi timp şi pe pămînt sînt, in 
anele părţi, instalate aparate radar aproape perfecte, de detectare. Chiar dacă s-ar 
lansa prin surprindere rachete nucleare, represaliile ar fi teribile.

In condiţiile tehnicii de astăzi chiar războiul convenţional, clasic, se poate 
uşor transforma în război nuclear, război global, adică război generalizat, care ar 
implica distrugerea reciprocă şi totală a părţilor beligerante. In războiul total sau 
global, statul agresor'foloseşte toate mijloacele de distrugere nu numai împotriva 
forţelor armate, ci şi împotriva întregii populaţii, _ urmărind subjugarea completă, 
politică, economică şi spirituală a poporului atacat.

O nouă teorie iarăşi dăunătoare este aceea a războiului în care să se folo
sească hnmha cu neutroni, care ucide viaţa dar ar păstra intacte bunurile - materiale, 
materia moartă. Bomba cu neutroni acţionează, îndeosebi, prin radiaţiile emise, care 
pot ucide tot ce este viaţă, pe mari întinderi, fără a distruge bunurile materiale, 
clădirile sau diferite obiecte.

Un viitor război în care să se folosească cu predilecţie bombele cu neutroni 
este prezentat de unii mai «prezentabil», susţinîndu-se că aceste bombe ar fi «arme 
curate». In realitate nu este la mijloc decît o tentativă de a se răsrpîndi confuzii, 
de a deruta şi demobiliza mişcările care acţionează astăzi în favoarea dezarmării. 
In ultimă instanţă este vorba de o mare înşelăciune, de o tactică total condamnabilă.

Acumularea de uriaşe stocuri de armament nuclear reprezintă de fapt o per
manentă ameninţare la adresa vieţii şi a păcii, chiar dacă se spune în chip viclean 
ş* fa’ s liniştitor că aceste arme vor fi folosite «limiaU sau «tactic». In realitate 
Însăşi acumularea acestor stocuri de arme este deja o crimă împotriva umanităţii.

Teoria unui război local limitat este ialsă şi extrem de periculoasă.
Domnul Nioolae Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România, a arătat, 

pe drept cuvînt, de mai multe ori, că teoria războiului nuclear limitat nu este in 
fond decît o cortină de fum şi numai oprirea cursei înarmărilor şi trecerea la .m ă
suri efective de dezarmare reprezintă cbndi|ia primordială a salvgardării păcii, a nor
malizării vieţii internaţionale, a promovării destinderii şi cooperării între statele şi 
popoarele lumii.

Noi, ca fii devotaţi ai Bisericii creştine şi închinători ai Dumnezeului vieţii şi 
păcii, urm^m- porunca Decalogului «Să nu ucizi», sîntem şi împotriva războiului pro
iectat astăzi prin noile teorii mai sus menţionate, urmăm porunca Domnului Iisus 
Hristos de a Iubi aproapele pînă la jertfirea Vieţii noastre.

După Sfînta Scriptură relaţiile între oameni, fii ai aceluiaşi părinte ceresc şi 
iraţi întreolaltă, trebuie să se caracterizeze prin pace, unire, bună înţelegere, iubire 
şl colaborare frăţească.

B. O. R. — 2
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Creştinismul, care este şi religia păcii, nu poate admite războiul, indiferent cum 
ar fi el înfăţişat de noile teorii contemporani, ca pe un fenomen firesc în viata
popoarelor. Războiul este de fapt In favoarea celor mai maxi, aducînd cele mai
grozave mizerii fizice şi morale şi nu poate fi susţinut prin nici un fel de temeiuri şi
consideraţii religioase şi morale.

Excepţie face doar războiul de apărare a patriei atacată pe nedrept, a liber
tăţii, suveranităţii şi independenţei naţioiîale.

Mesajul păcii ne este vestit nouă de la Naşterea Domnului lisus Hristos (Luca
2, 14), care a venit să propovăduiască şi să întemeieze împărăţia păcii (Rom. 14) şi 
pacea ne este testamentul sfînt lăsat nouă de Mîntuitorul (Ioan 14, 27):

Relaţiile dintre oameni trebuie să se bazeze şi să fie rodul iubirii şi al păcii 
(I Ioan 4, 8 şi Matei 22, 37-^39).

Armele moderne de ucidere în masă nu pot fi în nici un fel conciliate cu în
văţătura noastră religioasă care cere imperativ apărarea vieţii umane, apărarea păci:.

• Intrenuinţarea' acestor arme diabolice este păcat greu faţă de Dumnezeu, faţă de 
om, faţă de toată creatura, faţă de generaţiile viitoare, care vor mai supravieţui răz
boaielor preconizate, şi care se vor resimţi profund de «boala .atomică».

In lumina politicii României Socialiste, politică sprijinită de Biserica Ortodoxă 
Română şi de toate cultele din ţara noastră, arătăm că este necesar şi posibil să se 
Înlăture războaiele proiectate prin teoriile aici analizate, eliminîndu-se din relaţiile 
internaţionale folosirea forţei sau a ameninţării cu forţa, aşezarea relaţiilor interna
ţionale pe baza principiilor respectării independenţei şi suveranităţii naţionale, abţi
nerii de la folosirea forţei şi de la ameninţarea cu forţa, neamestecului în treburile 
interne şi avantajului reciproc.

Vrem pace şi trebuie să ne pregătim şi să acţionăm permanent şi în diferite 
feluri pentru pace I».

Pr. Dumitru Soare, consilier patriarhal, a rostit următorul cuvînt:
•Stimaţi prieteni,
Sînt deosebit de bucuros să iau cuvîntul în cadrul acestei adunări, în calitate 

de reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române, respectiv al celor peste zece mii de 
preoţi ai acestei Biserici. Ţin să vă încredinţez că atît ţara cît şi Biserica de care 
aparţin şi pe care le slujesc sînt angajate cu cea mai deplină responsabilitate in 
lucrarea de apărare şi promovare a păcii în lume, acest lucru concretizîndu-se prin 
numeroase iniţiative şi acţiuni pentru realizarea unei lumi fără arme şi fără războaie.

Alături de confraţii lor din alte ţări, sau de slujitorii diferitelor religii din în
treaga lume, preoţii din România, împreună cu credincioşii pe care îi păstoresc, sînt 
profund îngrijoraţi de primejdia deosebit de gravă care ameninţă omenirea în mo
mentul de faţă. Ei s-au ridicat cu hotărîre, oa şi întregul popor român, împotriva 
noilor încercări ucigaşe pe care le pregătesc omenirii făuritorii armelor moderne de 
distrugere.

In vremea noastră, o întreagă literatură de specialitate a fost consacrată «stra
tegiei» şi «tacticii» nucleare. Concepţii ultrasofisticate, precum : «capacitatea de ri
postă», «lansaiea primei lovituri», «precizia de atingere a ţintei», ca şi permanentul 
proces de perfecţionare tehnologică a armelor nucleare, dau impresia că trăim in 
domeniul fantasticului. Omenirea e pusă în derută de apariţia unor doctrine absurde, 
cum este aceea a aşa-zisului «război curat» ori de încercările de a obişnui opinia 
publică ou ideea «iminentei» sau a «fatalităţii» unui război purtat cu armele nucleare.

Toate aceste teorii, ca şi altele asemenea lor, constituie un anacronism incom
patibil cu aspiraţiile de pace ale omenirii.

Poporul român s-a pronunţat cu hotărîre împotriva producerii bombei cu neu
troni, cerînd scoaterea în afara legii a tuturor armelor de distrugere în masă. «Con
siderăm — spunea preşedintele României, Domnul Nioolae Ceauşescu — că numai 
în condiţiile lichidării arsenalului atomic din Europa va exista garanţia liniştii, păcii 
şi vieţii popoarelor pe continent, a securităţii întregii lumi. Aoum, pînă nu este prea 
tîrziu, popoarele Europei, popoarele întregii’ lumi, trebuie să spună un NU hotărît 
aimamentului nuclear, să impună măsuri concrete, practice de dezarmare... Acum 

. să-i judecăm pe cei care pregătesc războiul atomic, acum să-i determinăm pe cei 
care comtinuă cursa înarmărilor să se oprească de pe panta periouloasă, abruptă, 
care duce ia prăpastie, la catastrofă întreaga omenire».
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Iubiti prieteni, apărători ai păcii.
Consider deosebit de important {aptul că Adunarea la care luăm parte ne-a 

oferit nouă, reprezentanţilor oamenilor de diferite credinţe religioase, ocazia de a ne 
ridica glasul ipentru a înfiera cu toată asprimea încercările celor ce vor să pună 
cuceririle geniului uman in slujba distrugerii şi a morţii.

Viaţa eite darul cel mai de preţ pe care Dumnezeu l-a dat omului. Potrivit în
văţăturii creştine, Dumnezeu este nu numai creatorul ci şi principiul şi izvorul vieţii. 
A atenta la viaţa oamenilor, înseamnă deci a te ridica împotriva lui Dumnezeu în
suşi ş:, in acelaşi timp, a încălca porunca divină care spune, fără putinţă de răs
tălmăcire: «Să nu ucizi!».

Noi credem de asemenea că nu numai omul, ci lumea întreagă, cu minunata ei 
alcătuire, este creaţia lui Dumnezeu. De aceea păstrăm convingerea că, sub nici un 
motiv şi în nici o împrejurare omul nu este îndreptăţit să distrugă creaţia. Însuşi 
Fiul ltii Dumnezeu, Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, ne-a încredinţat că El a venit 
In lume pentru ca «lumea să aibă viaţă, şi încă din belşug» (Ioan 10, 10). Viaţa 
lumii nu trebuie distrusă, nici ameninţată, pentru că asupra acesteia nu are drepi 
nimeni, în afara Creatorului ei.

Fără îndoială că intre 'noi, cei ce sîntem aici de faţă, există deosebiri con
fesionale sau religioase cu privire la învăţăturile dogmatice de credinţă. Dar, dea
supra acestor deosebiri, există şi un lucru minunat care ne uneşte : este învăţătura 
dragostei faţă de oameni, poruncită de toate religiile lumii. In numele acestei sfinte 
porunci, să ne imim voinţa şi glasurile pentru a reda oamenilor conştiinţa valorii 
lor nepieritoare şi a responsabilităţii lor faţă de apărarea supremului bun care 
este viaţa. »

Să adresăm omenirii mesajul dragostei şi al păcii, cu convingerea că noi, oa
menii de religie, avem un mare' rol în a readuce un echilibru în lumea de astăzi, 
sfîşiată de orgoliu şi ură, oferindu-i iubirea drept soluţie a supravieţuirii sale.

Iar celor ce încearcă să pervertească darurile ştiinţei şi să pună cuceririle minţii 
omeneşti în slujba distrugerii să le adresăm protestul nostru unanim şi hotărîrea 
noastră fermă de a lupta, - împreună ou toţi oamenii doritori de bine din întreaga 
lume, pentru ca Pămînitul să rămînă o planetă a păcii şi a raţiunii, pe care să fie 
respectat au sfinţenie dreptul păstrării vieţii şi înfrumuseţării ei».

In grupa a IlI-a de lucru : Sarcini urgente privind dezarmarea nucleară, s-au pre
zentat numeroase propuneri practice privind dezarmarea şi în special dezarmarea 
nucleară.

Din partea română au activat în această grupă profesorii Hans Klein şi Cezar 
Vasiliu.

Luînd cuvîntul, Prof. Hans Klein a spus :
■ «Pentru tematica «Dezarmarea nucleară», trei aspecte mi se par esenţiale :

1. Poziţia fundamentală a creştinului se va baza pe cuvîntul din Efeseni 2, 
14: «El este pacea noastră». Hristos — continuă textul — a distrus zidul vrajbei. 
De aici deducem datoria noastră de a promova pacea şi împăcarea. Fiecare creştin 
va proclama, deci, împăcarea sălăşluită de Hristos prin moartea şi învierea Sa şi va 
încerca să trăiască această împăcare în viaţa sa de toate zilele. Prin aceasta creştinii 
demonstrează că nu există în faţa lui Dumnezeu diferenţe între oameni.

Ţelul tuturor creştinilor va fi, deci, activarea fără mijloace de forţă, chiar şi fără 
represalii sufleteşti, a păcii şi spiritului de împăcare în lumea aceasta. Se vor exprima 
penttu salvarea vieţii şi contra tuturor posibilităţilor de nimicire. Aceasta include 
angajarea lor pentru o dezarmare totală, chiar şi pentru o dezarmare internă, sufle
tească. Trăind din puterea păcii şi împăcării lui Hristos, ei doresc ca pacea să domihe 
pe tot globul.

2. Acest ţel poate fi însă realizat numai punctual, într-un mediu limitat. In so- 
C'etate sau în relaţiile internaţionale, realizarea acestui ţel nu este posibilă, pentru 
Lâ noi nu sîntem capabili de aceasta. Sîntem oameni, pămînteni, cu neajunsuri, cu 
frica morţii, cu tendinţe de agresiune etc. Fiecare creştin trebuie să fie conştient de 
acest lucru. Totuşi nu vom pierde niciodată din vedere viziunea unei lumi fără război 
şi ameninţarea cu forţa. Dar în practică, vom propune spre rezolvare paşi mici. Con
siderăm că aceşti paşi mici constau în reducerea şi distrugerea totală a armamentului 
care depăşeşte posibilităţile noastre de răspundere. Mă gîndesc In primul rînd la
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arrnele de nimicire în masa de orice fel, la mijloacele de luptă cu înaltă tehnicitate care 
pot ii folosite Qe un tehnician care apasă pe butoane fără ca să vadă cu ochii proprii 
urmele faptelor sale!

Fantoma veacului nostru este inginerul în halatul alb, care poate să producă cu 
o aparatură corespunzătoare o catastrofă, pe cînd el însuşi rămine în biroul său' ne
vătămat. Creştinii se vor exprima în primul rind contra acestor posibilităţi de luptă, 
deoaiece ştim că mecanismele de reacţie de care dispunem conform creaţiunii, repre- 
7entîud teama de a ucide aici, nu mai sînt valabile, conştiinţa nu mai lucrează pe acest 
domeniu.

In Psalmul 46, versetul 10 se vorbeşte despre Dumnezeu care distruge mijloacele 
diferite de luptă. Dacă aomitem că Dumnezeu nu doreşte existenţa armelor primejdi
oase, atunci şi slujitorii săi sîr.t chemaţi să ridice vocea ca ele să nu fie folosite abu
ziv, fi să fie distruse. Accasta ne îndrumă la cerinţa ca toate armele care depăşesc 
capacitatea omului, anume acele‘ cu înaltă tehnică şi posibilitate de distrugere în 
masă, să fie declaraţie inumane şi interzise, aşa cum s-a procedat cu armele chimice.

3. Ştim cu toţii că există posibilitatea de distrugere a lumii întregi. Un creştin 
legat de Biblie, care în lumea aceasta plină de conflicte nu mai găseşte bucurie şi 
tinde cu tot sufletul la viata veşnică de apoi, acest creştin ar putea spera ca lumea 
aceasta să fie distrusă şi să vină împărăţia cerurilor. Noi, toţi, cărora ne este încre
dinţată o răspundere anumită nu vom îmbrăţişa în nici un caz un asemenea vis. 
Hristos a spus că nu cunoaşte ziua venirii Sale la Judecata de apoi. Ar fi înspăimîn- 
tător, dacă am afla la Judecata mare din gura Pantocratorului că sîntem şi noi vino
vaţi de distrugerea îumii, pentru că Dumnezeu a fixat altă zi pentru venirea a doua 
a Mîntuitorului şi lumea a fost distrusă de oameni fără răspundere.

împăcarea completă va fi telul speranţei noastre. Dar in practică vom propune 
paşi mici, care fac posibilă mijlocirea împăcării şi realizarea păcii şi totodată distru
gerea sau eliminarea tuturor armelor nucleare».

In cuvîntul său Lect. Cezcr Vasiliu a spus :
«Conştiinţa religioasă în general şi cea creştină, în special nu poate justifica în 

nici un chip vărsarea de sînge. Omul este chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Fac.
1, 26), şi prin aceasta viaţa lui ţine de Dumnezeu. A lovi în viaţa aproapelui înseam
nă, pentru un creştin a răni iubirea lui Dumnezeu faţă de el, căci zice Scriptura «de 
va vărsa cineva sînge omenesc, sîngele aceluia dc mînă de om se va vărsa, căci 
Dumnezeu a făcut pe om după chipul său» (Fac. 9, 6). Nu ne este permis să diso
ciem responsaoilitaiea noastră faţă de semeni, căci Dumnezeu, pentru a salva pe om, 
a dat pe Unicul Său Fiu ca jertfă pentru salvarea vieţii acestuia. «Căci atît de mult a 
iubit Dumnezeu lumea încît pe Fiul Său Unul-Născut l-a dat, ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică» (Ioan 3, 16). Pentru noi este semnificativ şi faptul 
că Mîntuitorul Hristos a desfiinţat jertfa sîngeroasă a Legii vechi, instituind jertfa 
altarului cea fără de sînge. De aceea, atitudinea noastră în faţa pericolului nuclear 
trebuie să fie energică şi radicală, neadmiţînd nici un fel de compromis cu stihiile 
morţii.

Ca oameni ai Bisericii trebuie să fim conştienţi de faptul că Dumnezeu, Crea
torul nostru, este părintele nostru al tuturor oamenilor, iar noi, fiii Săi după har şi 
fraţi laolaltă. Dumnezeu este iubire (I Ioan 4, 8) şi în iubire ne simţim legaţi de Crea
tor şi de semenii, noştri. Noi toţi formăm un mare trup, Trupul'lui Hristos, fiind unii 
altora mădulare (Rom. 12, 5), spre slujirea semenilor. A  ucide un mădular al Trupu
lui lui Hristos, sau, mai grav, a ucide în masă, constituie o nesocotire voită a legii 
dragostei lui Hristos, un atac direct la adresa trupului umanităţii şi la viata omenirii. 
De aceea Biseiicile si cultele nu pot tolera ameninţarea şi aruncarea omenirii într-un 
cataclism nuclear. în.plinind mesajul păcii în lume, avem conştiinţa că lucrăm împre
ună pentiu edificarea împărăţiei lui Dumnezeu care este «dreptate, pace şi bucurie 
In Puhul Sfînt» (Rom. 14, 17).

Aş dori să informez, că Biserica Ortodoxă Română şi celelalte culte din România 
sprijină, de pe poziţiile lor şi cu mijloacele lor specifice, poziţia României în problema 
întă.irii şi consolidării păcii în lume, a opririi cursei înarmărilor, în special a celei 
nucleare, a dezarmării şi dezangajării militare.

Aş dori, de asemenea, să vă informez că tineretul României socialiste — peste 
6 milioane — a adresat recent un Apel tuturor organizaţiilor de copii, tineret şi stu-
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denti. tinerei generaţii a lumii, pentru acţiuni unite consacrate păcii, securităţii şi co
laborării, pentru o lume mai dreaptă şi mai bună.

Tir<eretu1 ţării noastic. consideră că oprirea cursei înarmărilor, adoptarea de 
m-’ .'uri eficace şi energice de dezarmare, şi în primul rînd de dezarmare nucleară, 
repiezintă unica alternativă a unui război nuclear devastator, care ar pune in peri
col existenţa însăşi a planetei noastre. In timp ce, la ora actuală, sute de milioane de 
copii şi tineri sînt victime nevinovate ale foametei, bolilor şi subdezvoltării, cursa 
aberantă a înarmărilor înghite sume fabuloase, influenţînd direct standardul de viaţă 
«1 oamenilor, privind milioane şi milioane de copii şi tineri de cele mai alementare 
condiţii de formare şi educare, de muncă şi viaţă.

In calit-ite .de profesor la Institutul teologic ortodox din Bucureşti, deci de edu
cator, pot afirma că tinerii noştri studenţi teologi, viitorii slujitori ai sfintelor altare, 
ca dealtfel, toţi tinerii României socialiste-sînt educaţi în spiritul dragostei şi respec
tului faţă de om, al dreptăţii, păcii, şi înfrăţirii între oameni şi popoare.

Bisericile şi cultele au datoria, astăzi mal mult ca oricînd, în faţa primejdiei
unui nou război nuclear, să-şi sporească acţiunile în faţa credincioşilor şi popoarelor
cărora le aparţin, să trezească conştiinţa responsabilităţii pentru valoarea fundamen
tală a existenţei — viaţa. In acest scop, ele trebuie să cultive, să educe şi să edifice 
in masele credincioşilor un curent de opinie determinant, care să-i solidarizeze cu 
toate forţele Fociale, în slujirea bunului suprem dat de Dumnezeu oamenilor — 
viaţa».

In grupa IV de lucru : Continuarea nelntîrziată a activităţii — sarcina noastră 
urgentă, diferite organizaţii religioase care activează pentru pace au prezentat dări 
de seamă asupra programelor lor de activitate.

Reprezentanţii Bisericii noastre în această grupă au fost P.C Arhimandriţi Pimen 
Zainea şi Irineu Cheorbeja.

In cuvîntul'său, P. C. Arhim. Pimen Zainea a spus :
«Este o mare bucurie pentru mine ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române 

să particip la această importantă reuniune panreligioasă. Şi din această bucurie oSrăs- 
leşte nădejdea că Dumnezeu ne va «umple de toată bucuria şi pacea» (Rom. 15, 13) 
pe care să le vestim lumii care freamătă de nelinişte şi îngrijorare.

Tema acestei reuniuni ne oferă o dată mai mult posibilitatea de a reflecta asupra 
momentului de încordare în care cursa înarmărilor şi ameninţarea izbucnirii unui răz
boi nuclear pune în pericol nu numai existenţa omului, ci a întregului cosmos.

In această atmosferă apăsătoare asupra fiinţei umane, gîndul nostru ni se în
dreaptă către ceea ce ar trebui să fie lumea lui Dumnezeu, în care avem chemarea 
să schimbăm «necazul în bucurie şi jalea în zi de prăznuire», lume in care ar trebui 
ca «fiecare să trimită bucate aproapelui său şi daruri săracilor» (Estera 9, 22).

Intr-adevăr noi nu am crescut suficient în iubire pentru a trimite bucate aproa
pelui şi nici daruri săracilor.

In ciuda diferentelor care separă conceptual credinţele religioase, planul în- 
tîlnirii noastre ca chemare şi poruncă dumnezeiască este unitatea umanităţii. împre
ună mărturisim că am luat fiinţă de la Creator. Iar Creatorul şi Făcătorul a toate, prin 
însuşi actul aduceri de la nefiinţă la fiinţă ne-a dăruit unitatea, dar dumnezeiesc şi 
chemare către desăvîrşire pentru întreaga omenire. Convingerea noastră, în acest 
senr este deplină şi unanimă. Se cade dar ca şi lucrarea şi toate iniţiativele şi acţiu
nile noastre să conveargă către acest principal şi universal ţel, unitatea umanităţii, 
care să vieţuiască in pace şi bună învoire (Luca 2, 14).

Supusă unor transfciinări socio-culturale şi tehnice de mare anvergură, lumea 
contemporană traveisează un moment de criză. Pentru noi, slujitorii religiilor, acest 
moment de criză reprezintă calea de redescoperire a unităţii umanităţii dată prin 
creaţie şi a responsabilităţii pe care o avem în faţa semenilor pentru viaţa şi desti
nul lor.

Darul sacxu al vieţii este un adevăr al mărturisirii noastre de credinţă şi al 
slujirii creştine. Lumea este un dar al lui Dumnezeu; cosmosul apare înainte de 
aducerea la fiinţă a protopărinţilor, de aceea el este mai înainte gătit de Dumnezeu 
ca a ar pe care să-l facă omului. Dragostea lui ‘Dumnezeu faţă de om se face mai 
întîi transparentă prin croaţie. Lumea, este, prin urmare, darul lui Dumnezeu făcut 
omului, dar c i re rănîne' chiar şi atunci cînd omul este sub povara păcatului. Respon
sabilitatea creţlină faţă de Dumnezeu este drept urmare responsabilitatea faţă de
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viaţă, fată de lumea întreagă, de mediul înconjurător, de cosmos. Ca dar al vieţii, lu
mea ne este încredinţată de Dumnezeu nu pentru a o nimici, ci pentru a ne chema 
la o stare nouă, aceea de împreună-creatori şi co-proniatori.

Vocaţia aceasta nobilă a omului de bine va trebui să găsească ascultare în rîn- 
dnl maselor tot mai strînse care doresc pacea şi lupta pentru dezarmare totală şi, 
in primul rînd, pentru dezarmare nucleară.

Doresc să exprim aici, din partea Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin aJ 
Bisericii Ortodoxe Române şi in numele înalt Prea Sfinţitului Părinte Mitropolit Teoc
tist al Moldovei şi Sucevei, încredinţarea că atît credincioşii cît şi vieţuitorii din mî
năstirile Bisericii noastre sînt deplin angajaţi în apărarea dreptului omului la viată, 
în slujirea strădaniilor pe care poporul român, după ce a cunoscut urmările nefaste 
ale celor două războaie mondiale, le depune pentru făurirea vieţii noi şi pentru să- 
lăşluirea păcii între ţări, popoare.

Aflîndu-ne din vremea fiinţării noastre ca neam, ţară şi Biserică, în slujirea aces
tor nobile năzuinţe, pot spune cu Sfîntul Evanghelist Luca şi odată cu el cu întreaga 
Biserică văzîndu-ne adunaţi aici «că darul Duhului Sfînt s-a vărsat şi peste neamuri» 
(Fapte 10, 45).

îndatorirea noastră este să ne arătăm, într-adevăr, lucrători pentru pace şi bună 
înţelegere, pentru frăţietate şi unitate, năzuinţe atît de arzătoare ale omenirii con
temporane în care vieţuim şi faţă de care avem mari răspunderi, pînă nu este prea 
tîr/iu»

► Luînd cuvîntul P. C. Arhim. Irineu Cheorbeja a spus :
«Chemat la existenţă, pămîntul a avut de la început dumnezeiasca menire de a 

purta pe el viaţa. Dacă omul, după definiţia fetiţei din Hiroshima, este cea mai de- 
săvîrşită şi cea mai frumoasă operă de artă, viaţa este «cel mai de preţ bun pe care 
pămîntul l-a avut şi îl are pe el.

Şi totuşi, încă de la început, omul a atentat la viaţă. De la Cain la Abel, ome
nirea s-a împăiţit în două tabere: una a iubit viata, iar alta a dorit moartea.

O privire peste veacuri pune în evidenţă două categorii de oameni. O mulţime 
de savanţi şi-au dăruit propria lor existenţă ţn slujba vieţii. Nenumăraţi oameni de 
ştiinţă şi-au închinat întreaga • lor capacitate intelectuală şi au vegheat pentru ca 
viaţa să existe. Medicina şi biologia, precum şi alte ştiinţe au făcut totul pentru a 
înlătura agenţii morţii şi au căutat ca viaţa să fie scutită de durere, de suferinţă şi 
de boală, ca ca să fie cît mai lungă şi mai fericită. Nenumăraţi savanţi s-au străduit 
pentru a crea omului mijloace cît mai adecvate de lucru, ajutîndu-1 să biruiască 
piedicile ce-i stăteau în cale. Alţi oameni au căutat să creeze opere de artă pentru 
desfătarea intelectuală a omului, pentru cultivarea spiritului lui şi pentru înfrumu
seţarea mediului înconjurător care să-l facă fericit pe acest pămînţJ.

Paralel cu aceste strădanii, "urmaşii lui Cain au privit cu ură la tot ce a fost 
fiumos.'iar atunci cînd au avut posibilitatea au declanşat războaie, măceluri şi distru
geri. Acestea au fost reduse la început, apoi din ce în ce mai mari, pe măsură ce ei 
au reuşit să găsească mijloace de distrugere mai perfecţionate. Sîntem uimiţi văzînd 
extraordinara putere omenească de a smulge naturii atîtea şi atît de grozave mijloace 
de distrugere. Asemenea oameni nu raţionează însă că în holocaustul pe care l-ar 
declanşa, ar pieri şi ei. Să nu uităm ce s-a întîmplat, în mic, cu secta sinucigaşilor 
sau cu atîtia oameni care au declanşat măceluri şi care, fie că au pierit în măcel, fie 
că s-au sinucis, după ce şi-au savurat propriile distrugeri.

tn epoca în care trăim, cu atîtea posibilităţi de reglementare a relaţiilor dintre 
state şi a neînţelegerilor dintre oameni, nu mai putem spune că armele distrugătoare 
'înt făcute pentru a ne apăra. Ameninţarea sub care stă omenirea nu este un act 
normal. Nu există nici o justificare a acestei stări de spaimă în care trăim. In dosul 
ei, cine vrea să vadă clar, stă hidoasa ceată a Câinilor care vor să declanş-eze sfîr
şitul hini'i. Căci folosirea actualelor arme, depozitate în aşa mare număr, constituie, 
fără îndoială, ameninţarea cea mai gravă pentru existenţa vieţii pe pămînt.

De aceea toţi cei ce doresc pacea, toti cei ce doresc ca pămîntul să rămînă 
între planetele universului, să-şi unească glasurile şi voinţele»şi să facă- totul pentru 
a-i împiedica pe Câini să-şi pună planul în aplicare. Iar energia incomensurabilă, adu
nată în atîtea' mijloace de distrugere, să fie folosită spre binele omenirii, nu spre 
distrugerea pămîntului.

Mă conslitui într-un reprezentant al monahismului românesc şiv vă aduc aici 
gîndul celor ce şi-au închinat viaţa, Domnului. Ei nu se tem de moarte, dar sînt îndu-
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rerati văzînd că făpturile lui Dumnezeu luptă contra creaţiei lui Dumnezeu. Ei îşi 
ridică gl^suri'e lor spre ccruri, nu cerînd bunuri pentru ei, ci implorînd pe Dumne
zeu să lumineze mintea oamenilor pentru a face binele şl a-şi înţelege rosturile lor în 
i:eas'tă lume.

Apelul nostru, al tuturor trebuie să cuprindă în el acest deziderat: găsirea mij- 
loarplor eficiente pentru ca holocaustul să nu se declanşeze! Sînt sigur că Dumne
zeu, care a dat inspiraţie atîtor savanţi să facă descoperiri epocale şi de mare folos 
caienirii, va inspira pe doritorii de pace să găsească mijloacele cu care să anihileze» 
acţiunea doritorilor de moarte, iar pacea să se instaureze pe pămînt».

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
Vineri, 14 mai Comisia de redactare a prezentat plenului adunării proiectele 

documentelor finale ale Conferinţei. După ce au fost supuse unor amendamente, au 
fost adoptate :

— Un Apei către conducătorii şi adepţii tuturor religiilor;
— Un'Apel către toate guvernele lumii;
— Un Apel către cea de a doua sesiune specială a Adunării Generale ONU 

pentru dezarmare. .
Aceste documente, care redau rezultatele muncii participanţilor la Conferinţă, 

exprimă voinţa unanimă de pace, dincolo de orice divergenţe posibile, a reprezen
tanţilor şi adepţilor de religii din întreaga lume.

Iată textul documentelor:

APEL CĂTRE CONDUCĂTORII ŞI ADEPŢII TUTUROR RELIGIILOR
Iubifi irati şi surori,

1. Facem acest Apel într-o clipă hotărîtoare a istoriei. Cei puternici ameninţă. 
Catastrofa unui holocaust nuclear, capabil să distrugă omenirea şi viaţa însăşi, ne 
stă in faţă înspăimîntător de aproape, ca niciodată.

2. Noi, cei care facem acest apel, venim din nouăzeci de ţări de pe cele 6 con
tinente şi reprezentăm budismul, creştinismul, hinduismul, islamismul, iudaismul, 
şintoismul, şikismul şi zoroastrismul la Conferinţa mondială de la Moscova, din 10— 14 
mai 1932 care se iititultază «Oamenii de religie pentru salvarea darului sacru al 
vieţii de o catastrofă nucleară».

3. Facem ncest Apfel către voi, fraţii şi surorile noastre de toate religiile, din 
toate părţile lumii, deoarece, împreună, formăm majoritatea populaţiei lumii şi, 
dcce.otînd răspunderea noastră morală de a lucra împreună, putem modifica cursul 
istoriei apelînd pe baza iubirii noastre de oameni, la conştiinţa omenirii şi la cei ce 
iau hfotărîri în cadrul naţiunilor.

PARTEA I
4. Aparţinem diferitelor convingeri religioase. Recunoaştem că noi înşine nu 

am urmărit pacea întotdeauna. Ne-am certat în privinţa convingerilor noastre şi 
chiar am dus războaie în numele religiei. Astăzi, ne-am adunat împinşi de primejdia 
unei catastrofe nucleare care ne ameninţă pe toţi, deopotrivă, fie că aparţinem unei 
religii sau alteia, sau nici uneia. Nu ne-arq adunat aici nici ca să discutăm diferenţele 
dintre noi, nici ca să creăm -o nouă religie sincretistă comună. Ne aflăm aici deoa
rece simţim prinîejdia comună ce ameninţă întreaga omenire şi chiar viaţa însăşi. Adre
săm acest Apr>l comun vouă, iubiţi fraţi şi surori ce aparţineţi tuturor religiilor lumii, 
şi, în numele vostru, conştiinţei omenirii.

5. Sîntem reprezentanţi ai diferitelor medii culturale, ideologice şi politiqg. 
Se află aici, printre noi, bărbaţi şi femei din fiecare domeniu al v ieţii: muncitori din 
fabrici, şefi de guverne, oameni de stat, politicieni, chirurgi şi medici, profesori şi 
cercetători, oameni de ştiinţă şi lucrători sociali, precum şi preoţi. Ne-am adunat cu 
toţii ca oameni religioşi, uniţi în lupta comună pentru a salva darul sacru al vieţii • 
de o catastrofă nucleară.

o. Nu căutăm să contopim concepţiile noastre despre lume. Punctele noastre 
de vedere asupra realităţii rămîn diferite. Ne păstrăm, fără compromisuri, convin
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gerile noastre religioase ce diferă. Cu toate .aceste deosebiri dintre noi, putenj 
afirma !n coman ceva ce ne este scump tuturor Viaţa este un dar sacru ce trebuie 
păstrat şi îngrijit. Pacea este un atribut necesar vieţii. Războiul este anti-viaţă. Iu
birea,'mila şi grija fată de toţi aduc pace şi fac să merite să trăieşti. Adevărul, sin
gur, trebuie căutat şi trăit. Minciuna este rea şi trebuie să fugim de ea. Ura, agresiu
nea şi lăcomia duc la război şi distrug viata. Nedreptatea şi sărăcia impuse trebuie 
să fie eliminate prin luptă. Goana pentru realizarea intereselor personale pe seama 
aproapelui este împotriva oricărei religii. Religiile trebuie să înveţe să se înţeleagă 
şi să se aprecieze una pe cealaltă.

7. Avem, ca oameni ce aparţinem diferitor religii, idei opuse în ceea ce pri
veşte justificarea războiului şi a violenţei. Noul factor în lumea de azi este că, 
pentru prima dată In istorie, întreaga viată este ameninţată de un holocaust nuclear, 
iar un război nuclear nu s-ar putea termina decît cu o catastrofă totală. De aceea, 
religiile noastr". sînt de acord cu acest punct clar — războiul nuclear nu poate 
fi justificat niciodată, în nici o condiţie şi este cea mai mare primejdie ce stă azi în 
faţa omenirii.

8. La această conferinţă am ascultat multe glasuri. Ne-au. mişcat pînă la lacrimi 
cuvintele surorii noastre din Japonia, Michyo Kurokawa victimă care a supravie
ţuit Hiroşimei, care ne-a povestit prin ce a trecut fetiţa de 16 ani de atunci în 
acea fatală dimineaţă de 6 august 1945 — furtuna de foc şi liniştea groaznică ce a 
urmat, sute de mii de trupuri carbonizate, radiaţii ucigătoare care au luat viaţa unei 
alte sute de mii de oameni, zeci de mii de arşi, şi de răniţi îngrămădindu-se într-un 
spiţa' de 600 paturi, mirosul de carne arsă, bucăţi de carne căzind de pe trupurile 
celor în .viaţă, fetiţe căiora pielea jupuită de pe trup le atîma ca nişte zdrenţe. 
Noi, cei care ascultam, plîngeam în tăcejre, neputincioşi, deznădăjduiţi.

a Ara ascultat mulit glasuri de oameni aparţinînd naţiunilor mari şi mici. 
Am simţit nesiguranţa şi teama pe care o cunosc cei ce trăiesc în ţări mici ca 
Cipru, caro continuă să fie împărţit şi să sufere, sau ca Angola, Namibia sau Zambia, 
care se află lingă vecini puternici ce nu se dau în lături de la a trece graniţai pentru 
a bombarda şi ucide oameni fără apărare. Ne-am înfiorat gîndindu-ne cît de mult 
ar creşte nesiguranţa lor dacă potenţialul nuclear al acestor vecini care nu respectă 
drepmi internaţional ar deveni real.

10. Fraţii noştii din Orientul Mijlociu ne-au spus că această zonă a devenit 
un cazan irr fierbere. Libanul sîngerează | unitatea şi suveranitatea sa sînt amenin
ţate j cîteva grupuri primcsc arme din afară. Acest lucru trebuie să înceteze ime
diat. Palestinienii suferă neavînd tară şi fiindu-le refuzat dreptul la autodeterminare 
şi la întemeierea unui stat. In ţonele ocupate, violarea drepturilor omului şi asuprirea 
s-au intensificat. Statutul special al Ierusalimului, Oraşul Sfînt a trei religii, este în 
primejdie, iar eliberarea părţii ocupate a oraşului este o condiţie necesară pentru 
pacea îr. această regiune.

11. Am ascultat pe fraţii şi surorile noastre din Europa, leagănul civilizaţiei mo
derne şi teatiul a două războaie mondiale în acest secol. Pămîntul Europei este sa
turat de dime nucleare. Se caută să se aducă şi mai multe. O mică seînteie Sn Europa, 
tie datorită unor patimi înflăcărate, fie datorită unui accident inadvertetat, poate 
aprinde un foc ce poate deveni curînd un holocaust mondial. Nu este de mirare că 
popoarele din curcpa îş! exprimă protestul în demonstraţii masive, la o scară fără 
precedent.

12. Am ascultat pe fraţii şi surorile noastre din America Centrală şi de Sud, 
din Africa şi Asia şi din toate părţile lumii şi toţi cer la unison : interziceţi armele 
nucleare, stabiliţi dreptatea, negociaţi, nu vă amestecaţi în problemele interne, 
renegaţi războiul, căutaţi pacea.

PARTEA A n-A
1. Pentru salvarea v'oţii, raţiunea trebuie să se mişte de la falsa înţelegere a 

securităţii naţionale şi a intereselor naţionale înguste la o înţelegere a ameninţării ce 
stă în fata omenirii şi a vieţii înseşi. Oamenii trebuie să-şi identifice duşmanii comuni 
şi să înceapă lupta împotriva lo r :

a) iHeea greşită de a acorda prioritate intereselor naţionale înguste şi nu inte
reselor şi securităţii omenirii întregi;
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b) înţelegerea in mod greşit că siguranţa depinde de puterea armelor nucleare
sau convenţionale şi de căutarea securităţii proprii prin distrugerea celorlalţi; falsa
idee că mai mu'te arme aduc mai multă securitate; .

c) căutarea profitului pentru escaladarea cursei înarmărilor şi prin aţîţarea con
flictelor Jocale pentiu extinderea pieţei in vederea comerţului cu arme; !

d) insuccesul in lupta împotriva nedreptăţii, atît în interior cît şi între naţiuni, 
pentiu îndepărtarea exploatării şi asupririi, ignoranţei şi sărăciei, a foamei şi mal- 
nutriţiei, a urii comune şi rasismului;

e) păstrarea dominaţiei bărbatului în toate societăţile, ceea ce ţine femeia, ju
mătate din omenire, departe de putinţa de a lua decizii şi a conduce;

f) calea neadevărului în relaţiile internaţionale, inclusiv autojustificarea, ascun
derea adevărului, falsele percepţii despre sine şi despre presupusul inamic;

g) dorinţa de dominare, o naţiune urmărind superioritatea faţă de celelalte.
2. Pentru salvarea vieţii, pacea nu trebuie separată de dreptatea pentru toţi; 

numai pacea dreaptă poale dura. Pacea şi dreptatea trebuie să fie preocuparea tu
turor, bogaţi sau săraci, mai mult sau mai puţin dezvoltaţi. Nu trebuie să rămînem 
pasivi în situaţia în care o mulţime de oameni, sub presiunea factorilor economici 
şi sociali, îşi pierd încrederea în valoarea vieţii lor şi devin indiferenţi la moarte.

3. Pentru salvarea vieţii, ştiinţa şi tehnologia — cele mai puternice instrumente
In mîna omenirii — treb'iie să fie eliberate de actuala lor aservire războiului şi 
profitului, pentru a sluji adevăratelor interese ale omenirii — eradicarea bolilor şi 
ignoranţei, a foamei şi malnutriţiei, a sărăciei şi suferinţei. .

4. Pentru salvarea vieţii, omenirea trebuie să se unească. Oamenii de orice 
religie şi cei care nu aparţin nici unei religii, lucrînd împreună, trebuie să exercite 
presiuni asupra factorilor de decizie şi asupra şefilor de guverne:

a) pentru a trece de la confruntare Ia masa discuţiilor, acceptîndu-se unii pe 
alţii aşa cum sînt, cu deosebirile lor ideologice şi poziţiile lor politice, fără a insista 
asupra schimbării celuilalt înainte de a discuta cu e l;

b) pentru alcătuirea unui cadru temporal, prevăzînd termene limită, In vederea 
transpunerii in viaţă a diferitelor etape, pe baza programului de acţiune deja con
venit în prima Sesiune Specială a Adunării Generale ONU pentru Dezarmare, de
oarece, sperăm, că la cea de a doua Sesiune Specială din iunie-iulie 1982 se va 
adopta un nou program amplu privind dezarmarea ;

c) pentru aplicarea imediat a îngheţării în întregime a fabricării, testării şi
amplasării de arme nucleare noi sau îmbunătăţite; •

d) pentru începerea distrugerii unei părţi considerabile din arsenalul de arme 
nucleare existent, demonstrîndu-se prin aceasta buna credinţă a acordurilor privind 
dezarmarea şi dîndn se omenirii noi speranţe; acest lucru putînd fi făcut unilateral 
de către fiecare putere nucleară, precum şi bilateral şi multilateral, pe baza princi
piului eqalei securităţi pentru to ţ i;

e) Dentru a încheia, ratifica şi transpune în viaţă o convenţie internaţională 
aplicabilă, care să interzică orice armă chimică sau climatologică ;

f) pentru a declara şi institui zone denuclearizate în Africa de Sud, Orientul 
Mijlociu, Europa, Oceanul Indian, Asia şi oriunde se poate şi este necesar, aseme
nea celei existente în America Latină ;

g) pentru începerea unei campanii eficiente, de mari proporţii şi bine finan
ţate, condusă de Naţiunile Unite, pentru educarea copiilor şi adulţilor de pretutindeni 
împotriva consecinţelor oribile ale războiului nuclear, nu numai pentru cei ce tră
iesc acum ci şi pentru generaţiile viitoare şi pentru întreaga viaţă pe planeta 
noastiă, folosind toate m ijloacele' de informare, locurile de rugăciune, sindicatele, 
instituţiile de învăţămînt, programele privind ştiinţa conducerii, răspîndind informaţji 
şi filme asupra situaţiilor de la Hiroshima şi Nagasaki, utilizînd experienţele şi cer
cetările Instituţiilor pentru Pace, ale organizaţiilor internaţionale ale medicilor şi ale 
altor organisme asemănătoare.

5. Pentru salvarea vieţii, organizaţiile religioase şi oamenii din toată lumea 
•rebuie să acţioneze împreună cu ceilalţi pentru a da pe faţă falsitatea .multor doctrine 
predominante, care induc m eroare în mod periculos, acestea fiind :

a)'ideea că'oamenii pot să-şi cumpere adăposturi particulare care să-i apere de 
un atac nuclear;
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b) ideea că un război nuclear poate fi purtat şi ciştigat; că poate exista un
război nuclear limitat, ca;e poate fi dus cu arme cu radiaţii dirijate, ce distrug
numai-oameni, nu şi bunuri ţ

c) că securitatea poate fi garantată de capacitatea de a da prima lovitură;
a) că mai multe arme asigură o mai mare securitate;
e) că o naţiune îşi poate afla securitatea expunînd alte popoare la nesigu-

lanţă ;
f) ideea că după un război nuclear mai pot exista oameni şi viaţă civilizată.
6. Pentru salvarea vieţii, oamenii religiilor şi organizaţiile religioase trebuie:
a) să dea un sprijin activ şi entuziast mişcărilor pentru pace şi demonstraţiilor 

împotriva războiului;
b) să cumpere Mmp ţi spaţiu în mass media în vederea programelor privind 

educaţia pen‘ ru dezarmare; să oblige mass media să pună totul inclusiv influenţa 
lor, în slujba educaţiei pentru pace şi să ceară pacea j

c) să folosească toate mijloacele de care dispun (amvonul, publicaţiile, festiva
lurile programele de rugăciune) pentru promovarea unei campanii 'pentru pace, 
dreptate şi dezarmare;

•1j să iniţieze şi să sprijine campanii de negocieri în toată-lumea.
7. Mai mult ca orict, oamenii religiilor din toată lumea trebuie să condamne 

ca un rSu moral dc-zvoltnrea, fabricarea, testarea, amplasarea şi utilizarea oricăror 
arme nucleare, de orice fel, şi de către oricine. Aceasta nu este o problemă politică, 
ci una morală. Relig’ ile trebuie să vorbească cu umilinţă, conştiente de propriul lor 
trecut de complicitate la război şi violenţă. Dar ele trebuie să vorbească clar, âuzi- 
bil şi fără echivoc, deoarece este vorba de darul sacru al vieţii.

8. Apelăm la fraţii şi surorile noastre de orice religie spre a nu spune sau face 
ceva care atinge simţămintele religioase sau drepturile leqitime şi legale ale adep
ţilor altOT religii. Coexistenţa paşnică şl dialogul sînt la fel de necesare între religii pe 
cît sînt de necesare intre naţiuni.

9. Astf-;1 apelăm la voi, fraţii şi surorile noastre din toată lumea,' să înce
peţi acum, dacă n-aţi făcut-o incă, să vorbiţi şi să acţionaţi şi, mai ales, să vă ru
gaţi, să v* rugaţi fierbinte, să vă rugaţi cu speranţă şi încredere. Fie ca rugăciunile 
milioaiieloi de credincioşi să se ’fnalţe ca un acoperiş deasupra pămîntului şi să-l 
protejeze de iminenţa unei catastrofe nucleare. Izvorul şi Temeiul întregii noastre 
vieţi va avea grijă să ia în seamă rugăciunile noastre. ,

APEL ADRESAT GUVERNELOR LUMII
Ne adresăm dvs. în numele Conferinţei Mondiale «Oamenii de religie pentru 

'apărarea darului saoru al vieţii de o catastrofă nucleară», care a avut loc la Moscova 
între 10—14 mai 1982, şi la care au participat credincioşi ai tuturor religiilor: budişti, 
creştini, hinduişti, iudei, musulmani, şintoişti, şikiţi $i zoroastrişti, din 90 de ţări ale 
celor 6 rDntinente, uniţi in dorinţa comună să salveze omenirea de pericolul unei 
exterminări nucleare.

Am discutat problema războiului atomic cu forţa sa distrugătoare de neînchi
puit, care ne provoacă îngrijorări adînci şi am ajuns la concluzia fermă că nu trebuie 
să se permită distrugerea vieţii într-un holocaust nuclear.

Ştim că mulţi dintre dvs. s-au dedicat unei politici de pace şi dreptate în care 
se oglindeşte angajamentul pentru dezarmare şi eforturile pentru instaurarea unei 
epoci noi de speranţă şi a unui viitor mai bun pentru toţi oamenii acestei planete.

Şlirr> de asemenea că aţi participat cu toţii la SALT 1 (.SSD I) unde s-a declarat 
că înmulţirea armelor. în special a celor nucleare, slăbeşte sigurnaţa internaţională. 
Totuşi, este îngrozitor să constatăm că actuala cursă a înarmării este escaladată 
la o scară inexistenta pînă în prezent, aducînd omenirea aproape de dispariţia totală.

Noi oamenii de religie, sîntem convinşi că dispuneţi de puterea potenţială şi 
de sprijinul oamenilor cu conştiinţă din ţara dvs. pentru a putea influenţa cursul 
istorici cerînd îngheţarea noilor modele de arme nucleare. In această privinţă spri
jinim hofărît docizia acelor ţări care nu doresc să dispună de arme nucleare.

S&’ utăm de asemenea iniţiativa celor două puteri conducătoare de a duce tra- . 
tative la Geneva şi la Conferinţa de la Madrid, şi sperăm că ele vor lua decizii pri
vind înlăturarea pericolului proliferării de arme nucleare.'
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Apreciem ca utile eforturile pentru destindere, ca de exemplu hotărtrea uni- 
a U.R S.S. de a opri introducerea de noi rachete nucleare cu rază medie 

•etiune in zona europeană a Uniunii Sovietice şi de a reduce numărul celor deja 
«■^ţasare.

Salutăm de asemene* dorinţa exprimată de Statele Unite de a începe, încă 
4 b luna viitoare, tratativele oficiale cu privire la reducerea armelor nucleare stra- 
Mgţce. O speranţă o constituie faptul că în ultimul timp ambele părţi şi-au exprimat 
Aacinla de a se întîlni şi discuta măsurile eficiente de reducere a armelor nucleare. 
Apreciem aceste iniţiative. Totuşi, ne adresăm U.R.S.S., Statelor Unite şi celorlalte 
păteii nucleare cu apelul de a urgenta aplicarea programului de dezarmare. Nu ne 
p t t m  linişti atlta timp cît nu vor fi interzise şi nimicite .toate tipurile de arme 
■■dcare.

Dar pericolul pentru supravieţuirea omenirii încă nu s-a micşorat. Bugetele 
Militare cresc în continuare şt înghit uriaşe resurse omeneşti şi materiale, care 
tatr-o altă situaţie ar putea salva viaţa şi aduce fericire pe pămînt. Îngrijorări adinei 
■e provo-iră doctrinele no> cu privire la un «război nuclear limitat» şi la producerea 
M ei arme atît de inumane ca bomba cu neutroni, menită să pună în practică aceste doc- 
frlne primejdioase. Ştim că un război nuclear nu poate fi limitat, avînd în vedere 
■irelul actual al arsenalului nuclear. Ne adresăm tuturor statelor care dispun şi care 
■o dispun de arme nucleare, cu apelul urgent de a salva neamul omenesc de o exter
minare nucleară. In acest context SALT II (SSD II) reprezintă o mare posibilitate 
4e salvare a daruUii »acru al vieţii în faţa unei catastrofe nucleare.

Considerăm că înmulţirea armelor este o manifestare a fricii şi neîncrederii.
De aceea apelăm la statele semnatare ale Actului Final de la Helsinki cu rugămin
tea de a respecta cele mai înalte norme de conduită internaţională existente In pre- 
xent.

Chemăm toate statele ce dispun de arme nucleare:
a) Să introducă un moratoriu împotriva propagandei nucleare;
b) Să renunţe la politica de confruntări militare, economice sau politice şi să 

urmez.» o politică de destindere internaţională şi de colaborare cinstită în domeniul 
cu’ turii, ştiinţei, tehnicii şi economiei,' şi să soluţioneze problemele existente exclusiv 
ţ i  in mijloace paşnice. .

c) Să declare îrgheţarea producerii, dezvoltării, testării şi amplasării âe arme 
nucleare noi sau perfecţionate.

d) Să se distrugă o mare parte din arsenalul nuclear existent — ra prim demers 
In vederea distrugerii totale a armelor nucleare;

e) Să se înche'e şi să se ratifice o convenţie cu privire la interzicerea folosirii
tuturor armşlor nucleare ; v

f) Să se îndeplinească hotărîrile SALT I cu privire la întărirea securităţii inter
naţionale, la stagnarea şi chiar desfiinţarea cursei înarmărilor;

g) Să se reia cu mai multă convingere convorbirile de la Viena privind redu
cerea înarmării convenţionale ; ,

h) Să se încheie un acord cu privire la interzicerea totală a experienţelor cu
arme nucleare; *

i) Să se convoace o conferinţă cu privire la reducerea armelor nucleare in 
Europa ;

j) Resursele proprii şi tehnologia de război să ia o nouă direcţie, orientîn- 
du-se spre cerinţele actuale de dezvoltare ale lum ii;

k) Să se interzicS imediat experienţele cu arme nucleare în Oceanul Pacific.
Apelăm de asemenea şi la statele care nu dispun de arme nucleare:
a) Să ia hotărîrea fermă de a nu achiziţiona arme nucleare;
b) Să-şi exercite influenţa în vederea elaborării unui sistem alternativ de secu

ritate pentru toate ţările permiţîndu-se astfel crearea unei lumi fără arme; .
c) Să declare Oceanul Indian şi alte regiuni zone denuclearizate.
Noi sîntem -oameni rle religie. Printre noi se află şi mulţi oameni de stat şi care 

dispun de luarea deciziilor din multe ţări. Nici o problemă ideologică sau de altă 
natură nu poate îndreptăţi (un război nuclear. Problema războiului nuclear şi a ar
melor nucleare nu este numai o problemă politică. Este în primul rînd o problemă 
de etică. Şi tocmai etica constituie baza de la care am pornit în lansarea acestui 
ap<»l. Ne adrssăm tuturor naţiunilor cu apelul de a garanta că nici una dintre ele, 
In nici o situaţie şi pentru nici un motiv nu va recurge niciodată şi nicăieri la fo
losirea armelor nucleare. 1
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APEL CĂTRE CEA DE A DOUA SESIUNE SPECIALĂ 
A ADUNĂRII GENERALE A NAŢIUNILOR UNITE

1. Adresăm acest apel vouă, conducători şi responsabili ai naţiunilor, adunaţi 
în această a doua sesiune specială a Adunării generale a Naţiunilor Unite pentru 
dezarmare, în numele Conferinţei M ondiale: «Oamenii de religie pentru apărarea 
darului sacru al vieţii de catastrofa nucleară», care a avut loc la Moscova- între 
10— 14 mai 1082.

2. Sîntem budişti, creştini, hinduişti, evrei, musulmani, şintoişti, şikiţi şi zoro- 
astrişti din 90 de ţări din şase continente ale lumii. Sîntem oameni de religie, de 
ştiinţă, filosofi, fizicieni, chirurgi, personalităţi publice, profesori şi oameni de stat, 
leprezentînd multe alte domenii ale vieţii. Ca şi credincioşi, sîntem uniţi prin con
ştiinţa că darul vieţii esf» sacru şi că nu trebuie să permitem să fie ucis.

3 In numele a sute de milioane de/credincioşi pe care' îi reprezentăm aici, 
vă chemăm să luaţi măsuri ferme pentru a opri cursa înarmărilor, pentru a curăţa 
pămîntul nostru de gunoaiele nucleare şi a consacra aceste resurse enorme care 
astăzi sînt irosite, la crearea unei lumi fără războaie în care să domnească pacea 
şi dreptatea şi în care tonlă lumea să trăiască o viaţă demnă de om.

4. Unii dintre noi au participat la lucrările unei prime sesiuni speciale a Adu
nării generale a Naţiunilor Unite pentru dezarmare, în 1978, ca reprezentanţi ai or
ganizaţiilor ncn-guvemam^ntale şi am salutat şi am sprijinit declaraţia magnifică şi 
programul de acţiuni elaborat la această întîlnire memorabilă, care au făcut să 
renască o mare speranţă a umanităţii şi au pus baze solide pentru paşi concreţi 
pe calea dezarmării. Unii dintre noi vor participa, de asemenea, la cea de a doua 
sesiunt specnlă care, aşa cum o sperăm, va realiza un triumf al ideii de dezarmare 
generală completă. Actualul forum se constituie garant în aceea că oamenii de reli
gie vă vor seconda peste tot în lupta neîncetată împotriva militarismului şi pentru 
o lume care să nu mai cunoască pericolul de război.

5. Vă chemăm jie voi toţi, pe toate ţările şi toate alianţele, pe toate grupările 
şi toate blocurile să se renunţe cît mai hotărît la politica de confruntări şi de osti
lităţi, să se angajeze mai hotărît şi mai eficace pe calea cooperării mutuale şi a re
zolvării conflictelor doar prin mijloace paşnice. Vă chemăm pe toţi, ca pe nişte con
ducători responsabili ai umanităţii, să acţionaţi hotărît, să năzuiţi la triumful binelui 
asupra răului în relaţiile internaţionale, să luaţi hotărîri curajoase şi eficace pentru 
a feri lumea de pericolul armelor nucleare şi să puneţi bazele unei lumi în care 
securitatea fiecăruia va fi asigurată de toţi, fără a recurge la arme şi în care resur
sele umane şi materiale ale întregii umanităţi să fie folosite pentru a da tuturor 
popoarelor şi naţiunilor o viaţă demnă de umanitate.

6. Pentru a vorbi mai concret, vă chemăm pe voi to ţi:
a) să cereţi oprirea dementei curse a înarmărilor şi îngheţarea imediată a ar

melor de distrugere in masă la actualul nivel, ca un prim pas către o dezarmare 
geneială şi totală ;

b) să elaboraţi un mecanism eficace de conducere a negocierilor şi realizărilor 
hotărîrilor sale, în vederea luării de măsuri hotărîte pentru limitarea, reducerea 
şi distrugerea arsenalelor nucleare şi radiologice, începînd printr-o distrugere ime
diată a unei cantităţi substanţiale din aceste arsenale;

c) să încurajaţi luarea de măsuri unilaterale, bilaterale şi multilaterale pentru 
a crea un climat de încredere mutuală în relaţiile internaţionale prin abandonarea 
oricărei retorici ostile, prin ratificarea şi punerea in aplicare a acordului SALT II, 
prin reluarea imediată a negocierilor pentru reducerea armamentului strategic şi tac
tic, pr>nti-o comportare bine gindită a negocierilor de la Viena. în legătură cu re
ducerea forţelor armate şi armamentului convenţional, prin desfiinţarea tuturor ba
zelor nucleare şi prin orice alt mijloc care ne stă la dispoziţie ;

d) să se hotărască convocarea unei conferinţe mondiale pentru dezarmare, în 
care naţiunile şi statele să poată efectiv începe aplicarea programului de dezarmare 
deja aprobat;

e) c5 se negocieze, să se elaboreze, să se ratifice şi să se realizeze o convenţie 
c-iie să pună in afaia legii şi să interzică orice arme nucleare, radiologice şi chimice, 
începînd printr-o convenţie internaţională pentru interzicerea folosirii de arme nu
cleare j
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f) să se elaboreze şi să se aplice un vast program bine finanţat, de mobilizare 
a opiniei publice în favoarea dezarmării şi a folosirii enormelor resurse care astăzi 
stal cheltuite pentru înarmare, la suprimarea relelor umanităţii ca : sărăcia, foametea, 
s**»-al:mentatia, bolile, ignoranta şi exploatarea ;

g) să se tacă tot posibilul pentru a înţelege de ce hotărîrile primei sesiuni spe- 
•iale au fost puse In aplicare la o scară atît de mică şi să se elaboreze noi măsuri 
eficace' pentru aplicnrea unui program de acţiuni adecvate, să se revizuiască progra
mul de acţiuni în sensul definirii de etape şi date ale execuţiei sale la toate nivelele.

7. Astăzi, umanitatea sa găseşte la una din cele mai hotărîtoare răscruci ale is
toriei sale. Dacă nu acţionăm astăzi, logica inexorabilă a acţiunilor noastre trecute 
»e  va împinge spre neant, spre distrugere şi disperare, în monstruosul deşert al 
ratasUofei generale. Vă fliumati o importantă responsabilitate a devenirii umanităţii. 
Dacă ezitaţi să treceţi imediat la acţiuni hotărîtoare şi curajoase, umanitatea va 
«.idea în angoasă şi în cinism. Dar dacă, pe de altă parte, vă hazardaţi să vă asu
maţi riscul bine gîndit, şi credem în aceasta, pentru a diminua tensiunea şi pentru
• merge curajos înainte, umanitatea vă va fi etern recunoscătoare şi-şi va aminti 
Întotdeauna de această istorică sesiune cu mulţumire şi laudă.

8. Ca şi credincioşi, ne rugăm pentru succesul eforturilor voastre nobile. Ca 
V cetăţeni ai unor atît de numeroase ţări, ne constituim garanţi ai modestului nostru 
sprijin şi ai celui dat de sute de milioane de credincioşi din întreaga lume înaltei 
dvs. misiuni pentru binele întregii umanităţi. Fie ca binecuvîntarea divină să se po
goare peste sesiunea dvs.

După adoptarea documentelor, participânţii la Conferinţă au însărcinat Prezi
diul acesteia să difuzeze cît mai larg rezultatele lucrărilor şi să promoveze tradu
cerea în viaţă a acestor hotărîri.

Apoi i. P S. Mitropolit Filaret de Minsk şi Bielorusia, preşedintele Conferinţei, 
a resât cuvîntul do închidere, mulţumind tuturor celor prezenţi pentru participare.

Conferinţa a luat sfîrşit printr-o rugăciune în tăcere a participanţilor.

Prea Fer'ritul Părinte Patriarh Iustin şi membrii delegaţiei române s-au reîntors 
in ţară sîmbătă, 15 mai.

La aeroportul Şerem^tievo din Moscova, Prea Fericirea Sa a fost condus de 
Sentti.latea Sa Patriarhul Pimen şi grupul de ierarhi ortodocşi ruşi care au fost de 
faţă şi la sosire. Întîistătătorii celor două Biserici şi-au luat un călduros rămas bun, 
imbrăţişîndu-se frăţeşte. •

La sosirea pe Aeroportul Bucureşti-Otopeni, în întîmpinarea Prea Fericitului Pa
triarh lu'Mn au venii: I. P. S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei, P. S. Episcop 
Vasile Tirgovişteanul, vicar patriarhal, P. S. Episcop Roman Ialomiţeanul, vicarul 
Arhiepiscopiei Bucureştilor, P. S. Episcop Epifanie Tomitanul, vicarul Arhiepiscopiei 
Tomisului şi Dunării de Jos, împreună cu un grup de consilieri administrativi.

Au fost de fată Dl. Ion Roşianu, preşedintele Departamentului cultelor, împreună 
cu Dl. Ioan Popescu, director în acelaşi Departament.

La sosirea în Palat'.'l patriarhal, s-a oficiat un Te-Deum de mulţumire. I. P. S. 
Mitropolit TeQctist al Moldovei şi Sucevei a rostit un cuvînt de bun-venit, în care 
a subliniat strădaniile neobosite ale Prea Fericitului Patriarh Iustin în nobila lucrare 
închinată apărării păcii şi vieţii fericite a oamenilor.

RâspunzînJ, Pena Fericitul Patriarh Iustin a făcut o succintă dare de seamă 
asupra Conferinţei şi a contribuţiei delegaţiei române la lucrări.

Participarea Prea Fericitului Patriarh Iustin, în fruntea delegaţiei Bisericii Or
todoxa Româno şi a reprezentanţilor celorlalte culte din România, la lucrările Con
ferinţei Mondiale «Oamenii de religie pentru apărarea darului sacru al vieţii îm
potriva catastrofei nucleare» a constituit un nou prilej de afirmare a voinţei 
puternice de pace a ierarhilor, clericilor şi credincioşilor ortodocşi români, ca şi a 
slujitorilor şi credincioşilor celorlalte culte din România.

Pr. consilier DUMITRU SOARE 
Lect. dr. CEZAR VASILIU



470 BISERICA ORTODOXĂ ROMĂNĂ

CONSULTAŢIA DIRECŢIEI DE STUDII A CONFERINŢEI 
BISERICILOR EUROPENE (C.B.E.)

Bucureşti, 22 — 25 martie 1982

După cea de a VlII-a Adunare generală (Creta, octombrie 1979), în aparatul de  ̂
conducere al C.B.E. a fost numit un nOu director de studii în persoana P. C. Pr. prof. | 
DUMITRU' POPESCU de la Institutul teologic universitar din Bucureşti, care a şi 
iniţiat uri nou program de lucru în cadrul acestei secţii. Prima consultaţie din cadrul ' 
acestui program o constituie consultaţia desfăşurată la Institutul teologic universitar j 
din Bucureşti, ţâre a avut loc intre 22—26 martie 1982, avînd ca temă : «Suspinul crea
ţiei. Creştinii din Europa In căutarea responsabilităţii lor astăzi». La această întrunire j 
au. participat aproximativ 60 de reprezentanţi ai Bisericilor membre ale C.B.E. din i 
17 ţări. Biserica Romano-Catolică a fost reprezentată de Dr. Ivo Fiihrer, din partea I 
Consiliului Conferinţei Episcopale Europene. j

Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată prin I. P. S. Mitropolit TEOCTIST ' 
al Moldovei şi Sucevei şi I. P. S. Mitropolit ANTONIE al Ardealului, membri în Co- | 
roitetul Consultativ al C.B.E., Pr. prof. DUMITRU STANILOAE, Pr. prof. DUMITRU 
RADU şi prin membrii grupului de organizare : Pr. consilier DUMITRU SOARE, Lector 
CEZAR VASILIU, Lector REMUS RUS, Diac. asist. IOAN CARAZA şi Asist. VIOREL 
IONIŢĂ. Rectorii celor două Institute teologice din România, Pr. prof. ENE BRA
NIŞTE şi Arhid. prof. CONSTANTIN VOICU, au participat ca invitaţi.

Deschiderea lucrărilor s-a făcut marţi 22 martie, orele 18,00, printr-un Te-Deum | 
oficiat în prezenţa Prea Fericitului Patriarh IUSTIN şi a participanţilor la această con
sultaţie, în paraclisul Sf. Ecaterina, de către un sobor de preoţi şi diaconi, profesori 
de la Institutul teologic din Bucureşti, avînd în fruntea lor pe P. S. Episcop ROMAN | 
IALOMIŢEANUL. A  urmat apoi şedinţa propriu-zisă de deschidere, la care au parti
cipat şi reprezentanţi ai Cultelor din ţara noastră şi care a fost inaugurată printr-un 
cuvînt introductiv rostit de Dl. GLEN GARFIELD WILLIAMS, secretarul general al
C.B.E. Mulţumind Prea Fericitului Patriarh IUSTIN pentru invitaiia adresată C.B.E. de 
a tine această consultaţie la Bucureşti, ca şi pentru bunăvoinţa de a participa la şe
dinţa festivă de deschidere, a invitat pe Prea Fericirea Sa să ia cuvîntul.

Adresînd participanţilor tradiţionala urare de bun venit, Prea Fericitul Patriarh 
IUSTIN a arătat mai întîi că angajamentul constant al poporului şi statului român, în 
frunte cu Dl. preşedinte NICOLAE CEAUŞESCU, este de a colabora cu ^oate statele 
şi cu toţi oamenii de bine din lumea întreagă, pentru instaurarea unui climat de în
credere şi pace în lume. In acest spirit şi pe baza tradiţiilor de bună colaborare 
între ele, Cultele din România s-au întrunit în luna noiembrie 1981 într-o mare Adu- . 
nare în cadrul căreia «toţi participanţii au ridicat în mod unanim glasul lor de protest 
împotriva cursei înarmărilor şi a ameninţării cu o moarte nucleară, cerînd eliberarea 
omenirii de coşmarul unui nou flagel mondiaUşi respectarea dreptului la viaţă, drept 
sfint al tuturor oamenilor».

In continuare Prea Fericirea Sa a arătat că responsabilitatea creştină este strîns 
legată de rolul pe care îl are de îndeplinit Biserica în societate, conform poruncii 
Mîntuitoriilui nostru Iisus Hristos, Domnul păcii, formulate în mesajul său, care devine 
«Evanghelia păcii». Reprezentanţii şi credincioşii Bisericilor creştine trebuie să se 
afle în mijlocul celor care luptă pentru triumful păcii şi înnobilarea vieţii oamenilor.

Referitor la tema întrunirii, Prea Fericirea Sa a arătat că discutînd despre un 
suspin al creaţiei înseamnă a utiliza, în limbaj teologic, o figură de stil care exprimă
o mare varietate: aceea a conştiinţei unei stări de suferinţă, de descurajare şi ne
încredere, dar, în acelaşi timp, dorinţa oamenilor de a fi fericiţi, de a se realiza din 
ce în ce mai plenar şi de a îndeplini misiunea pentru care au fost creaţi.
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Făcînd urări de succes lucrărilor Conferinţei, Prea Fericirea Sa şi-a exprimat 
nădejdea că acestea vor constitui «o contribuţie importantă la promovarea relaţiilor 
mtercreştine şi interumane în slujba idealurilor de pace, de prietenie şi de colaborare 
intre oameni şi popoare şi de încredere în viitorul paşnic al omenirii». In final, Prea 
Fericirea Sa şi-a exprimat dorinţa că într-un viitor apropiat victoria deplină a aspira
ţilor de pace $i fericire ale omenirii, vor putea permite schimbarea temei din suspinul 
creaţiei în imnul creaţiei, înţelegînd prin aceasta imnul de fericire prin triumful vieţii 
Si al împlinirii oamenilor.

A  urmat apoi cuvîntul de salut adresat participanţilor la această întrunire de 
Cdtre Excelenţa Sa ALBERT Klein, Episcopul Bisericii Evanghelice de Confesiu/ie Au- 
gustană din România, care, în numele tuturor Bisericilor protestante din ţara noastră 
Si în spiritul adeziunii de sprijinire a strădaniilor pentru pace, exprimată de Prea 
Fericitul Patriarh IUSTIN, a urat succes lucrărilor întrunirii.

In finalul şedinţei festive de deschidere au fost aleşi: ca preşedinte al întrunirii 
Dr. HANS GERNOT JUNG, episcop în cadrul Bisericii Evanghelice din R. F. G., iar 
ca vicepreşedinte I. P. S. Mitropolit ANTONIE al Ardealului.

Lucrările Consultaţiei au-continuat în şedinţe plenare şi şedinţe pe secţii. Marţi 
seara s-a ţinut şi prima şedinţă plenară, în care a fost prezentat mai întîi referatul 
introductiv de către Pr. prof. DUMITRU POPESCU, directorul de studii al C.B.E. Por
nind de la constatarea că în viaţa noastră de toate zilele şi în activitatea noastră 
bisericească sîntem mereu confruntaţi cu separarea între spiritualitate şi responsabili
tate faţă de lume, între creştini şi creaţie, între pacea cu Dumnezeu şi pacea cu lumea, 
vorbitorul a subliniat faptul că în mărturia noastră creştină ne lovim mereu de dua
lismul dintre spirit şi materie. Scopul acestei consultaţii ar fi tocmai acela de a cer
ceta cauzele acestui dualism, de a-l defini cît mai precis şi de a propune relaţii con
crete pentru depăşirea acestei dileme.

După prezentarea coordonatelor care ar urma să determine discuţiile şi hotărîrile 
întrunirii, Pr. prof. DUMITRU POPESCU, a precizat că organizatorii aşteaptă de la 
participanţi următoarele :

1. Să se ia atitudine faţă de tema principală: «Suspinul creaţiei», în contextul 
trecerii de la o cosmologie dualistă la una biblică, unitară şi să se analizeze rezulta
tele acesteia pentru teologie şi pentru responsabilitatea faţă de unitatea Europei;

2. Să se cerceteze dacă dualismul care stăpineşte teologia - europeană poate fi 
depăşit printr-o responsabilitate faţă de lume, bazată atît pe revelaţia divină cît şi 
pe raţionalitatea care stă la baza întregii creaţii, pe care o uneşte;

3. Să se cerceteze care este raportul între spiritualitate şi responsabilitate faţă
de lume şi între oameni şi creaţie, ca privire specială asupra contradicţiei între 
resetnnare şi contribuţia creştină activă în slujba păcii; *

«  4. Pe baza discuţiilor să se facă recomandări practice pentru. viaţa şi sarcinile 
Bisericilor Europene în domeniul spiritualităţii, al ecologiei şi ai responsabilităţii 
pentru pace în Europa şi în lume.

A  urmat apoi comunicarea temelor secţiilor şi alegerea preşedinţilor şi a' secre
tarilor de secţii, după cum urmează :

Secţia I —  «Pentru un nou stil de viaţă — împotriva separării între spirituali
tate şi responsabilitate faţă de lume».

PreşedinVe : Prol. Fairy von Lilienield (R.F.G.)
Secretar : Pr. Martin Reardon (Anglia)

Secţia a Il-a — «Pentru o nouă relaţie faţă de totalitatea lumii create — împo
triva unei exploatări distrugătoare a naturii».

Preşedinte : Past. Joachim Mietz (Italia)
Secretar : Dr. Gregor Larentzakis (Patriarhia Ecumenică)
Secţia a IlI-a — «Pentru o contribuţie creştină activă în slujba păcii astăzi
— împotriva resemnării şi a retragerii din lumea politică».
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Preşedine : Piol. Hans Ruh (Elveţia)
Secretar : Pastor Sieglried Barth (R.D.G.)

Studiu b ib lic
Programul celor patru zile de lucru, care au urmat, a început în fiecare dimineaţă 

cu un studiu biblic, susţinut de Prof. Deszo Karasszon din Ungaria. Acest studiu biblic 
avea forma unui scurt serviciu divin încadrat de cîte o cîntare religioasă intonată 
.de întreaga asistenţă, o parte a cîntării la început şi restul la sfîrşit, încheindu-se 
cu rostirea în comun a rugăciunii «Tatăl nostru». Studiul biblic propriu-zis consta 
din1 prezentarea în fiecare zi a unui referat cu caracter de omilie, adică exegeza 
unui text biblic cu referire la tema generală. Prof. Karasszon a analizat textele din 
Vechiul şi Noul Testament care exprimă raportul dintre om şi restul creaţiei, insistînd 
mai ales asupra capitolului 8 din Epistola către Romani a Sf. apostol Pavel. Vorbitorul 
a subliniat că Apostolul neamurilor care a vorbit despre suspinul creaţiei, dacă ar 
trăi astăzi ar trebui să vorbească despre strigătul şi tragedia creaţiei. Prof. Karasszon 
a insistat în prezentările sale asupra raportului dintre om şi natură în lumina Noului 
Testament, preţum şi asupra evoluţiei cu privire la acest raport, oferind valoroase 
sugestii pentru discuţiile din secţii.

Referatele principale
Aprofundarea temei principale, ca şi pregătirea discuţiilor din secţii, s-a făcut 

prin cele trei referate principale susţinute in trei şedinţe plenare din ziua de marţi 
23 martie a.c., după cum urmează :

1. Pr. prol. DUMITRU STÂNILOAE — referat asupra subtemei de la secţia I. .
Pornind de la mult răspîndita concepţie că spiritualitatea şi responsabilitatea

socială a creştinilor ar constitui două domenii total deosebite şi chiar contradictorii, 
autorul prezintă o serie de texte din Sf. Scriptură şi din Sf. Tradiţie, prin care se 
poate vedea că potrivit teologiei ortodoxe responsabilitatea faţă de oameni este încor
porată în spiritualitate şi că numai prin această încorporare poate omul să ajungă la 
unirea cu Dumnezeu şi la desăvîrşire. Părintele Stăniloae fundamentează responsa
bilitatea faţă de lume în iubirea fată de aproăpele, care este unul dintre elementele 
spiritualităţii, alături şi împreună cu iubirea faţă de Dumnezeu; toţi Sfinţii Bisericii 
Ortodoxe au scos în evidenţă legătura dintre desăvîrşirea omului prin apropierea 
fată de Dumnezeu şi prin iubirea aproapelui. Modelul suprem al iubirii aproapelui 
s-a făcut Fiul luj Dumnezeu prin întruparea şi prin jertfa Sa, astfel că dacă noi nu 
avem pace între noi şi nu sîntem adevăraţi fraţi şi surori, atunci nu ne aflăm cu ade
vărat în Hristos. Adevărata spiritualitate creştină implică în mod firesc şi plenar 
responsabilitatea faţă de lume în forma iubirii aproapelui nostru.

2. Prol. ALTNER GUNTER (R.F.G.), — a prezentat referatul principal la subtema 
secţiei a Il-a.

Referatul constată mai întîi că prin iluminism s-a impus în lumea modernă un 
duh mecanicist-fizicist, care a strîmtorat şi strîmbat raportul omului fată de totalitatea 
lumii create. Mai nou însă, explozia cunoaşterii în domeniul ştiinţelor exacte a dus la 
transformări spectaculoase, culminînd cu schimbarea paradigmelor cunoaşterii ştiinţi
fice, ceea ce are ca rezultat formarea unei concepţii noi despre lume, chiar. în do
meniul acestor ştiinţe. Este suficient de amintit în acest sens ce a însemnat pentru 
ştiinţa modernă teoria relativităţii.

Pe de altă parte, în teologie, atunci Cînd s-a vorbit despre creaţie, despre lume, 
s-a făcut aceasta aproape în exclusivitate — pe baza referatului biblic vechi testa
mentar. Abia mai recent s-a insistat asupra aprecierii raportului dintre om şi creaţie 
în perspectiva teologică, eshatologică, ceea ce a făcut şi Prof. Altner. Creştinii trebuie 
să descopere astfel revelaţia cosmică a hristologiei (Prof. Altner spune Christuser- 
reignis) şi pe baza aceasta să intre într-un dialog cu imaginea nouă despre -totalita-
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hunii, care se conturează în gîndirea telurică actuală, pentru a putea stabili 
aou raport între om şi creaţie.

3. Prol. Enda McDortagh, din partea Bisericii Romano-Catolice, a prezentat cel 
ai treilea referat principal la subtema secţiei a Ill-a.

Sînt analizate aici, în linii mari, cauzele care au dus la dezechilibrul lumii de 
■■i distrugînd încrederea dintre oameni şi dînd naştere unei atmosfere de tensiune şi 
iMen'nţare. în faţa acestei situaţii creştinii au luat deja atitudine, dar aceasta a fost

sporadică şi de multe ori timidă, de aceea este nevoie azi de o angajare com
pletă şi curajoasă, depăşind rezerva manifestată încă de mulţi creştini.

Printre cei care au luat cuvîntul după susţinerea celui de al treilea referat, s-a 
■■mărat şi I. P. S. Sa Mitropolit TEOCTIST al Moldovei şi Sucevei, care a arătat că 
«Cele trei referate teologice, pe care le-am ascultat la această întrunire ecumenică, 

îmbogăţit mult orizontul faţă de creaţie, faţă de lume şi mai ales faţă de oameni.
In zilele noastcp pacea, cu toate implicaţiile sale, se află din ce în ce m^i mult 

l i  inima tuturor Bisericilor, a tuturor fiilor ei, a tuturor popoarelor lumii. Biserica 
Ottodoxă Română acordă o mare importanţă acţiunilor dedicate păcii, încrederii)' 
frumuseţii omului şi creaţiei.

Fermiteţi-mi să exprim cîteva ginduri cu privire la referatul care ne-a înălţat 
snfleteşte şi ne-a dat speranţe.

Intr-o lume care freamătă de noianul problemelor contemporane arzătoare şi 
este continuu ameninţată de izbucnirea a noi şi noi conflicte, care pot duce" la un ca
taclism mondial, subiectul acestei întruniri ecumenice — .Suspinul creaţiei — propus 
spre dezbatere şi aprofundare, procură participanţilor momente de adîncă şi roditoare 
reflexie teologică. Fireşte, învăţătura biblică despre creaţie este un adevăr comun de 
credinţă, scump nouă şi Bisericilor pe care le reprezentăm. Nuanţele de interpretare 
care apar, îmbogăţesc şi înfrumuseţează, cum spune Fericitul Augustin, nu numai 
diipul văzut al Bisericii ci însăşi gîndirea teologică şi, deci, viaţa ji trăirea noastră 
ca parte componentă a zidirii lui Dumnezeu.

De aceea, orice acţiune întreprinsă împotriva vieţii, a ordinii şi care ameninţă 
Însăşi existenţa lumii, a cosmosului întreg, este privită ca iraţională, ca anarhie con
tra voii lui Dumnezeu. Sublimă este misiunea tuturor acelora care se străduiesc să 
ridice şi să fie tot mai auzit glasul pentru apărarea naturii, a lumii şi să-şi unească 
eforturile în vederea statornicirii păcii în Europa şi în lume. Dulnnezeiască ne este, 
de asemenea, chemarea de «a umbla în calea păcii», de a sprijini lupta nobilă de 
înlăturare a pericolului, fără precedent, ce ameninţă lumea şi zidirea lui Dumnezeu 
cu armele de distrugere In masă.

îmi este deosebit de plăcut să reamintesc aici de Chemarea pe care Cultele 
din România au adresat-o guvernelor tuturor statelor lumii, O.N.U., precum şi tuturor 
Bisericilor, religiilor şi organizaţiilor religioase din lume, mărturisind totodată unanim 
că vor continua prin mijloace proprii să-şi aducă contribuţia «la înfăptuirea măreţului 
program de pace, libertate şi bunăînţelegere între oameni şi popoare, iniţiat de pre
şedintele României, Domnul NICOLAE CEAUŞESCU, în scopul prevenirii şi înlă
turării pentru totdeauna a pericolului unui nou război nuclear, pentru crearea unei 
lumi mai bune şi mai drepte, pentru un viitor fericit al tuturor oamenilor de pe 
planeta noastră».

Din experienţa pe care slujitori şi credincioşi ai Bisericii Ortodoxe Române şi
oi Cultelor religioase din patria noastră au făcut-o în ultimele decenii In climatul de 
iăurire a unei vieţi libere şi -prospere, care animă întreg poporul român, rodeşte nă
dejdea fermă că răul de orice natură ar fi el, poate fi înlăturat, poate fi biruit.

Creaţia şi lumea pe care noi le privim ca dar al Iul Dumnezeu şi faţă de care 
creştinul este responsabil şi coresponsabil în acelaşi timp, trebuie să fie apărată de 
forţele distrugătoare care o ameninţă. Ca fii ai Bisericii noastre şi fii ai bătrînei Eu
rope, care suspină în zilele noastre sub apăsarea arsenalelor nucleare, să ne înzecim 
eforturile pentru oprirea grabnică a înarmărilor de tot felul şi pentru ca în locul 
armelor să se înalţe imnul de pace atotbiruitoare, măreaţă simfonie .închinată vieţii, 
păcii şi înfloririi tuturor popoarelor europene».

Această intervenţie a fost apreciată prin îndelungi aplauze ca fiind o valoroasă
• intribuţie la aprofundarea temei întrunirii din perspectiva situaţiei concrete, a unei 
Biserici locale.
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Lucrările pe secţii
In zilele.de miercuri şi joi, 24 şi 25 martie, liicrările Consultaţiei s-au desfăşurat 

în cele trei secţii menţionate mai sus. Discuţiile din secţii au fost coordonate mai 
întîi pe baza materialului pregătitor, trimis mai înainte participanţilor, şi pe baza 
referatelor principale ţinute in plenară. Materialul pregătitor era foţmat din scurte 
fragmente luate din lucrările recomandate spre consultare şi anume :

— pentru secţia I : JORGEN MOLTMANN: Neuer Lebensstil, Schritte zur 
Gemeinde (Nou stil de viaţă, paşi spre comunitate), Miinchen; DUMITRU POPESCU, 
Mărturisirea nădejdii, referat ţinut la întrunirea KEK din Logumkloster (Danemarca, 
noiembrie 1981);

— pentru secţia a Il-a : JON MIL1C LOCHMANN, Reich, Krall und Herrlichkeit 
(împărăţia, puterea şi mărirea), Miinchen; Sacralizare şi secularizare: Biserica şl lu
mea, volum editat de DEREK BAKER ;

— pentru secţia a IlI-a : Frieden Waren, loidern und erneuern (A păstra, pro
mova şi înnoi pacea), volum comemorativ publicat de Biserica Evanghelică din Ger
mania.

Discuţiile pe secţii au fost rezumate în referatele provizorii, care au lost pre
zentate şi supuse discuţiilor in şedinţa plenară din ziua de joi, 25 martie, după amiază. 
După discuţiile din plenară, secţiile- s-au regrupat pentru a întocmi rapoartele în
forma definitivă, pe baza observaţiilor şi a recomandărilor din plenară.

Reprezentanţii Bisericii noastre au adus 'valoroase contribuţii la aprofundarea 
temei consultaţiei şi în cadrul discuţiilor din secţii. Astfel, în cadrul discuţiilor diu
secţia I, I.P.S. Mitropolit TEOCTIST al Moldovei» şi Sucevei, a spus, printre altele:
««Fiind vorba de o temă atît de actuală, cînd însăşi creaţia şi omul se află aproape 
de prăpastie, să-mi fie îngăduit a arăta izvorul îndatoririlor noastre şi ale credin
cioşilor de a acţiona pentru zădărnicirea planurilor de nimicire a naturii.

Suspinul creaţiei este.de fapt suspinul omului, al acestui «cîntăreţ al ei», coroana 
şi slava ei. In conştiinţa omului care ştirbeşte frumuseţea şi armonia firii, prin păcat 
şi neascultare de Legea cea sfîntă, se aduce, în iureşul timpului care se aşterne, 
porunca dumnezeiască «Blestemat va fi pămîntul pentru tine! Cu osteneală să te 
hrăneşti din el în toate zilele vieţii tale» (Fac. 3, 17). Lumea suspină pentru că ea 
este dintru Începuturi rânduită"'spre folosul omului şi creşterii acestuia pînă la sta
diul de comuniune cu Dumnezeu. De aceea, responsabilitatea creştinului este comu
nitară şi cosmică. Răscumpărat şi «restaurat», cum spunea Părintele profesor Dumitru 
Stăniloae, prin întruparea Mîntuitorului, trecut la o stare nouă prin înviere şi chemat 
la desăvlrşire prin înălţarea la ceruri a Domnului nostru Iisus Hristos, creştinul devine 
o fiinţă responsabilă în faţa lui Dumnezeu, dar nu individual, nu numai pentru sine şi 
nici numai pentru mediul lui, ci el este responsabil faţă de creaţie. Aceasta, cu atît 
mai mult cu cît credinciosul este chemat să fie «împreună-creator» cu Dumnezeu, care 
poartă de grijă de tot ceea ce a adus de la nefiinţă la fiinţă.

In gîndirea şi trăirea lor, închinătorii Mîntuitorului Hristos au arătat o preocu
pare deosebită lumii înconjurătoare, ca aceea care este loc al desăvîrşirii lor ca mij
loc de preamărire a lui Dumnezeu.

Natura, lumea şi întregul cosmos, operă a lui Dumnezeu, sînt pentru noi realităţi 
faţă de care trebuie să avem o mare responsabilitate. Ele nu sînt creaţii ale'omului, 
ci daruri ale lui Dumnezeu pentru om, prin care acesta să se înalţe duhovniceşte; 
creştinul se foloseşte de lume pentru a o dărui semenilor şi prin aceştia lui Dumnezeu. 
Creaţia este, aşadar, un dar al lui Dumnezeu făcut omului, pe care acesta trebuie să-l 
ofere lui Dumnezeu ca ofrandă mai bine primită cu cît ea se oferă prin semeni. In 
acest înţeles, creştinul, aşa cum s-a spus, nu pierde lumea prin actul dăruirii, ci se 
îmbogăţeşte prin ea şi mai mult prin faptul că o dăruieşte.

Acolo unde viază darul şi dăruirea există pace şi se lucrează pentru binele 
omului chemat să-şi dobîndească mîntuirea in lume, dar şi pentru lume. Lumea, 
Întregul univers, este chemată la transfigurare. Ea trebuie să ne arate nu numai ca 
pe nişte mărturisitori statornici aj adevărurilor dumnezeieşti, sau chiar numai trăitori 
al acestora, ci mărturii grăitoare ale lumii desăvîrşite, transfigurată prin har şi reaşe
zată în ascultarea părintească a Celui prin care toate s-au făcut «şi fără El nimic nu 
s-a făcut din ce s-a făcut» (Ioan 1, 3).

înţeleasă astfel această învăţătură creştină, precum şi faptul că adevărata spiri
tualitate te leagă de Hristos şi de toţi oamenii, pe care El i-a numit «prietenii săi»,
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nu ne putem desolidariza de cerinţele lor drepte, de setea lor vie pentru o viaţă 
demnă, pentru înlăturarea războiului, pentru salvarea naturii. Să reflectăm cu acest 
prilej asupra realităţilor omenirii, asupra rolului încrederii şi apropierii dintre oameni 
şi popoare. Teologia crucii nu poate fi separată de teologia învierii, care pentru noi 
Înseamnă viaţă, bucurie, pace, adică de valorile legate atît de strlns de năzuinţele 
credincioşilor şi ale lumii».

Intervenţiile de acest fel au impus contribuţia ortodoxă în cadrul lucrărilor în
trunirii despre care vorbim.

Vineri, 26 martie, au fost prezentate, în formă definitivă, rapoartele secţiilor 
şi supuse încă odâtă discuţiilor. Observaţiile făcute la această rundă de discuţii nu 
mai erau incluse In textul rapoartelor, ci In procesul verbal al întrunirii ca simple 
observaţii particulare.

Rostul întrunirii de la Bucureşti, a lost tocmai acela de a elabora cîte un do
cument de propuneri concrete cu referire la cele 3 subteme, de aceea, documentele 
de bază ale întrunirii sînt tocmai rapoartele secţiilor în forma. adoptată de plenară. 
Aceste documente urmează să fie discutate de către Comitetul Consultativ al C.B.E. 
şi apoi repartizate Bisericilor membre spre studiu şi aplicare practică.

In raportul secţiei I este analizată şi precizată adevărata spiritualitate creştină, 
;:are depăşeşte separarea dintre dimensiunea orizontală şi cea verticală, fiind expri
mată în mod clar In învăţătura şi activitatea Mîntuitorului Iisus Hristos, al cărui 
stil de viaţă constă în a fi fratele săracilor, vindecătorul bolnavilor, eliberatorul celor 
asupriţi, propov§duitorul Evangheliei despre apropierea împărăţiei lui Dumnezeu, îm
părăţia dragostei şi a dreptăţii. In această spiritualitate este inclus şi implicat ra
portul de dependenţă între spiritualitate şi responsabilitate faţă de lume. Pe baza 
acestor consideraţii, in raportul secţiei I sînt formulate următoarele recomandări prac
tice :

Bisericile membre ale C.B.E. sînt chemate:
1. «Să ajute membrilor lor ca să pătrundă mai adînc în rugăciunea lui Hristos 

pentru lume şi să o împărtăşească ; să-şi îa timp pentru a asculta suspinul pe care
11 aud In jurul lor, suspinul exploatării rasiale al săracilor, al celor însinguraţi, al 
celor lipsiţi de speranţă, precum şi suspinul ascuns al naturii otrăvite sau al aerului 
poluat; să asculte şi suspinul care vine de departe, de peste barierele care separă 
Răsăritul de Apus, Miazăzi de Miazănoapte şi care vine din partea săracilor şi asu
priţilor acestei lumi. Credincioşii acestor Biserici să includă acest suspin în rugăciu
nile lor partfculare şi în slujbele divine comune, pentru a deveni mijlocitori deschişi 
ai mingîierii lui Hristos şi ai puterii Sale mîntuitoare. In acest sens ei pot folosi 
calendarul ecumenic de rugăciune ;

2. Să ajute membrilor comunităţilor lor ca să urmeze stilul de viaţă al lui Hristos, 
ql deşertării de Sine, în iubirea faţă de aproapele şi In împreună purtare de grijă 
faţă de lumea creată a lui Dumnezeu, prin acceptarea recomandărilor practice din 
secţiile II şi III; prin unirea lor cu aproapele la împărţirea Euharistiei şi la împăr
ţirea tuturor darurilor pe care le avem ; prin aceea că noi folosim orice posibilitate 
ca, în ciuda separării dintre Răsărit şi Apus, să ne întîlnim şi. să învingem această 
linie de separare şi pentru a lărgi înţelegerea, încrederea şi nădejdea ; prin aceea 
că noi căutăm să depăşim prin întllniri separarea dintre Nord şi Sud, pentru a ajunge 
la un respect tot mai mare unii faţă de alţii şi la o împărţire justă a darurilor creaţiei 
şi a bunurilor ecumenice, mai ales Intre Bisericile bogate şi cele sărace;

3. Să ajute pe membrii lor ca să ‘ citească cu ochi noi şi să asculte cu urechi noi 
Biblia ; de exemplu, pentru a asculta cum se adresează Psalmistul naturii, ca unei 
lumi care trăieşte prin slava lui Dumnezeu şi nu pur şi simplu ca unei materii expusă 
exploatării omului; ca să-şi aducă aminte că nu trebuie pur şl simplu estompată 
orice suferinţă, căci suferinţa pentru alţii In Hristos aduce cu sine nădejdea şi bucuria 
victoriei».

Acest document a fost aprobat de plenară cu o singură reţinere.
Raportul secţiei a U-a a fost formulat in patru puncte :
1. Natură şl om, în care se arată că acestea formează un tot, deşj fiecare are o 

valoare proprie. Omul este chivemisitor şi participant la opera de creaţie continuă 
a lui Dumnezeu, într-o formă de sinergism;

2. înstrăinarea dintre natură şi om şi absolutizarea omului. In raportul său faţă 
de natuiă, omul nu a rămas credincios scopului iniţial, ci, prin păcat a tulburat acest 
raport;
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3. Fa(ă de situaţia actuală. In urma generalizării spiritului mecanicist-fizicist s-au 
dezvoltat diferite sisteme ştiinţifice, tehnice şi economice, care au constrîns pe oameni 
la o exploatare necontrolată a naturii. In ţările Europei poluarea şi' încărcarea ae
rului, a apelor, a pădurilor şi a pămintului, au luat forme atît de înfricoşătoare, incît 
periclitează viaţa creaturilor. De aceea —  se arată în raportul secţiei — C.B.E. se 
vede obligat să cheme Bisericile membre ca să-şi aducă contribuţia lor în acest sens 
şi să facă din nou apel la guverne, pentru ca acestea să ia măsurile corespunzătoare;

4. Propuneri pentru paşi concreţi. In faţa acestui complicat proces de schimbare 
este necesar să se acţioneze consecvent şi cu răbdare, cu paşi concreţi, care pot fi 
piecizaţi şi re.alizaţi.

Indicaţii în acest sens :
In faţa provocării ecologice, socotim necesar să lucrăm din nou şi intensiv la 

o teologie a creaţiei, care trebuie să-şi găsească consecinţe atît în .etica teologică, 
cît şi in viaţa liturgică.

Recomandăm să se formeze. în comunităţi conştiinţe cu privire la problemele 
ecologice, la tehnologiile duşmane omului (spre exemplu manipularea vieţii omeneşti), 
ca şi la epuizarea resurselor prin cursa înarmărilor.

Se observă că, în unele părţ ,̂ chiar in domeniul ştiinţelor îşi face loc, o noua 
înţelegere a principiilor cunoaşterii. Teologia şi Biserica trebuie nu numai să urmă
rească cu atenţie acest proces, cl — pentru viitorul comun — să intre în dialog in 
acest sens.

Ştiinţa şi tehnica stau in faţa sarcinii de a dezvolta noi puncte ale scopului lor. 
Ele necesită cel puţin tot atîta fantezie şi inteligentă tehnică, cît prima şi a doua 
revoluţie tehnică. Aceste puncte noi sînt, spre exemplu, recîştigarea resurselor na
turale, cruţarea mediului înconjurător, economisirea energiei.

Pentru binele întregii creaţii trebuie să fie dezvoltate metode de producţie şi 
tehnică pe termen lung pentru protejarea naturii. Aceasta înseamnă că trebuie să 
renunţăm la postulatul că tot ceea ce se poate face trebuie şi făcut.

Referatul acestei secţii a fost aprobat de plenară cu majoritatea voturilor.
Secţia a IlI-a a prezentat unul dintre cele mai interesante rapoarte. In prima 

parte a acestui raport este descrisă, in cîteva cuvinte, situaţia mondială actuală, cînd 
«deşi foametea, exploatarea resurselor naturale şi împovararea echilibrului naturii 
au luat proporţii atît de mari încît ameninţă existenţa vieţii pe pămint, totuşi o 
mare parte a puterii creatoare a omului ca şi a bunurilor popoarelor, sint consumate 
într-o sinucigaşă cursă a înarmărilor». In continuare este subliniat faptul că, in fa(a 
situaţiei actuale de pe glob, pericolul pentru Biserici constă în faptul că mulţi creştini 
se resemnează in faţa neîncrederii, a nesiguranţei şi a fricii care apasă atmosfera 
internaţională şi se retrag într-o practicare individuală a credinţei.

In partea a doua a referatului este formulată in patru paragrafe baza teologică 
a angajamentului creştin în slujba păcii şi a păstrării vieţii pe pămint. Se arata aici 
că, potrivit Sf. Scripturi şi tradiţiei bisericeşti,' Dumnezeu vrea să păstreze creaţia 
şi că omului nu îi este în nici un caz permis să o distrugă. Nu există nici un scop 
mai mare decît păstrarea creaţiei in aşteptarea mintuirii.

In partea a treia referatul vorbeşte despre acţiuni concrete în slujba păcii, 
despre condiţiile păcii şi despre o strategie a păcii. Una dintre condiţiile păcii o 
constituie restabilirea unor raporturi de echitate şi dreptate Intre oameni şi popoare, 
între bogaţi şi săraci, între puternici şi asupriţi.

Strategia păcii se concretizează printr-o educaţie spre pace in şcoli, grupe de 
tineret, In familie, în comunităţi religioase etc.

Se constată însă în acest capitol că, din păcate, chiar condiţiile asigurării păcii 
sînt ameninţate, de aceea, documentul formulează rugămintea adresată statelor din 
Răsărit şi Apus să întreprindă paşi unilaterali, adică independent unii de alţii, pe 
calea dezarmării, pentru a se putea crea climatul de încredere, favorabil tratativelor.

Spre acest scop concret apropiat în acest sens este recomandarea şi renunţarea 
la amplasarea de noi rachete de rază medie de acţiune în Europa. Se mai arată aici 
ca un scop mai îndepărtat, crearea unei Europe fără bombe at^mire, de aceea statele 
membre în blocuri militare sint chemate să dezvolte o n<’uă politică de securitate eu
ropeană. Iar, întrucît condiţiile asigurării păcii încă nu sint asigu -ite, se arată în 
acest document că pacea poate fi sprijinită prin apărare, în legătuta cu care creştinii 
sînt’ chemaţi să contribuie la găsirea unor sisteme de apărare care să nu se bazeze
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fo r ţă .  In punctul patru şi ultim al raportului secţiei a treia, consultaţia cheamă 
«un ită ţile  Bisericilor noastre, care cuprind întreaga Europă să creeze punţi ale 
[iederii între oameni şi naţiuni prin mărturia lor curajoasă şi prin rugăciunea lor 
imitoare în slujba păcii».

Rapoartele secţiilor au suscitat discuţii aprinse în plenară. După prezentarea re
stului secţiei a treia, I.P.S. Mitropolit TEOCTIST al Moldovei şi Sucevei a făcut 
■itoarele interesante observaţii : «Tema este natura şi omul. Mi se pare că mo- 
■area biblică pentru respectarea naturii, a păstrării frumuseţilor ei, putea fi fun- 
«entată şi pe poalmii Bibliei. David cîntă natura atît de inspirat şi atît de atrăgător, 
dt această parte a Bibliei se bucură de o largă circulaţie între credincioşi.

Ceea ce mărturisim împreună cu firea întreagă a fost făcut de Dumnezeu cel 
k  Treime lăudat, ca omul să se folosească de ea spre binele său şi al semenilor, dar 
|i spre creşterea lui în comuniune cu Făcătorul şi Atottiitorul a toate : acest adevăr 
lescoperă în zilele noastre, mai mult decît oricînd, responsabilitatea noastră, a oa- 

snilor, pe care o avem şi pe care trebuie să o manifestăm în lume, în toată claritatea 
Şi aceasta pentru că natura, şi deci creaţia, dobîndeşte, după psalmî mai ales, 

xacter teofanic. Şi aceasta nu numai atunci cînd ne referim la geneză ci, în egală 
isură, la vocaţia pe care o are, de a redescoperi omului pe Ziditorul a toate. Este 
: toţi cunoscut psalmul cîntat de credincioşi: «Cerurile spun slava lui Dumnezeu 
facerea mîinilor lui o vesteşte tăria». Strădania tuturor acelora care trebuie să apere 

aatura de poluare, degradare şi mai cu seamă de exploatare atroce este mult po
tenţată şi de acest adevăr biblic. Pentru ca măsurile practice, pentru convingerile 
“ ituror în stăvilirea a tot ce împietea^ă natura şi viata oamenilor, consider necesar 

se introduce, un asemenea paragraf».
Aceste intervenţii au îmbogăţit considerabil conţinutul rapoartelor prezentate 

de secţii.
Aprobarea rapoartelor secţiilor s-a făcut In şedinţa plenară din 26 martie, după. 
a şi urmat şedinţa de închidere a lucrărilor Consultaţiei. In cuvîritarea finală 

■dresată participanţilor de către preşedintele întrunirii, Episcop dr. JUNG, au fost 
rostite cuvinte de aleasă mulţumire organizatorilor şi gazdelor, care au creat condiţii 
optime pentru buna desfăşurare a lucrărilor acestei consultaţii. înainte de închide
rea lucrărilor a fost adoptat şi un comunicat final, în care se arată, printre altele: 
«Scopul colocviului a fost acela de a depăşi dualismul din relaţia creştină cu Dum
nezeu, cu natura şi cu societatea. In acest sens, colocviul a demonstrat că este po
sibilă depăşirea dualismului între spiritualitate şi responsabilitate, atunci cînd spiri
tualitatea devine expresia puterii lui Hristos, prin Duhul Sfînt, care face responsabili 
pe oameni în fata lui Dumnezeu şi în faţa oamenilor. Prin forţa acestor coborîri spi
rituale, dată în puterea Sf. Duh, este arătată dilema dintre orizontalitatea şi verti
calitatea angajamentului creştin.

In continuare, colocviul cere Bisericilor membre ale C.B.E. să găsească o nouă 
relaţie între creştini şi creaţie în perspectiva lui Hristos, Logosul creator, şi pe 
baza cercetării ştiinţifice contemporane, care a adus o schimbare radicală în con
cepţia despre materie. Datorită acestui fapt va fi posibilă depăşirea dualismului 
Intre subiect şi obiect, care seDară pe om de materie.

In sfîrşit, colocviul a subliniat că trebuie depăşit orice dualism între resemnare 
ji contribuţie activă pentru pdCe. printr-o atitudine hotărîtă din partâa Bisericilor 
împotriva pericolului unui război nuclear, care amenistă planeta noastră. Coloc
viul cere Bisericilor europene să şusţin.i orice iniţiativă pentru dezarmare, capabilă 
să contribuie la promovarea securităţii în Europa şi în lume. Raporturile secţiilor 
conţin recomandări practice pentru viata şi misiunea Bisericilor noastre în acest 
domeniu.

In finalul comunicatului se arată că <noi exprimăm recunoştinţa noastră Bisericii 
Ortodoxe Române pentru generoasa ospitalitate care ne-a fost oferită».

In afara programului de lucru propriu-zis, participanţii la întrunirea de la Bucu
reşti au participat la cîteva acţiuni organizate de gazde, prin care oaspeţii au putut 
cunoaşte unele aspecte ale vieţii religioase din Biserica noastră. In seara zilei de 
marţi, 23 martie, corul studenţilor Institutului teologic din Bucureşti, sub conducerea 
P. C. Diacon conf. NICU MOLDOVEANU, a oferit în cinstea participanţilor la întru
nire un concert de cîntece religioase, patriotice şi naţionale româneşti. Cu acest
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prilej Pr. prof. ENE BRANIŞTE a rostit un scurt cuvînt despre organizarea şi acti
vitatea Institutului, prin care ascultătorii şi-au putut face o imagine despre învătă- 
mtntul teologic superior din Patriarhia Română.

In după-amiaza zilei de miercuri, 24 .martie, oaspeţii au vizitat mînăstirile Ţigă
neşti şi Cernica, la aceasta din urmă servind şi masa de seară. Pe parcursul acestei 
excursii li s-a vorbit oaspeţilor de peste hotare despre istoria şi organizarea Bisericii 
noastre, despre activitatea editorială din Patriarhia Română, despre viaţa şi orga
nizarea monahală ş.a. In timpul cinei I.P.S. Mitropolit ANTONIE al Ardealului a pre
zentat In cîteva linii viaţa religioasă din-ţara noastră, prezentînd în special caracterul 
monahismului românesc In raport cu monahismul apusean.

Ospitalitatea românească a culminat, pentru participanţii la această consultaţie 
de la Bucureşti, cu recepţia şi masa festivă oferită în cinstea lor de Prea Fericitul 
Patriarh IUSTIN la Palatul patriarhal, în seara zilei de 25 martie 1982. La această 
recepţie a fost prezent şi Dl. ION ROŞIANU, preşedintele Departamentului Cultelor. 
In cuvîntările rostite cu acest prilej de către Dl. Episcop dr. JUNG, preşedintele con
sultaţiei şi de către Dl. G. G. Williams, secretarul general al C.B.E., au fost rostite 
alese aprecieri cu privire la contribuţia Bisericii Ortodoxe Române, personal a Prea 
Fericitului Patriarh IUSTIN in cadrul acestei organizaţii, pe calea apropierii dintre 
Bisericile şi popoarele Europei».

Prea Fericitul Patriarh IUSTIN a apreciat lucrările Consultaţiei de la Institutul 
teologic universitar din Bucureşti, mai ales pentru strădania de a fi formulat propu
neri concrete în slujba apărării păcii, acţiune care în patria şi Biserica noastră este 
susţinută cu deosebită intensitate.

Lucrările Consultaţiei organizată la Bucureşti de direcţia de studii a Conferinţei 
Bisericilor Europene marchează încă un pas înainte pe calea afirmării responsabilităţii 
creştine în lumea de azi.

Pr. asist. dr. VIOREL IONIŢĂ



Prot. NICODIM BELEA

Sfintele Taine au fost instituite de Mîntuitorul lisus Hristos, în tim
pul vieţii Sale păraînteşti, şi lăsate Bisericii. Aceasta, chiar din prima zi 
a instituirii sale, la Cincizecime, şi-a început lucrarea prin Sfintele 
Taine. Apostolii au botezat o mulţime de oameni (Fapte 2, 38 şi 41 ; 8, 
36—48) ; pe cei botezaţi i-au întărit prin punerea mîinilor (Fapte 8, 14), 
sau prin ungerea în Duhul lui Hristos (II Cor. 1, 21 ; I Ioan 2, 27) şi 
i-a unit deplin cu Hristos, ca mădulare ale Bisericii, prin Sfîntă Euha
ristie (Fapte 2, 42 ; I Cor. 11, 27) *. '

Prin Sfintele Taine credinciosul învaţă ceva, căci rugăciunile din 
cuprinsul Tainelor grăiesc omului cum trebuie să vieţuiască. Insă o 
educaţie de la suflet la suflet o va putea face duhovnicul în scaunul măr
turisirii. Prin cădere omul nu s-a golit de tot ce este bun în el, cum ai 
goli un vas în care să nu mai rămînă nimic. Au mai rămas în stare latentă 
energia şi dispoziţia spre bine. Omul şi-a păstrat «chipul» lui Dumnezeu, 
căci acesta este un dat, şi are posibilitatea ca prin practicarea susţinută 
a virtuţilor să se ridice la «asemănare» 2. De aici, posibilitatea şi chiar 
necesitatea ca omul să poată fi educat. Sfinţii Părinţi capadocieni3 
spun că educaţia însemnează tocmai trezirea puterilor interioare la
tente ale omului spre tot ce este bun. Trebuie însă să existe omul şi 
prilejul; căci dacă Sfintele Taine sînt mijloace de mîntuire instituite 
pentru oameni, Mîntuitorul a aşezat tot oameni care să le administreze, 
dar prin care, în chip nevăzut, lucrează El însuşi. Oamenii rînduiţi în 
acest scop sînt «slujitori ai lui Hristos şi iconomi ai Tainelor lui Dum
nezeu» (I Cor. 4, 1 ; I Petru 4, 10).

1. Pr. prof. dr. Dumitru Radu, Sfintele Taine ale Bisericii, după Tradiţia aposto
lici. din punct de vedere ortodox, în «B.O.R.», XCVIII (1980), nr. 11— 12, p. 1130.

2. Sf. Ioan Damaschin, Tratat ascetic «Despre virtuţi şl păcate», In Migne, P.G., 
rol. 95, col. 85—98.

3. Cf. Karl Weiss, D/e Erziehungslehre der drei Kappadozier, ein Beitrag zur 
patristischen Pădagogik, Freiburg i. Br., 1903, passim; a se vedea şi Stigler, Psycho- 
logie des hl. Gregor von Nyssa, Regensburg, 1857, passim.
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Trebuie să subliniem că scopul Tainei Spovedaniei este mîntuirea. 
Dar între acest scop soteriologic şi cel educativ este o legătură de in
terdependenţă. Nu eşti deplin mărturisit dacă nu eşti ajutat de duhovnic 
în descărcarea ta de tot răul din tine, şi nu ajungi la obţinerea iertării, 
dacă nu eşti mărturisit deplin. Pentru a putea veni în ajutorul peniten
tului pe care il ai în faţă, trebuie ca mai întîi tu, ca duhovnic, să fii 
bine pregătit, să fii un bun pedagog căci nu numai harul face pe preot, 
zice Sfîntul Nil Ascetul, ci şi puterea lui de pătrundere şi cunoaştere a 
oamenilor care vin către dînsul. De aceea preotul duhovnic trebuie să 
aibă evlavie şi sfinţenie (I Tim. 3, 2—7; Tit 1, 7—9), dar şi ştiinţă, ca 
să fie destoinic a învăţa pe alţii (I Tim. 3, 2).

Dar pentru ca să cunoaştem bine pe acest săvîrşitor văzut al Sfin
telor Taine, nu este lucru de prisos să ştim cine este el, de unde vine 
şi cum se dezvoltă el din tinereţele lui. In Creştinism, -fiecare om care 
este botezat, miruit şi împărtăşit, este un candidat de «ucenic» al lui 
Hristos. Astfel se poate vorbi şi despre o vocaţie pentru preoţie, care 
se manifestă printr-o înclinaţie, o atracţie, încă din pruncie şi se con
turează în epoca adolescenţei. Unii trec şi prin anumite crize, dar după 
ce acestea trec, încep să facă deosebire între «profesiune» şi «misiune». 
De fapt, oamenii s-ar putea împărţi în două mari grupe : unii care se 
întreabă ce pot lua vieţii, iar alţii care se întreabă ce pot da vieţii. 
Primii consideră îndeletnicirea lor o profesiune pe care o pot schimba 
cînd doresc, fără mult scrupul de conştiinţă, dacă nu le aduce rentabili
tatea scontată ; iar ceilalţi, ca pe o «misiune». Aceştia au conştiinţa că 
sînt trimişii cuiva, sînt împuterniciţii cuiva şi nu şi-o schimbă, ci o adîn- 
cesc.

Din rîndul ultimilor îşi recrutează Iisus Hristos persoana umană care 
să împlinească misiunea lui pe pămînt.

Potrivit învăţăturii Bisericii Ortodoxe, săvîrşitorul văzut al Sfinte
lor Taine este episcopul şi preotul, cu hirotonie canonică. Sfîntul apos
tol Pavel ne spune că el este luat dintre oameni şi pus pentru oameni, 
spre cele ce sînt ale lui Dumnezeu ; nimeni nu-şi ia singur cinstea aceas
ta, ci dacă este chemat de Dumnezeu» (Evr. 5, 1 şi 4). Dacă avem în 
vedere efectele primelor trei Taine, pe care le primeşte orice creştin 
şi prin care el, creştinul, Se face părtaş de o preoţie generală, atunci 
înţelegem că «oamenii» din care este «luat» preotul; sînt toţi creştini 
botezaţi, miruiţi şi cuminecaţi. Deci membrii preoţiei sacramentale sînt 
«luaţi» dintre membrii preoţiei generale care cuprinde pe toţi creştinii 
de sub ascultarea Bisericii. Din felul cum ni-1 prezintă Apostolul Pavel 
pe preot, remarcăm că el este un om ales dintre oameni, care nu-şi ia 
singur cinstea preoţiei, decît numai dacă este «chemat» obiectiv de 
Dumnezeu, cu scopul să păstorească în numele lui Dumnezeu pe cre
dincioşii dintre care a fost «luat».

Siîntul Grigorie de Nyssa zice că «omul luat dintre oameni», ră
mîne după înfăţişarea exterioară tot cu înfăţişare de om, dar după su
fletul său nevăzut s-a făcut mai bun prin puterea harului celui nevăzut 
şi este aşezat să slujească tot pe oamenii dintre care a fost luat4. Dar

4. Stigler, op. c/f., passim.
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acest «om» fiind un instrument prin care Hristos lucrează, trebuie să 
se menţină potrivit harului ce i' s-a dat. Sfîntul apostol Pavel, în cu- 
vîntarea din Milet către preoţii din Efes, acordă prioritate persoanei 
preotului : «luaţi aminte de voi» mai întîi şi apoi «de toată turma». 
Această idee este şi mai transparentă în catalogul virtuţilor pe care 
li pune în faţa ucenicilor săi, Timotei şi Tit. Marele Pavel a stabilit 
că preotul «se cuvine... să fie treaz, cuminte,, cuviincios, destoinic să 
înveţe pe alţii, nebeţiv, nedeprins să bată, neagonisitor de cîştig urît, 
ci blînd, paşnic, neiubitor de argint, bun chivernisitor în casa lui şi de 
Biserica lui Dumnezeu (I Tim. 3, 2—7), nu grabnic la mînie, drept, 
cuvios, înfrînat»- (Tit 1, 7—9).

Din complexul acestui catalog de virtuţi, se evidenţiază evlavia cu 
sfinţenia şi pregătirea preotului, ceea ce însemnează că el trebuie să 
fie un om de vocaţie.

Se pune întrebarea dacă Iisus Hristos a cunoscut pe Apostoli îna
inte de a fi chemaţi la Apostolie ? Textele Evangheliilor ne răspund afir
mativ (Matei 3, 16 şi Ioan 1, 26—34). De pe malul Iordanului, nu departe 
de unde locuia Sfîntul Ioan Botezătorul, au pornit după Iisus, Andrei şi 
încă un ucenic de al lui Ioan (pe Care Scriptura nu-1 numeşte) şi l-au 
întrebat unde locuieşte. Iisus i-a invitat la El acasă: «Veniţi şi veţi ve
dea» ; şi au rămas la El toată ziua aceea «pînă seara». Prin Andrei a 
cunoscut Iisus pe fratele acestuia Simon-Petru, apoi pe Filip şi prin 
acesta l-a «recunoscut» şi pe Natanail pe care Iisus îl ştiuse «de sub 
smochin», unde-1 ascunsese mama lui de teama lui Irod. E şi firesc că 
Supă luarea piimelor legături, au mai ur.mat alte şi alte întrevederi. Nu 
i-a chemat ca să-L urmeze decît după o suficientă verificare. Primii 
Apostoli au fost chemaţi de pe malul Mării Galileei, căci erau pescari 
(Matei 4, 18—22; Marcu 1, 16). Mîntuitorul a avut mulţi ucenici, dar 
dintre toţi a ales numai pe cei doisprezece. (Luca 6 , 12— 15). Intre cei 
aleşi se găsea şi Iuda care, prin sfîrşitul lui, a arătat cum nu trebuie 
să îie un Apostol al Domnului.

După cum Hristos este trimisul Tatălui, tot aşa şi cei doisprezece 
sînt trimişii sau Apostolii lui Iisus Hristos (Evr. 3, 1—2) : «Precum M-a 
trimis pe Mine, Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi» (Ioan 20, 21). în ziua în
vierii, seara, le dă Apostolilor puterea Duhului Sfînt: «Luaţi Duh Sfînt» 
(Ioan 20, 21—23) şi astfel transmite Apostolilor şi urmaşilor lor puterea 
de a ierta păcatele. Această suflare a Duhului Sfînt este «arvuna» hiro
toniei ce le va fi dată complet la Cincizecime 5.

După alegerea lor, Sfinţii Apostoli au fost trimişi în «prima» mi
siune «către casa lui Israel». în timpul acestei misiuni, unii dintre ei au 
avut şi unele crize, cînd Iisus a fost nevoit să-i îndrepte, cum a fost cu 
ocazia vestirii Patimilor (Matei 16, 25; Marcu 8 , 31 ; 9 ; 10, 37—45). La 
cei mai mulţi, aceste crize se termină cu bine, iar alţii, puţini, se ex
clud singuri din sînul Bisericii lui Hristos şi rămîn la periferia ei. Ca 
elemente pozitive, să ne gîndim numai la Sfîntul Ioan Gură de Aur şi

5. Pr. prof. dr. D. Stăniloae, Dogmatica, voi. 3, Buc., 1918, p. 154.
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la Sfîntul Grigorie de Nazianz, care vedeau în preoţie un pisc greu de 
alins. lotuşi, după cuvîntul Sfîntului apostol Pavel, care i-a încurajat, 
spunînd că «Duhul vine în ajutorul slăbiciunilor noastre» (Rom. 8 , 26), 
au acceptat hirotonia. Crizele în vocaţie' nu trebuie să constituie nici 
azi un motiv de îngrijorare, căci acestea sînt frămîntări şi furtuni tre
cătoare, care, după ce trec, lasă pe purtători mai întăriţi de cum au 
fost. Există şi situaţii cînd vocaţia se defineşte mai tîrziu, după crize de 
convertire, cînd «Dumnezeu pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele 
de trebuinţă le împlineşte», cum auzim sub omoforul episcopului6.

După slăvită Sa Înviere, Mîntuitorul Hristos trimite Apostolii în a 
a «doua misiune» acum aveau orizontul misionar mai lărgit, iar cura
jul deplin oţelU văzind marea minune a învierii. Au fost trimişi către 
toată zidirea, cu făgăduinţa că El va fi cu ei pînă la sfîrşitul veacului 
(Ioan 20, 21 ; Matei 28, 20). Oameni luaţi dintre oameni, care nu dis
puneau de nici o oştire, nici măcar de toiag, au biruit întreg Ierusali
mul şi toate metropolele Cezarilor. Oameni simpli dar suflete mari, 
plini cu putere de sus şi de hotărîre, ataşaţi lui Hristos, după făgăduinţa 
dată că nu-i va lăsa singuri.

Există o adevărată emulaţie între Sfinţii Părinţi pentru a arăta su
blimul preoţiei. Mai ales la marii dascăli ai lumii şi ai preoţiei: Vasile, 
Grigorie şi Ioan. Sfîntul Ioan Gură de Aur, impresionat de sacerdoţiul 
preoţesc, constată că, deşi preoţii îşi îndeplinesc slujba lor între oa
meni, ei sint puşi să îngrijească de bogăţiile cerului. Asemenea putere 
n-a încredinţat Dumnezeu «nici îngerilor şi nici arhanghelilor». Stăpî- 
xiul întăreşte judecata slugilor, căci lor le-a zis: «Oricîte veţi lega pe 
pămînt, vor fi legate şi în ceruri, şi oricîte veţi dezlega pe pămînt, vor 
fi dezlegate şi în ceruri». Un mare suflet sfinţit al Apusului spune că 
«d^că dînsul ar intîlni un preot şi un înger, aj saluta mai întîi pe 
preot şi apoi pe înger, pentru că îngerul este numai prietenul lui Dum
nezeu, pe cînd preotul îi ţine locu l»7. Deci preotul trebuie să se dis
tingă de restul lumii printr-o purtare aleasă. Mai mult, să înlăture mo
tivele din care s-ar putea naşte zvonuri rele, căci sufletele multora 
ar avea vătămare prin aceasta 8. De aceea, toată cheia succesului îndru
mării sufletelor pe calea mîntuirii rezidă în sfinţenia şi evlavia preo
tului.

Cultura, este necesară preotului, pe lîngă evlavie şi sfinţenie. Sfîn
tul apostol Pavel îi scrie lui Timotei, să fie destoinic, să înveţe pe alţii 
(I Tiin. 3, 2 ); iar Sfîntul Ioan Gură de Aur spune că preotul trebuie să 
fie isteţ la minte, căci nu este vrednic de preot acela care «pe lîngă 
evlavie n-ar mai avea şi multă înţelepciune» 9. Cultura şi destoinicia 
sa, le vădeşte duhovnicul în scaunul mărturisirii cînd trece cu penitentul 
prin tcate fazele ei. Pr. prof. D. Stăniloae găseşte în mărturisire un atot
cuprinzător «fapt duhovnicesc^, cînd duhovnicul uneşte în persoana sa, 
pe lingă har, toate calităţile sale de om al lui Dumnezeu pus pentru

6. Pr. prof. dr. Ene Branişte, Vocaţia pentru preoţie, în «Ortodoxia», nr. 2/1979, 
p. 330—331 j a se vedea- şi Iosef Seelraair, Der Priester in die W elt (Berul und Beru- 
lung), Regensburg, 1939, p. 53.

7. bf. Ioan Gură de Aur, Despre preoţie, traducere de Pr. Ion Aristide Gemanu,
Cialova, 1941, passim. 8. Ibidem, p. 6. 9. Ibicţem, passim.
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oameni. Destoinic să ştie chema pe credincioşi şi să ştie rămîne, atît 
înainte cît şi după mărturisire, prietenul intim şi confidenţial, neştiut 
decît de penitent şi de Hristos, care a dat dezlegarea prin atingerea 
preoLului dunovriic10. In jurul acestui fapt duhovnicesc se desfăşoară 
întreg raportul întreit: Hristos, duhovnic şi penitent.

Sfîntdl Grigorie de Nazianz critică sever lipsa de cultură şi de .evla
vie a preoţilor 11. Intr-adevăr, modelarea sufletului omenesc după tipare 
divine, nu este un lucru uşor. Cultura preotului îi serveşte mai întîi 
pentru explorarea sufletului penitentului, în cele mai intime cute ale 
sole, iar după ce i-a citit sufletul, se fcere ca, «cu socotinţă şi destoinicie 
să-l uşureze pe acela cu învăţătura»12. Pe lîngă cunoaşterea temeinică 
a normelor şi metodelor Bisericii în materie de cercetare a vieţii su- 
f ?teşti, preotul duhovnic trebuie să ţină seama şi de rezultatele ştiinţei 
privitoare la suflet, pe care le va utiliza numai în măsura în care ele se 
pot adapta la normele Bisericii. Desigur nu poate fi asimilată, de pildă, 
psihanaliza în întregimea ei, ca metodă în legătură cu Spovedania. Insă
o cunoaştere a subconştientului penitentului în scaunul Mărturisirii 
este necesară şi joacă un rol important în descoperirea anumitor mala
dii spiiituale tăinuite. Viaţa sufletească conştientă este condiţionată 
de cea subconştientă, pe care dacă duhovnicul nu reuşeşte s-o cunoască, 
rămîn pentru dînsul necunoscute o sumă întreagă de fenomene de na
tură morală.

Să nu credem că ar fi vorba aici de o pregătire intelectuală unila
terală, căci împotriva unei asemenea pregătiri se ridică întreaga misi
une sacerdotală a preotului. Prin urmare, cultura şi evlavia sînt trăsă
turi de mari înălţimi spirituale, în care trebuie să trăiască un slujitor al 
lui Hristos. încă de cînd se pregăteşte omul pentru preoţie, îi trebuie 
multă învăţătură, dar şi mai multă educaţie ; multă cultură, şi mai multă 
tiăire, mujtă carte, dar şi mai multă credinţă. «Vasul» ce se pregăteşte 
pentru preoţia sacramentală să aibă ştiinţă după chipul paulin şi hri- 
sostomic. Nu biblioteci vii, sau depozite de teorii şi controverse savante, 
ci să fie om cu o concepţie unitară de viaţă, din care să ţîşnească o con
vingere adine religioasă, făcîndu-se apostolul ei printr-o forţă irezisti
bilă misionară şi de cucerire a credincioşilor pentru dobîndirea împă
răţiei lui Dumnezeu. Candidatul la preoţie care este plin de cultură, dar 
fără a trăi pe Hristos, rămîne un Saul învăţat, dar niciodată nu va de
veni un Pavel convertit, căci tot ceea ce a învăţat din cărţi fără să fie 
trecut în caracterul său preoţesc, va fi ca o haină căreia îi lipseşte căp
tuşeala 13. Sfîntul Grigorie Palama zice că nu poate fi preot bun acela 
care încearcă prin erudiţie să devină ca atare, ci numai acela care s-a 
curăţit şi s-ci alipit de Dumnezeu prin rugăciune curată şi stăruitoare14. 
Această «curăţire» şi «alipire» de Dumnezeu este tocmai «căptuşeala»

10. Pr. prof. dr. D. Stăniloae, Taina pocăinţei ca iapt duhovnicesc, In «Ortodoxia»,
XXIV (i9;2), nr. I. 11. C.F.S., p. 11. 12. P.B.G., cap. 13.

13. Prot. Nicodim Belea, Pregătirea preotului. In «Telegraful Român», volum oma
gial, Sibiu, 1956, p. 112.
, 14. Sf. Grigorie Palama, Despre lumina Sfîntă, In Migne P.G., voi. 150, col.
1101—1118.
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hainei, pe care îndrumătorii spirituali o potrivesc pe trupul tinerilor 
candidaţi, îndrumători care sînt un fel de «sculptori şi dăltuitori ai su
fletelor de viitori preoţi» 15. Din această «căptuşeală» va emana mereu 
căldura Sfîntului Duh şi îi va face să înţeleagă că dînşii nu se pregătesc 
pentru o profesie oarecare, ci pentru o misiune.

în încheieiea acestor aprecieri asupra vredniciei preotului duhov
nic, trobuie să spunem că oricîtă ştiinţă şi evlavie ar avea un duhovnic, 
aceasta îi foloseşte prea puţin dacă nu este îngemănată cu o experienţă 
bogată cîştigată Sn ani grei şi lungi, căci spovedania‘te învaţă ea despre 
ea însăşi. Fiecare penitent constituie oarecum un fel de material di
dactic şi astfel ai în faţă atîtea obiecte de învăţămînt cîţi penitenţi ai. 
De aceea duhovnicul trebuie să culeagă de la toţi duhovnicii tot ce este 
bun; să-i copieze pe toţi j să asculte pe toţi cum cîntă fiecare cu vioara 
lui în oichestr^ Bisericii lui Hristos, simfonia izbăvirii; şi niciodată să 
nu se considere că el are un Stradivarius. Astfel, duhovnicul, îmbrăcat 
tn haina smereniei, învaţă arta duhovniciei toată viaţa. Sfîntul Vasile 
cel Mc<re, ca şi Sfîntul Ioan Scărarul, recomandă credincioşilor să caute 
duhovnicul cel mai iscusit şi să nu- 1  schimbe fără motiv, că este păcat. 
Pe pieotul duhovnic de mir şi călugărul duhovnic, canoanele şi pravi
lele îi privesc cu egală importanţă şi de o egală valoare, dînd cliiar 
anatemei pe aceia care ar ocoli să se lase cuminecaţi de un preot le- 
g'uit căsătorit, preferind pe altcineva. Dar atît unul cît şi altul, oricare 
ar fi starea şi vîrsta sa, trebuie să se spovedească el mai întîi cît mai 
des, căci' toţi trebuie să ne mărturisim — zice Pravila — episcopi, 
preoţi şi călugări, căci toţi greşim 16.

Rolul duhovnicului de părinte bun, începe înainte de Spovedanie. 
Chemările făcute vor scormoni în conştiinţa multora care-1 ascultă, do
rul de a se elibera de păcatul care-i încalcă semănătura sufletului, ziua 
şi noaptea. Vor trece mulţi prin treptele de frămîntare spirituală ale 
samarinencii. care de la «neîncredere» a trecut prin diferite stadii pînă 
a ajuns la «convingere» şi «atunci a lăsat găleata si alergînd a strigat: 
«Veniţi de vedeţi un om care mi-a spus mie tot» (Ioan 4, 1— 19). Acest 
«atunci» a fost momentul izbăvitor în viaţa samarinencii, al convingerii 
şi al întoarcerii la Hristos, chemînd şi pe alţii la El. Categoria aceasta 
de credincioşi nu se prezintă la Spovedanie incidental, ci impulsionaţi 
de o chemare şi necesitate spirituală.

Iun in te de Spovedanie, credincioşii sînt aţacaţi de cei doi mari 
d u şm an i ai acestei Sfinte Taine : ruşinea şi teama. Ruşinarea ca să nu 
fie dispreţuit, şi teama ca să nu fie descoperit. Pentru a ieşi din impas, 
omul caută persoana preotului care i-a stîrnit bătălia sufletească şi 
«lăsînd găleata», lăsînd ruşinarea şi teama, se îndreaptă spre el. Pe 
de altă parte insă, şi preotul duhovnic trebuie să se afle în categoria de 
prieten pentru ca penitentul ^ă nu simtă nici o greutate în a se spovedi.

Cu ocazia cercetării caselor credincioşilor cu anumite ocazii, preo- 
lul duhovnic «iu  va mai aştepta pasiv şi oficial iniţiativa credinciosului, 
pentru mărturisiie, ci va trebui să închege cu el relaţii de directă co-

15. Pr. prof. dr. Ene Branişte, Vocaţia..., p. 327.
16. P.M.B., Glava 74 şi 321.
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municabilitate umană înainte de Taină. El nu va trebui să aştepte să fie 
s-ohcitat pentiu mărturisire, ci va trebui să aducă pe credincios direct 
sure ea, ba chiar să realizeze cu el nişte preliminarii ale mărturisirii, 
în convorbirile mai intime spre care îl conduce pe credincios. în felul 
acesta mărturisirea urmează ca o trecere firească de la o conversaţie mai 
intimă cu credinciosul, spre teme din ce în ce mai apropiate de cele ce 
fdc parte din conţinutul unei mărturisiri a păcatelor, la mărturisirea 
propriu-zisă"17.

Spovedania şi fazele ei. Cea dintîi Spovedanie a avut loc în raiul 
cel din Eden, cînd Dumnezeu provoacă pe Adam şi pe Eva la o mărtu
risire personală, aşteptînd o descriere a modului cum au păcătuit şi a 
cauzei care i-a determinat la păcat. «Pentru ce ai făcut aceasta ?», o 
întreabă Dumnezeu pe Eva (Fac. 3, 13). Femeia dă vina pe şarpe. Dum
nezeu înljreabă deosebit şi pe Adam : «Nu cumva ai mîncat din pomul 
din care ţi-am poruncit să nu mănînci ?». Adam ocoleşte răspunsul şi dă 
vina pe însuşi Dumnezeu: «Femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, 
aLeea mi-a dat ain pom şi a*m mîncat» (Fac. 3, 11— 13). Lucrul acesta s-a 
iniimplat şi, cu Cain. Provocat de Dumnezeu să-şi mărturisească păcatul, 
el refuză spunînd că el nu este păzitorul fratelui său (Fac. 4, 9). Sfinţii 
Părinţi afirmă că atît Adam şi Eva, cît şi Cain au fost blestemaţi de 
Dumnezeu nu pentru păcat, ci pentru ocolirea mărturisirii, a căinţei şi 
a părerii de rău.

în aplicarea acestei Sfinte Taine se disting trei faze: 1 ) mărturisi
rea păcatelor ; 2) pocăinţa şi 3) dezlegarea. Aceste trei faze fac un în
treg şi se găsesc întrepătrunse, alcătuind în felul acesta fiinţa Tainei şi 
eficienţa e i18.

Mărturisirea păcatelor. In actul mărturisirii sînt prezenţi penitentul, 
preotul duhovnic şi Hristos. Penitentul cu părerea de rău pentru pă
cate, duhovnicul ca purtător de har şi prieten al penitentului şi Iisus 
Hristos, care în chip nevăzut iartă prin mîna duhovnicului.

Întreaga ttadiţie a făcut deosebire între noţiunea de căinţă şi po
căinţei. Căinţa sau părerea de rău este un sentiment de mai lungă sau 
mai scurtă durată, care nu mişcă conştiinţa decît pentru moment, fără 
hctlrîre de prelungire sau exteriorizare prin fapte. Pocăinţa însă nu se 
reduce la o părere de rău de tip platonic, subiectiv, ci se manifestă 
pnn acte exteuoare obiective, prin înfrînare, rugăciune, cu un cuvînt/ 
prin antrenarea întregii fiinţe a omului spre o viaţă nouă, spre viaţa în 
H-islos>. Sfinţii Părinţi şi scriitori bisericeşti spun că iertarea se dă 
pe măsura pocăinţei. Origen, de pildă, spune că «cel ce s-a pocăit în 
parle, în .parte merită şi iertarea»19. Zaheu vameşul şi-a unit pocăinţa 
;~rin exteriorizarea ei reparatorică, împărţind săracilor jumătate din 
averea sa, iar celor pe care i-a înşelat, le-a întors împătrit (Luca 19, 8 ).

17. Pr. prof. D. Stăniloae, art. cit., p. 5—7.
18. Pr. prof. Constantin Galeriu, Taina Mărturisirii, in «Ortodoxia», XXXI (1979), 

nr. 3—4, p. 481.
19. Origen, Selecta in Psalmos hom. I, Ps. 38 cit. ia Pr. prof. dr. D. Stăniloae, 

Mărturisirea păcatelor şi pocăinţa In trecutul Bisericii, In «B.O.R.», nr. 3—4/1955, p. 
2̂1 —222.
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Spre deosebire de celelalte Sfinte Taine care sînt publice, numai 
Spovedania este individuală. Că Spovedania se săvîrşeşte individual, 
ne-o spune lămurit Sfînta Scriptură, începînd de la Adam. Despre o Spo
vedanie în public n-a fost vorba niciodată în trecutul Bisericii creştine, 
ci numai despre o penitenţă în public, adică despre o strigare a păca
telor în public, în sens reparatorie, după ce credinciosul şi-a făcut spo
vedania individuală şi secretă în faţa duhovnicului; această strigare în 
pnbiic se făcea numai cu consimţămîntul duhovnicului, în scop educativ 
şi de exteriorizare a pocăinţei20. Prin spovedania individuală omul îşi 
precizează starea sa de păcătoşenie şi trebuie să răspundă singur în faţa 
lui Dumnezeu de păcatul său 21.

Locul de întîlnire al penitentului cu duhovnicul şi cu Hristos, este 
locaşul bisericii în faţa icoanei Mîntuitorului. Aici îl aşteaptă în chip 
nevăzut Mîntuitorul, care stă între el şi părintele său sufletesc. Referitor 
la poziţia pe care trebuie să o aibă penitentul în scaunul Spovedaniei, 
Pravilele vorbesc de cea în picioare şi cu capul plecat, poziţie ce vă
deşte o autoacuzare 22; dar tot părere de rău arată omul şi dacă apare 
în faţa duhovnicului în genunchi, cu mîinile cruce pe piept, cum se face 
în practica Bisericii. Cît priveşte forma mărturisirii, ea trebuie să fie 
expozitivă şi explicită, pe temeiul însemnărilor cu care vine penitentul 
în urma examenului de conştiinţă făcut cu toată osteneala. Sfinţii Pă
rinţi spun că dacă cei răniţi nu-şi arată singuri rănile la medic, medicul 
nu este vinovat că răniţii nu se tămăduiesc. De aceea desfăşurarea măr
turisirii e bine să se înceapă, .aşa cum arată îndrumările din cărţile de 
rugăciuni şi de cult, c u : «Binecuvintează părinte, să-mi pot mărturisi 
păcatele» şi continuă cu «eu păcătosul mă mărturisesc lui Dumnezeu». 
Exomologhitarul lui Nicodim Aghioritul spune : «Cu însăţi gura ta să 
spui păcatele tale, pentru că deşi le ai scrise ca să nu le uiţi, ai totuşi 
datoria ca tu singur să le mărturiseşti duhovnicului, să nu aştepţi să 
te întrebe el» 2?. De bună seamă că sînt clipe grele acestea, cînd vii să-i 
spui lui Dumnezeu, în faţa duhovqicului, cît de mult ai păcătuit. De 
obicei acestea sînt clipe hotărîtoare cînd satana, prin infiltrarea mîn- 
driei, dă ultimul asalt asupra penitentului, insuflîndu-i ruşinarea şi în- 
cercînd să-i impună anumite rezerve pentru a ascunde sau retuşa anu
mite păcate. O atitudine destul de frecventă este încercarea peniten
tului de a ridica circumstanţe atenuante dînd vina pe altcineva,, aşa 
cum a făcut Adam şi Eva. Acestor fel de penitenţi le scrie explicit Ni
codim Aghioritul: «Se cuvine să te mărturiseşti fără ruşinare, căci ruşi
narea pe care o îhfrîngi cînd te mărturiseşti, îţi aduce mărire şi dar de 
la Dumnezeu. Ce te ruşinezi păcătosule ? Cînd ai făcut păcatul nu te 
ruşinai, şi acum cînd cauţi să-l uşurezi, te ruşinezi ? Nu ştii că ruşinea 
aceasta este de la diavolul, care, cînd faci păcatul îţi dă îndrăzneală şi 
neruşinare, iar cînd îl mărturiseşti îţi dă frică şi ruşinare? Deci să-ţi 
mărturiseşti păcatele, nici adăugînd, nici scăzînd ; nici spunînd jumă-

20. Sozomen, Istoria bisericească, cartea VII, In Migne, P.G. 67, col. 1460; Prot.
dr. Marcu Bănescu, Funcţionalitatea «dezlegării» In Taina Pocăinţei, în «M.B.», nr. 
7—9/1981, p. 541. 21. Pr. prof. D. Stăniloae, Mărturisirea păcatelor, art. cit., p. 219.

22. P.B.G., cap. 13. 23. C.F.S., p. 140— 141.
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late din păcatele tale la un duhovnic şi jumătate la altul — cum fac 
oarecari vicleni —, nici arătîndu-te cu oarecare cuvinte meşteşugite, 
ca să-ţi împuţinezi ruşinea, căci să ştii că, nu numai se va face urîtă 
mărturisirea ta la Dumnezeu, ci încă şi păcatele pe care le-ai mărturisit 
vor răsări la tine iarăşi după puţină vreme» 24. Părinţii spun că «cel ce 
a fost rănit în luptă, nu se ruşinează să se încredinţeze în mîinile unui 
medic înţelept. Aşa trebuie să procedeze şi omuj rănit de satana, să nu 
se ruşineze a-şi mărturisi păcatele, căci cel ce se ruşinează să-şi arate 
ranele sale, capătă rac şi se întinde pustiirea la tot trupul său» 25.

Activitatea duhovnicului în scaunul Spovedaniei începe cu citirea 
molitvelor. Acestea sînt «primele bătăi la poarta cerului pentru peni
tent», în prezenţa, cu asentimentul şi cu participarea lui psihologică26. 
Molitvele trebuie citite lămurit, accentuat şi cu suflet. Citite în grabă 
şi bolborosit, acestea nu îmblînzesc dreptatea lui Dumnezeu şi dezgustă 
şi pe cel ce slă în genunchi cu încredere. El nu aude nici «bătăile la 
poarta cerului» şi nici glasul lui Iisus: «Iată stau la uşă şi bat» (Apoc. 
3, 20).

Am spus că al doilea duşman al unei mărturisiri complete este tea- 
ma de a nu i se descoperi păcatele, fapt pentru care penitentul îşi caută 
duhovnicul de încredere. Dacă preotul duhovnic este atît purtătorul 
harului, cît şi omul de încredere, prietenul penitentului, se pune între
barea,. cu care dintre aceste două calităţi îşi va începe duhovnicul lu
crarea sa în scaunul Mărturisirii? Va începe în calitate de prieten, ne- 
arătînd grabă şi fiecare cuvînt să fie un «captatio benevolentiae» pentru 
a nu intimida. Cunoscînd toate acestea, este recomandabil, din punct de 
vedere metodic şi psihologic, ca penitentul să înceapă totdeauna cu 
mărturisirea păcatului de care se ruşinează şi se teme mai mult. După 
cit de penibile au fost clipele cînd penitentul se temea şi se ruşina de 
păcat, luptîndu-se cu gîndul de a mai amîna mărturisirea, pe atît de 
uşurai se va simţi în conştiinţa sa după Spovedanie.

Pocăinţa este a doua condiţie pentru iertarea păcatelor, fiind o 
manifestare obiectivă care antrenează întreaga fiinţă a omului. Mîntui- 
rea nu depinde numai de Dumnezeu, ci în primul rînd de voinţa indi
vidului de a se mîntui. «Taina Pocăinţei prilejuieşte întîlnirea fiului risi
pitor cu Tatăl cel ceresc» 27. «Scula-mă-voi şi mă voi duce la Tatăl meu». 
La întîlnirea cu tatăl său, el n-a aşteptat să fie întrebat ce-a greşit. Ci 
singur a strigat plin de pocăinţă: «Tată, greşit-am la cer şi înaintea ta» 
(Luca 15, 18). Fără acest «Tată, am greşit» nu poate fi pocăinţă adevă
rată şi nici o împăcare cu Dumnezeu. Mărturisirea monologică nu ex
clude intervenţia duhovnicului, care trebuie să aibă cu sine mai multe 
«chei», căci pentru fiecare suflet există o anumită cheie. Nu va uita să 
ia. în considerare vîrstă, sexul, starea civilă, ocupaţia şi tot ceea ce i-ar 
fi de folos în scrutarea conştiinţei bolnavului spiritual, ca şi mediul în 
care îşi duce viaţa. în cursul Spovedaniei preotul vede zbuciumul peni-

24. Dr. Nicolae Corneanu, Carte de rugăciuni, Timişoara, 1979, p. 232—233 ; şi 
C.F.S., p. 142—144.

25. Citat la Pr. prof. dr. D. Stăniloae, Mărturisirea păcatelor, art. cit., p. 229.
26. Pr. Petre Vintilescu, Spovedania şi Duhovnicia, Bucureşti, 1939 p. 80—81.
27. Pr. prof. dr. D. padu, Siintele Taine ale Bisericii..., art. cit., p. 1135.
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lentului care se pocăieşte şi începe să pătimească împreună cu el. A- 
ceastă compătimire nu este cauzată numai de un umanitarism pe care 
preotul şi-l poate manifesta fată de oricine şi în afară de Spovedanie. 
Ceea ce îl determină pe preotul duhovnic să participe la starea peniten
tului venit in scaunul Spovedaniei, este-convingerea că acesta i se des-

• cnide cu încredere, iar el ca prieten trebuie să procedeze întocmai. A- 
ceasta o fac ambii cu gindurile ridicate la acelaşi Hristos. Prin aceasta 
s-au unit nu numai între ei, ci şi în Hristos.

Duhovnicul va da penitentului învăţături potrivite stării de con
ştiinţă şi sensioilitătii. Firilor sensibiie nu li se va putea adresa cu vorba 
aspră. Se va spune însă un cuvînt mai tare acelora care vin la Spove
danie din snobism sau din obicei, şi se mai arată şi îndărătnici. Sfaturile 
duhovnicului trebuie să fie clare şi precise. Sfîntul Grigorie de Nyssa 
ne învaţă să luăm pe bolnav «de mînă» (can. 1 ), să vorbim cu el lămu
rit, nu generalităţi. Trebuie să ne dăm seama că bolnavul are o voinţă 
foarte slabă. Este tocmai ceea ce se întîmplă şi cu trupul. în urma unei 
boli omul se trezeşte cu anumite părţi slăbite. De asemenea şi în urma 
linei boli sufleteşti omul rămîne cu funcţiunile sufleteşti debilitate, din
tre care voinţa este aceea care se resimte mai mult.

După ce preotul duhovnic identifică boala şi după ce a dat sfaturile 
necesare, urmează stabilirea canonului sau epitimiei. Aceasta reclamă 
din paitşa duhovnicului însuşiri cu totul deosebite, căci «oricît de grea 
şi de anevoioasă ni se pare aria medicinei, zice Sf. Grigorie de Nazianz, 
tot mai greu este să studiezi şi să vindeci moravuri, pasiuni, vicii şi 
înclinări rele» 28. De aceea se cere duhovnicului ca prin pricepere şi 
îndemînare să fie asemenea medicului către care se îndreaptă bolnavul 
cu toată Încrederea, că-i va identifica boala şi îi va prescrie leacul co
respunzător. Căci Spovedania este «t  doctorie şi un lucru neasemănat 
mai mare decît ar fi făcut Dumnezeu o lume nouă» 29.

După cum medicul nu va da o doctorie prea tare acolo unde nu se 
potriveşte, aşa şi duhovnicul va trebui să\ţină seama de atîtea laturi 
ale individualităţii penitentului: nu va prescrie post bolnavilor, nici 
metanii senililor, după cum nu va prescrie săracilor milostenie. Mare 
greşeală ar face duhovnicul care ar prescrie epitimii prin care ar lăsa 
să se ghicească pătatul sau dacă ar consimţi să' acopere păcatul prin 
simulare la cuminecare. Tot atît de mare ar fi greşeala dacă duhovnicul 
ar prescrie drept epitimii dare de pomelnice şi sărindare din care se 
presupune că ar avea un venit personal.

Rogula este, ea prin epitimie să se urmărească exercitarea peniten
tului în virtutea opusă păcatului în care a căzut, aplicînd astfel bolna
vului un fel de «reflexo-terapie» 30. Adică la îmbuibare, post; la necum- 
pătare cumpătare ,• la furt, restituirea lucrului furat sau dacă nu mai 
este posibilă restituirea, să se doneze ceea ce a furat unei instituţii ob
şteşti sau unei familii cu greutăţi familiare etc. Comentatorul canonului
1 al Sf. Grigorie de Nyssa zice că : «Medicul sufletesc cînd observă la 
cineva vreun păcat, întîi trebuie să vadă din ce derivă acel păcat şi 
potrivit acestuia să întrebuinţeze şi doctoria duhovnicească potrivită,

28. Sf. Griqorie de Nazianz, Apologia despre fugă, trad. de Pr. N. Donos, Huşi
1931, p. 18. 29. C F.S., p. 126. 30. Pr. Petre Vintilescu, art. cit., p. 332—333.
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ca nu cumva din întîmplare să greşească scopul său, dînd doctorie pen
tru o boală în locul celeilalte» 31.

Din cele de pînă aici vedeni limpede că epitimiile pe care le dă 
duhovnicul ca medic spiritual, nu au caracterul de pedepse, în sensul 
strict al cuvîntului. Caracterul de pedeapsă se poate atribui âpitimiei 
iiumai în măsura în care aceasta îl opreşte — şi e normal să-l oprească
— de la anumite plăceri trupeşti şi sufleteşti şi astfel îl pune în stare 
de suferinţă. Partea pozitivă a canonului, adică lucrarea sa cu efect pen
tru înaintarea penitentului în virtute, nu poate fi socotită nicidecum ca 
pedeapsă, ci numai îndreptar pe calea progresului moral.

Canoanele sau epitimiile au ca scop îndreptarea penitentului. Ele 
nu urmăresc satisfacţia pe care, se zice, ar pretinde-o Dumnezeu de la 
om pentru păcatul cu care acesta a jignit divinitatea. Ce satisfacţie i-ar 
putea da omul lui Dumnezeu? Şi-ar putea măsura omul jertfa sa, cu 
jertfa Mîntuitorului nostru Iisus Hristos ? Dacă Dumnezeu ar pretinde 
omului păcătos satisfacţie, atunci el n-ar mai fi milostiv. învăţătura 
aceasta se ridică împotriva întregului scop al creaţiei. Patimile pe Cruce 
ale Mintuitorului n-ar fi fost suficiente. Ar mai trebui să le completeze 
şi omul. Dar adevărul biblic-patristic este că Mîntuitorul nostru Iisus 
Iiristos, prin jertfa Sa pe Cruce a pătimit nevinovat fiind şi a expiat tot 
ceea ce trebuiau oamenii să pătimească pentru păcatele lor.

Epitimiile, potrivit doctrinei ortodoxe, sînt reţete medicale şi doje
niri părinteşti, aşa cum găsim în Sfînta Scriptură şi la Sfinţii Părinţi. «Eu 
pe cîţi îi iubesc, îi mustru şi îi pedepsesc, sîrguieşte deci şi te pocă- 
ieşte» (Apoc. 3, 19). Sf. Ioan Gură de Aur tălmăceşte acest text astfel: 
«Dacă Dumnezeu ne ceartă pe noi, face aceasta Spre îndreptare, iar nu 
spre judecare, nu spre ucidere, nu spre pedepsire». Nici canoanele so- 
boarelor ecumenice şi locale şi ale Sfinţilor Părinţi nu văd în epitimii 
o satisfacţie, ci toate le numesc precis «medicamente morale» 32.

în vechime canonisirea se făcea pe cele patru trepte ştiute33 despre 
care Pravilele zic că în acestea se obîrşeşte şi se plineşte toată po
căinţa 34.

Se vorbeşte de aşa numita «cheie a canoanelor» care se găseşte în 
canonul 102 al Sinodului quini-sext, din 691—692. într-adevăr, dacă ci
tim cu luare aminte acest canon, găsim această «cheie» în : aprecierea 
gravităţii păcatului şi în aplecarea spre întoarcere a penitentului. Deci 
nici stricteţe, nici pogorămînt şi nici timpul canonisirii, ci voinţa ace
luia, zice Sf. Grigorie de Nyssa în can. 8 3S. Din treptele de canonisire 
ale Bisericii primare au mai rămas azi: epitimia rostirii rugăciunilor cu 
mintea, citiri din Biblie şi Psaltire a unor părţi care privesc păcatele 
mărturisite şi apoi oprirea de la Sfînta împărtăşanie. Există însă stări 
şi vicii provenite din excesele trupeşti şi lene, cum ar fi de pildă furtul, 
uciderea şi alte asemenea lor, ca şi distrugerea intenţionată a bunurilor

31. Dr. Nicodim Milaş, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Însoţite de comentarii, 
traducere de Uroş Kovincici şi Dr. Nicolae Popovici, Arad, voi. I, 1931 şi voi. II, 1936. 
VoL II, partea Il-a, p. 165, comentar la can. 1 al Sf. Grigorie de Nyssa.

32. Can. 102 al Sin. Quini-sext (691—692); can. 8 — Sf. Grigorie de Nyssa.
33. Dr. Nicodim Milaş, op.,cit., voi. I, part. II, p. 56; can. 11 şi 12 Sin. I. ecum.
34. P.M.B., Glava 85; Can. 59 Sf. Vasile şi Can. 4 Sf. Grigorie de Nyssa.
35. Vezi şi can. 12 Sin. I e c . ; Can. 5 Ancira; Can. 52 Cartagina i Can. 3 şi 74 

Sf. V asile; Can. 4, 5, 8 Sf. Grigorie de Nyssa.
B. O. R. — 4



4Q0 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

obşteşti. E bine ca în asemenea cazuri duhovnicul să prescrie şi epitimii 
cu scop practic social. Să li se dea şi un program de viaţă duhovni
cească cum aveau primii creştini (Fapte 2, 42).

In aplicarea epitimiei opririi de la Sfîntă împărtăşanie, canoanele 
sinoadelor ecumenice, locale şi ale Sfinţilor Părinţi se şxprimă diferit 
asupra timpului de oprire care poate fi o perioadă mai mică sau mai 
mare. Oprirea de la Sfîntă împărtăşanie nu poate fi o pedeapsă, pentru 
că însuşi canonul nu are rost pedepsitor, ci unul vindecător; ea consti
tuie un interval care pregăteşte mai lesne dispoziţia de pocăinţă şi îna
intarea în virtute a penitentului36. Există păcate care, prin gravitatea 
lor, contaminează şi otrăvesc firea omului, provocînd o tulburare adîncă 
in funcţiunile morale, aşa încît pentru dezinfectarea şi eliminarea toxi
nelor păcatului, este nevoie de un interval lung. Oprirea de la Sfîntă 
împărtăşanie este tocmai acest termen lung sau scurt, după caz, cînd 
penitentul are să-şi împlinească epitimia dată, care să-l exercite în vir
tutea necesară spre a se putea împărtăşi cu conştiinţa liniştită. Din mo
tive de tact pastoral, e bine ca duhovnicul să nu abuzeze de oprirea <le 
la Sfîntă împărtăşanie, ci mai degrabă să ţină seama de nivelul rîvnei 
duhovniceşti, de eforturile de voinţă ale credinciosului, spre a nu- 1  în- 
părta de la scaunul Spovedaniei37. în medicină se cunoaşte pentru fie
care boală tratamentul şi, cu aproximaţie, timpul de spitalizare. Dacă 
bolnavul însă este ascultător şi plin de voinţă de a se face sănătos, me
dicii îi fac «ieşirea» din spital înainte de termenul indicat în cărţi. Aşa 
şi în terapeutica spirituală. Dacă bolnavul s-a făcut sănătos înainte de 
termen, de ce să-l mai ţii departe de unirea cu Hristos prin Sfîntă îm
părtăşanie ? Lucrul acesta l-ar putea îndepărta pe viitor de la Spove
danie şi l-ar aşeza din nou într-o stare de pervertire a funcţiunilor tru
peşti şi sufleteşti.

Rînduit în slujba lui Hristos şi întărit de Acesta cu puterea de a 
lega şi dezlega, duhovnicul poate să elibereze sau nu din lanţurile pă
catului (Ioan 20, 23 ; Matei 18, 18). Deosebirea între duhovnic şi Jude
cătorul cel Mare este că, în vreme ce Judecătorul Universal nu numai 
absolvă ci şi condamnă, duhovnicul niciodată nu pronunţă sentinţă de 
condamnare, ci numai de dezlegare. Nedezlegarea de păcate este nu
mai ceva negativ, ce se profilează în epitimie.

In privinţa dezlegării păcatelor, duhovnicul dezleagă îndată după 
stabilirea canonului şi după ce penitentul a acceptat şi s-a obligat să 
plinească canonul prescris33. In Constituţiunile Apostolilor citim că 
«numai după ce se cearcă adîncul conştiinţei penitentului, i se admi
nistrează medicairfentul (canonul) şi apoi dezlegarea» 39.

36. Hristu Andrutsos, Dogmatica, trad. de Dr. D. Stăniloae, Sibiu, 1930, p. 408, 
412 şi 414 i P.B.G., cap. 40.

37. Pr. P. Vintilescu, Primirea şi oprirea de Ia Si. împărtăşanie, în «B.O.R.», LXII 
(1938), p. 734.

38. Sînt însă Molitvelnice în care duhovnicii sînt îndrumaţi să prescrie epiti- 
miile după ce au dat dezlegarea. Lucrul acesta aduce confuzie şi prejudicii uniformi
zării ritualului Tainei. E x.: Evhologiu bogat, ed. V, Tip. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 
1926, p. 397—398.

39. Cit. la Dr. Marcu Bănescu, Funcţionalitatea *dezlegării», art. cit., p. 540. In 
studiul acesta temeinic, se dă răspuns celor nedumeriţi care-şi pun întrebarea dacă 
se dă dezlegarea numai pentru păcatele mărturisite sau se dă şi pentru cele nemăr
turisite.
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Dezlegarea se poate da, refuza şi amîna, după caz. Aceasta se acor
dă numai acelora care se căiesc şi primesc epitimia spre vindecare. Dez
legarea se refuză celor nedemni, celor care nu simt părere de rău pentru 
păcatele lor, nu le mărturisesc cum se cuvine şi nici n-au plinit canonul 
primit la mărturisirea precedentă. Dezlegarea se amină la cei cu dispo
ziţie sufletească dubioasă şi indiferenţi faţă de marele act al Spove
daniei.

In cazul penitenţilor care sînt opriţi sau animaţi de la Stînta îm
părtăşanie, dar se află pe patul de moarte, duhovnicul este obligat să-i 
cuminece, cu condiţia că dacă nu va muri, să-şi isprăvească canonul40. 
Surdo-muţii pot fi cercetaţi de duhovnic în Scaunul Mărturisirii şi li se 
poate da dezlegare pentru Sfînta împărtăşanie, dacă prin semne conven
ţionale li se poate descifra- căinţa pentru păcate şi dorinţa de a-şi în
drepta conduita.

Sfînta Taină a Spovedaniei poate fi săvîrşită ori de cîte ori creş
tinul simte conştiinţa apăsată de greşeli. Sfîntul Vasile cel Mare scrie în 
Regulile sale : «Pocăinţa nu trebuie să înceteze viaţa întreagă, căci cine 
e fără de păcat ? Oricît de mici sînt păcatele, ele pătează conştiinţa. 
Dacă conştiinţa trebuie păstrată în curăţenie, atunci în toată ziua tre
buie să o şi curăţim». Vorbind despre mărturisirea deasă, Nicodim Aghi- 
oritul face o asemănare foarte plastică. El spune că berzele nu mai au 
obiceiul să se întoarcă acolo unde li se strică cuibul. Tot aşa şi demonii, 
cind li se strică sălaşul din sufletul omului prin Spovedanie, ei nu se 
mai întorc acolo. Şi încheie : «îndemn deci pe păcătoşi să se mărturi
sească adeseori»41.

A te mărturisi des, însemnează a-ţi întări voinţa. Mărturisirea deasă 
este şi un mijloc de a te reţine de la păcat.

• S-a întîmplat însă că unii au luat mărturisirea deasă drept un motiv 
de a se crede atît de curaţi încît au îndrăznit să se cuminece fără măr
turisire prealabilă. Dar Spovedania înainte de cuminecare este o obli
gaţie de care nu poate fi dispensat nimeni. Sfînta Scriptură ne spune lă
murit acest lucru : «Oricine va mînca pîinea aceasta sau va bea paharul 
Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de trupul şi sîngele Dom
nului. Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănînce din pîine şi 
să bea din pahar. Căci cel ce mănîncă şi bea cu nevrednicie, osîndă îşi 
mănîncă şi bea, nesocotind trupul Domnului» (I Cor. 11, 27—30). Tălmă
cind acest text, Sfîntul Atanasie al Antiohiei zice : «Este prea lămurit 
că mai înainte trebuie să ne curăţim şi să ne liberăm de toată fapta vrăj
maşă, şi* astfel să ne apropiem de dumnezeiasca slujbă tainică, ca nu 
cumva să fie spre piqirea sufletului şi a trupului» 42. Cuminecarea fără 
Spovedanie constituie un abuz care nu are temei şi justificare nici în 
Sfînta Scriptură şi nici în practica Bisericii. Dionisie al Alexandriei 
spune că «cine nu este curat în privinţa sufletului şi a trupului, acela 
trebuie să se oprească de la cele sfinte» (P.G. 10, col. 1281); iar Sfîntul 
Ioan Gură de Aur, în a 17-a cuvîntare asupra epistolei către Evrei, dă o

40. Can. 13 al Sin. I e c .; Can. 6 Ancira; Can. 73 al Sf. Vasile) Can. 2 şi 5 al
Sf. Grigorie de Nyssa ; Glava 167, 318, 320.

41. C.F.S., p. 127. 42. N. Milaş, op. cit., voi. II, partea a Il-a, p. 263.
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prescripţiune canonică prin care se spune că cei ce nu au conştiinţa cu
rată, «niciodată să nu se apropie de cuminecătură»43. Nicolae Cabasila 
ne arată că apropiindu-se credincioşii de sfînta masă nepregătiţi, îşi 
piimejduiesc sănătatea sufletească44. Mărturisirea Ortodoxă porunceşte 
fiecărui credincios să se pregătească pentru primirea înfricoşatelor Tai
ne, prin mărturisire curată, iar «învăţătura de credinţă ortodoxă» ne 
spune că «este de dorit ca fiecare creştin să se împărtăşească cît mai 
des, însă de Sfînta împărtăşanie nu se pot apropria fără pregătirea tre
buincioasă, nici chiar cei curaţi şi vrednici» 45.

Secretul mărturisirii curge ca un fir luminos prin toate fazele Tai
nei Spovedaniei, constituind totdeauna parte integrantă din disciplina 
acesteia.

S-a spus că duhovnicul este «urechea Mîntuitorului» aplecată asil- 
pra inimii credinciosului; este «uşierul grădinilor raiului». Cele aduse 
înaintea lui, sînt aduse înaintea unui medic sufletesc instruit în şcoala 
terapeuticii sublime a Mîntuitorului. De aceea, cel ce se spovedeşte, se 
poate înfăţişa înaintea duhovnicului ca un copil nevinovat înaintea ma
mei sale. Discreţia duhovnicului este sigilată cu sigilii înfricoşate. în le
gătură cu aceasta citim în Sfînta Scriptură: «Niciodată nu spune altora 
ce ai auzit. Auzit-ai cuvînt? Să moară la tine» (Sirah 19, 7 şi 10). Sfîntul 
Vasile cel Mare, în canonul 34, şi Sfîntul Nichifor Mărturisitorul, în ca
nonul 28, opresc să se dea în vileag cele ce ştie duhovnicul din scaunul 
Mărturisirii. Divulgarea acestui secret constituie nu numai o înjosire a 
duhovmcul-ui, dar îi aduce şi pedeapsa canonică. Pravilele spun că unui 
asemenea duhovnic «să i se ia darul de to t ; şi al preoţiei şi al duhov- 
niciei, numai aceasta să aibă voie, să se Cuminece cu dumnezeiasca pri- 
cestanie» 46. Regulamentul de procedură disciplinară al Bisericii Orto
doxe Române pedepseşte divulgarea secretului mărturisirii cu 
depunerea din cler. Sînt şi situaţii delicate în care poate ajunge preotul 
duhovnic. De pildă, cînd i se prezintă la^Spovedanie un criminal care 
mărturiseşte că pentru fapta lui suferă altul în locul lui. Fireşte, în te
meiul secretului Mărturisirii, duhovnicul nu-1 poate nici dezlega şi nici 
descoperi. Insă îşi va depune toată arta sa duhovnicească la contribu
ţie, căutînd să-l convingă să se prezinte singur în faţa autorităţilor com
petente.

în afară de orice pedeapsă omenească, violarea secretului mărturi
sirii atrage după sine şi pedeapsa lui Dumnezeu asupra preotului, ca 
sperjur şi trădător al mijloacelor mîntuirii.

Despre Taina Spovedaniei s-a scris mult şi se va mai scrie şi vorbi, 
pentru că ea este un izvor inepuizabil în lucrarea de educare a credin
cioşilor. Părintele Gala Galaction subliniază că Spovedania este «de o

43. Ibidem, voi. II, partea a Il-a, p. 262.
44. Cf. Nicolae Cabasila, Despre viaţa In Hristos, trad. de Prof. dr. T. Bodogae, 

Sibiu, 1946, p. 171.
45. Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă, Bucureşti, 1952, p. 296. Vezi şi Pr.

prof. Alex. Moisiu, Obligaţia postului şi Spovedaniei înainte de Împărtăşire, în 
«B.O.R.», nr. 7—8/1976, p. 704—710. 46. P.B.M., Glava 319, alin. 2 şi 3.
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covîrşitoare importanţă pentru că ea adînceşte conştiinţa creştinului, 
aprinde în el pocăinţa, rîvna evanghelică şi dorul de desăvîrşire. Ori
unde a prosperat Sfînta Mărturisire, viaţa creştină a fost salubră, plină 
de vioiciune şi de fapte evanghelice». Omul să nu uite că după cum nu 
se poate lipsi de baia trupului şi de spălatul rufăriei, întors obosit de la 
muncă, din fum şi praf, tot aşa nu se poate lipsi nici de baia Mărturisirii, 
căci «în toată casa voastră —  zice acelaşi Galaction — nu se află o 

treaptă mai murdară mai soioasă, mai necinstită, decît inima voastră cea 
nespovedită din copilărie» 47.

Rolu] preotului duhovnic nu se termină cu mărturisirea şi dezlega
rea, după cum'nici o casă nu este terminată după ce ai pus-o sub aco
periş. Rolul preotului duhovnic nu se termină niciodată. După cum me
dicul continuă să dea asistenţă medicală bolnavului care s-a tămăduit, 
prin medicamente de întreţinere, tot aşa şi duhovnicul trebuie să rămînă 
într-o comuniune cu cei care i s-au mărturisit48. Astfel, Spovedania se 
prelungeşte în viaţa credinciosului, ca o călătorie permanentă cu Iisus 
spre.Emaus, ca o «umblare întru înnoirea vieţii» (Rom. 6 , 4), adică o via
ţă duhovnicească prelungită. Astfel, prelungirea efectelor Spovedaniei 
va avea nu numai un aspect individual, ci şi unul eclesiologic, întrucît 
Taina prin rolul ei educativ te readuce între semeni şi îţi creează condiţii 
de a-i ajuta şi sluji49.

Am spus mai înainte că Sfîntul apostol Pavel numeşte pe preot «om 
al lui Dumnezeu, luat dintre oameni şi pus pentru oameni, spre cele ce 
sînt ale lui Dumnezeu». Se poate uşor observa că aceste cuvinte se re
feră nu numai-la aspectul sacerdotal, ci şi la cel social. Ca apostol al lui 
Hristos, preotu1 trebuie să fie cu luare aminte la toate acestea, să tră
iască, să muncească şi să lupte alături de popor, să fie un apostol al dra
gostei, al păcii între oameni, al libertăţii oamenilor şi al dreptăţii în 
lume. Să sprijinie cu'toate puterile pe toţi cei ce se ostenesc pentru în
făptuirea acestor sfinte năzuinţe.

împlinind aceste îndatoriri sacramentale şi sociale, preotul va res
pira cu smerenie aerul ozonat al rîvnei sale, mulţumind lui Dumnezeu 
care l-a «îmbrăcat cu putere» şi i-a dat sfinţenia pe cate n-a dat-o nici 
cetelor cereşti. El va avea satisfacţia că a dat ceva din forţa sa spirituală 
şi pentru alţii, şi că «oile merg după dînsul pentru că îi cunosc glasul». 

în s e m n a r e  d e  p r e s c u r t ă r i
P.B.G. — Pravila Bisericească Govora 
P.M.B. — Pravila Bisericească Matei Basarab
C.F.S. — Carte foarte folositoare de suflet 
B.O.R. — revista «Biserica Ortodoxă Română»
S.T. — revista «Studii teologice»
ORT. —r revista «Ortodoxia»
M.B. — revista «Mitropolia Banatului»

47. Gala Galaction, Opere alese, voi. III, p. 44—45.
48. Cf. Pr. Prof. dr. D. Stăniloae, Taina pocăinţei..., p. 12— 13.
49. A se vedea: Pr. prof. dr. D. Radu, Caracterul eclesiologic al Sfintelor Taine, 

In «Ortodoxia», nr. 1—2/1978} Pr. prof. C. Galeriu, Taina Mărturisirii, art. cit., p. 495.



♦ aNivmăRi- evocam*

MITROPOLITUL NICOLAE BĂLAN AL ARDEALULUI

— la 100 de ani de la naştere —

Pr. prof. M ircea PĂCURARIU

împlinirea a 100 de ani de la naşterea marelui mitropolit al Ardea
lului Nicolae Bălan, prilejuieşte apariţia, pentru prima oară a unui 
studiu închinat vieţii şi mai ales prestigioasei salei activităţi, într-una 
din revistele centrale bisericeşti ale Patriarhiei Ortodoxe Române. In 
adevăr, pînă acum, acest strălucit ierarh a fost omagiat după cuviinţă 
numai într-un cadru mai restrîns, în''' Biserica ardeleană, pe care a 
cîrmuit-o cu vrednicie «şaguniană» timp de 35 de ani (1920— 1955)

I. Centrul arhlepiscopesc Sibiu şi-a cinstit după cuviinţă ierarhul, prin două 
volume omagiale, ambele apărute în tiparniţa şaguniană de la gibiu, în 1940, respectiv 
1956. Cel din 1940, cu peste 800 de pagini, format mare, a apărut, în condiţii grafice 
excepţionale, sub îngrijirea unui comitet, format din Nicolae Colan, pe atunci episcop 
al Clujului, Dumitru Stăniloae, pe atunci rectorul Academiei teologice «Andreiane» 
din Sibiu şi Grigorie Marcu, profesor la aceeaşi Academie, celui din urmă revenindu-i 
greul editării. Volumul s-a bucurat de colaborarea a 90 de personalităţi ale vieţii 
cultural-bisericeşti de atunci: ierarhi, ca patriarhul Nicodim, episcopii Nicolae
Colan, Vasile Lăzărescu, Nicolae Popovici, Policarp Moruşca, Tit Simedrea, profesorii 
universitari: Nicolae Iorga, Simeon Mehedinţi, Ioan Lupaş, Onisifor Ghibu, Ioan Matei, 
Coriolan Petranu, I. D. Ştefănescu, Teodor Bălan, Ioachim Crăciun, Ioan Moga, Aurel 
Decei, profesorii de teolog ie : Vasile Gheorghiu, Valerian Şesan, Simeon Reli, Orest 
Bucevschi, Petre Vintllescu, Teodor M. Popescu, Lazăr Iacob, arhim. Iuliu Scriban, 
Cicerone Iordăchescu, apoi istoricii bisericeşti Gheorghe Ciuhandu, Ştefan Meteş şi 
Gheorghe Moisescu, profesorii de teologie din A rdeal: Dumitru Stăniloae, Nicolae 
Terchilă, Nicolae Neaga, Liviu Stan, Spiridon Cândea, Dumitru Călugăr, Gheorghe 
Şoima, Ilarion Felea, Ştefan Lupşa, Liviu Munteanu etc., la care se adăuga cunoscutul 
profesor şi canonist bulgar Ştefan Zankow.

Volumul al doilea a fost pregătit in redacţia foii bisericeşti «Telegraful Român» 
al cărei redactor era pr. profesor Nicolae Mladin, viitorul mitropolit al Ardealului. A 
apărut în 1956, deci la aprdape un an de la moartea mitropolitului, deşi el era pregătit 
să apară în toamna anului 1955, cînd se împlineau 50 de ani de strădanii în slujba 
Bisericii. Ca un semn de aleasă cinstire, urmaşul său în scaun, mitropolitul Iustin 
Moisescu — azi Prea Fericitul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române —  a dispus, 
totuşi, tipărirea lui. S-a bucurat de peste 60 de colaboratori, dintre slujitorii Bisericii, 
între ca re : mitropolitul Sebastian Rusan al Moldovei şi Sucevei, episcopii Nicolae 
Colan al Clujului, Teofil Herineanu, pe atunci al Romanului şi Huşilor, Antim Ange-
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A  sosit timpul ca el să fie cunoscut, pe măsura vredniciilor sale, 
şi în afara Bisericii din Ardeal, chiar în afara hotarelor tării. Desigur, 
lucrarea noastră nu va putea reţine decît unele aspecte din multipla 
activitate desfăşurată de mitropolitul Nicolae. Nădăjduim că nu va fi 
prea departe timpul cînd, pe baza unor cercetări noi, îndeosebi în arhive, 
să fie redată figura marelui mitropolit, într-o monografie temeinică, pe 
măsura vredniciilor sale, aşa cum s-a bucurat şi marele său înaintaş 
Andrei Şaguna.

Studiile. Viitorul mitropolit s-a născut la 27 aprilie 1882, în satul 
Blăjenii de Sus (jud. Bistriţa-Năsăud), fiind primul din cei opt copii ai 
preotului Vasile şi ai soţiei sale Maria. A făcut şcoala primară în 
Năsăud, însemnat centru românesc şi cultural în acele părţi. Tot acolo 
a urmat şi cursurile renumitului liceu «grăniceresc», luîndu-şi bacalau
reatul (matura) în 1900. Ca elev de liceu, activează în Societatea de 
lectură a elevilor «Virtus Romana Rediviva», în care s-au remarcat 
înaintea lui, alţi doi străluciţi absolvenţi ai gimnaziului năsăudean: 
George Coşbuc şi Ilie Cristea, viitorul Patriarh Miron.

între anii 1900— 1904 a urmat cursurile Facultăţii de teologie din 
Cernăuţi, unde a avut o pleiadă de profesori distinşi, ca fraţii Eusebiu 
şi Constantin-Clement Popovici, Emilian Voiutschi, Vasile Găină, 
Teodor Tarnavschi, Vasile Tarnavschi, Vasile Gheorghiu, remarcîn- 
du-se ca un student excepţional.

După terminarea studiilor teologice, s-a înscris la Universitatea 
din Breslau, în Germania (azi Wroclaw, în Polonia), audiind felurite 
cursuri la Facultăţile de filologie, teologie romano-catolică şi protes
tantă. La 25 iulie 1905 şi-a susţinut examenul de doctorat la Facultatea 
de teologie din Cernăuţi2.

Profesor de teologie. La 1/14 august 1905 a fost numit profesor pro
vizoriu la Institutul teologic-pedagogic' din Sibiu, încredinţîndu-i-se 
catedra de Teologie sistematică : Dogmatica, Apologetica şi Morala. 
In 1909 a fost definitivat la aceeaşi catedră. La cîţiva ani şcolari a predat 
şi alte discipline: Catehetica (1909— 1919), Istori^ pedagogiei (1909— 
1910), iar în secţia pedagogică: Religia (1909—1910) şi chiar Caligrafia 
(1907— 1908). La cei 15 ani de activitate la catedră — alături de iluştrii 
săi colegi Petru Şpan (f 1911), Vasile Stan, Aurel Crăciunescu, Ioan 
Lupaş, Silviu Dragomir, Pavel Roşea, Romulus Cândea, o perioadă mai 
scurtă Onisifor Ghibu, şi alţii — profesorul Nicolae Bălan s-a străduit 
să formeze noi generaţii de preoţi-îndrumători ai poporului, în condiţiile 
de atunci, pe care-i voia să fie «apostolii progresului în credinţă şi în 
cultură, în credinţă prin cultură şi în cultură sfinţită prin dartil credinţei»,
lescu al Buzăului ş.a., profesorii de teologie : Petre Vintilescu, Teodor M. Popescu, 
Ioan Coman, Nicolae Chiţescu, Ene Branişte, Emilian Vasilescu, Liviu Stan şi Dumitru 
Stăniloae de la Bucureşti, profesorii pensionari Vasile Gheorghiu şi Vasile Lolchiţă, 
apoi cei de la Sibiu : Nicolae Mladin, Sofron Vlad, Grigorie Marcu, Iorgu Ivan, Du
mitru Belu, Spiridon Cândea, Isidor Todoran, Corneliu Sîrbu, Alexandru Moisiu, sau 
alţii ca : Traian Belaşcu, Vasile Coman — azi episcopul Oradiei, Ilie Beleuţă, Ioan 
Petreuţă, Gheorghe Cotoşman, Ilarion Felea, Gheorghe Litiu ş.a.

2. Amănunte biografice după Prof. Dr. Grigorie Marcu, Mitropolitul Nicolae al 
Ardealului. Bibliograile, în Omagiu I, p. 64—81.
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cum avea să mărturisească în cuvîntul festiv rostit la încheierea anului 
şcolar 1905— 1906. Toţi foştii lui studenţi erau impresionaţi nu numai de 
profunzimea şi varietatea cunoştinţelor sale, dar mai cu seamă de darul 
înnăscut pe care- 1  avea de-a se apropia de fiecare din ei, de-a se inte
resa de fiecare din ei, de-a găsi sfatul potrivit pentru problemele fiecăruia 
din ei. «Cu nimic distinct ca înfăţişare externă de ceilalţi intelectuali 
români ai vremii — scria unul din foştii lui studenţi — din fiinţa lui 
ieşea totuşi o putere card-ji impunea respect de la prima vedere. Cuvîntul 
lui era plin de adîncimea gîndirii. Cumpătat şi greu, convingător şi 
deschizător de perspective, el avea căldura care entuziasmează, oţeleşte 
voinţa şi determină acţiunea. Cu puterea cuvîntului 'a pus în mişcare 
avalanşa acţiunii de reîmprospătare a vieţii religioase, culturale şi naţio
nale a celor 15 serii de preoţi ardeleni formaţi în atmosfera idealurilor 
lui şi sub directa fui oblăduire» 3.

Ca profesor de teologie, la 1 ianuarie 1907, întemeiază «Revista 
Teologică», organ pentru ştiinţa şi viaţa bisericească, prima publicaţie 
de acest gen în Mitropolia Transilvaniei. îşi vedea astfel împlinit un 
gînd scump inimii sale, încă din anii studenţiei la Cernăuţi, cînd adresase
— în martie 1904 — un apel tuturor Societăţilor studenţilor teologi din 
Transilvania şi Vechea Românie, cu propunerea de înfiinţare a unei 
reviste teologice pentru toate ţinuturile locuite de români.

Activitatea publicistică — începută încă din 1903, printr-o lucrare 
despre «Figura şi chipul Mîntuitorului», publicată în Telegraful Român,
— şi-a continuat-o în Revista Teologică, în care au apărut sute de 
articole de îndrumare, recenzii, note, cronici ş.a.4. în 1940 numărul 
studiilor, articolelor şi cuvîntărilbr sale se ridica la aproape 1000. De 
atunci pînă la moarte, a mai scris alte cîteva sute. Din toate acestea, 
se desprinde că era un mare teolog şi un mare orator 5.

în 1911 Revista Teologică şi-a lărgit cîrnpul de activitate, prin co
lecţia «Biblioteca Bunului Păstor», întemeiată tot de profesorul Nicolae 
Bălan, în care au apărut o serie de lucrări cu caracter pastoral-misionar 
şi omiletic. Nu este lipsit de interes să arătăm că Revista Teologică şi 
colecţia amintită s-au bucurat de colaborarea unor distinşi teologi din 
întreaga ţară, ca arhim. Iuliu Scriban, profesorii Nicolae Dobrescu, Ioan 
Mihălcescu, episcopul Nicodim Munteanu ş.a. De altfel, în paginile re
vistei au apărut nenumărate dări de seamă privitoare la evenimentele 
bisericeşti de pe întreg cuprinsul românesc. Profesorul Nicolae Bălan 
a condus cu vrednicie Revista pînă în 1916, cînd, şi-a întrerupt vremel
nic apariţia din pricina războiului.

O altă latură din activitatea profesorului de teologie Nicolae 
Bălan este aceea naţională-patriotică. La 1 ianuarie 1918. împreună cu 
colegul său Dr. Silviu Dragomir — academicianul de mai tîrziu — şi cu 
profesorul de religie Dr. Ioan Broşu, înfiinţează foaia săptămînală

3. Preot Dr. Liviu G. Munteanu, Un conducător de destine, In Omagiu I, p. 144.
4. Lista tuturor articolelor publicate de Nicolae Bălan la Dr. Grigorie T. Marcu, 

op. cit., p. 82—128.
5. Vezi şi studiile : Prot. Dr. Dumitru Stăniloae, Mitropolitul Nicolae ca teolog, 

în Omagiu I, p. 249—262; Pr. Dr. Comeliu Sârbu, Ortodoxia oglindită In opera tnalt 
Prea Sllntitulul Mitropolit Nicolae, în Omagiu II, p. 15—51 ; Isîdor Todoran, G1 ndlrea 
teologică a Mitropolitului Nicolae, în Omagiu II, p. 99— 107.



ANIVERSĂRI — EVOCĂRI 497 ‘
«Gazeta Poporului», care avea menirea de-a pregăti conştiinţele pentru 
marele act ce se va împlini la 1 Decembrie 1918.

Dar la realizarea acestuia, tînărul profesor de teologie -a adus şi o 
contribuţie directă, chiar. în zilele premergătoare unirii. La sfîrşitul lunii 
octombrie 1918, la sugestia Consiliului Naţional Român din Sibiu, ţinut 
sub preşedinţia academicianului Andrei Bârseanu, s-a propus Consiliu
lui Naţional Central cu sediul la Arad, să intre în legătură cu factorii 
de răspundere din Iaşi — unde era refugiat Guvernul României, — 
pentru a coordona acţiunile care urmau să ducă la realizarea unităţii 
noastre de stat.

Recunoscînd justeţea propunerii sibienilor, Consiliul Central le-a 
cerut să rezolve ei' această importantă problemă. Tînărul profesor de 
teologie — membru în Consiliul Naţional din Sibiu — ’ s:a oferit să 
plece de îndată la Iaşi pentru a lua legătura cu factorii politici compe
tenţi. A plecat în dimineaţa zilei de 1/14 noiembrie 1918, însoţit de 
căpitanul Victor Precup, ajungînd la Iaşi la 5/18 noiembrie. Cei doi 
soli ai românilor transilvăneni au intrat în legătură cu generalul 
Constantin Coandă, preşedintele Consiliului de Miniştri, generalul 
Constantin Prezan, şeful Marelui Stat Major, Ion I. C. Brătianu, Nicolae 
Iorga ş.a., informîndu-i despre situaţia din Transilvania. Au fost prezen
taţi şi miniştrilor Franţei (Saint Aulaire), Angliei şi Statelor Unite pe 
lîngă Guvernul Român. Tot atunci profesorul Bălan a rostit o scurtă 
cuvîntare la un festival organizat de Liga culturală la Teatrul Naţional 
din Iaşi, în amintirea lui Mihai Viteazul, în care înfăţişa dorinţa româ
nilor transilvăneni de-a se uni cu ţara mamă, încheind prin cuvintele : 
«Pe cetatea din Alba Iulia fîlfîie astăzi mîndrul nostru tricolor şi aşteaptă 
intrarea triumfală a demnilor urmaşi ai lui Mihai». Din Iaşi, profesorul 
Bălan a trimis o scrisoare marelui patriot Vasile Goldiş, recomandîndu-i 
să întrerupă orice tratative cu guvernul maghiar şi «în timpul cel mai scurt 
posibil, într-o adunare ce se va ţine oriunde, dar mai bine la Alba Iulia 
şi la care să participe mulţime cît mai mare şi reprezentanţii consiliilor 
locale de pretutindeni, proclamaţi alipirea necondiţionată la România», 
înainte de intrarea trupelor româneşti în Transilvania. De la Iaşi, profe
sorul Bălan a plecat împreună cu generalul Prezan la Bucureşti, iar de 
acolo la Giurgiu, unde a fost prezentat generalului Berthelot, comandan
tul trupelor franceze de la Dunăre, căruia i-a exprimat dorinţa românilor 
transilvăneni ca armata română şi cea aliată să intre cît mai curînd în 
Transilvania. După îndeplinirea acestei misiuni, s-a reîntors la Iaşi, apoi, 
prin Predeal, la Alba Iulia, unde a ajuns abia în seara zilei de 1 Decem
brie 1918. Unirea se făcuse dar la realizarea ei şi-a adus partea de vred
nicie şi tînărul profesor de teologie 8.

La o nouă slujire. La 1/14 octombrie 1918 murise într-un hotel din 
Budapesta mitropolitul Ardealului Vasile Mangra, cel ales — mai corect:

6. Amănunte la Ion Rusu Abrudeanu, Înalt Prea Sfinţia Sa, Patriarhul României 
Dr. Miron Cristea..., voi. I, Bucureşti, 1929, p. 254—266 şi Pr. Ioan Dăncilă, Biserica 
strămoşească şi marea noastră unire. Contribuţia Mitropolitului Nicolae la actul unirii, 
în Omagiu I, p. 42—55. Scrisoarea adresată de V. Goldiş în voi. Biserica şi viaţa, p. 
349—354.
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impus — în vara anului 1916, în împrejurările excepţionale ale războiului. 
Alegerea noului mitropolit a întîrziat aproape un an şi jumătate, împo
triva prevederilor limpezi ale Statutului Organic şagunian. în acest 
răstimp, conducerea Mitropoliei Ardealului a fost încredinţată bătrî- 
nului episcop Ioan Papp de la Arad, în calitate de «locţiitor de mitro
polit» ; afacerile curente ale Arhiepiscopiei Sibiului erau conduse de 
arhimandritul-vicar Ilarion Puşcariu. Ca în oricare împrejurare ase
mănătoare, s-au făcut o serie de «combinaţii» privind succesiunea la 
scaunul mitropolitan. Au fost unii care se gîndeau la menţinerea «tra
diţiei:), adică a promovării episcopului Ioan Papp de la Arad, în vîrstă 
de 72 de ani, aşa cum s-a întîmplat şi cu Procopie Ivaşcovici (1873), 
Miron Romanul (1874) şi Ioan Meţianu (1898). împrejurările erau însă 
schimbate, după 1918. In noile condiţii de viaţă oferite de statul român 
unitar trebuia un ierarh tînăr, capabil, cu putere de muncă şi mai ales 
cu o aleasă pregătire cărturărească. De aceea, gîndurile multora s-au 
îndreptat, încă din 1919, spre profesorul Nicolae Bălan, care fusese 
hirotonit preot la 1 septembrie 1919. Aşa se face ca la 14/27 februarie 
1920, Congresul naţional-bisericesc electoral al Mitropoliei Ardealului, 
l-a ales în scaunul mitropolitan vacant, cu 60 de voturi ( 8  buletine au 
fost albe). In cuvîntarea rostită atunci, noul mitropolit făgăduia să-şi 
jertfească «toate puterile şi toată munca, cu tot devotamentul ce - 1  voi 
putea cuprinde în sufletul meu, pentru înălţarea Bisericii mele, pentru 
binele şi fericirea neamului’ meu...». «Păzind cu sfinţenie luminoasa tra
diţie a înaintaşilor noştri, de a păstra cea mai strînsă legătură cu obştea 
cea mare a credincioşilor şi apelînd îndeosebi la atît de preţioasa cola
borare a cărturarilor ei, noi preoţii poporului ne vom sili să turnăm 
duh proaspăt, duh de înnoire în largile cadre de organizare date Bise
ricii noastre de nemuritorul arhiereu Şaguna, care pururea îmi va fi 
strălucită pildă de urmat» 7.

La 14 aprilie 1920 a fost uns în monahism la mînăstirea Hodoş 
Bodrog, de către episcopul Ioan Papp al Aradului, iar în zilele următoare 
ridicat la treapta de protosincel, apoi la cea de arhimandrit. Hirotonia 
întru arhiereu s-a săvîrşit în catedrala mitropolitană din Sibiu, în Dumi
nica Rusaliilor din anul 1920 (17/30, mai), de un impunător sobor de 
arhierei, format din mitropolitul primat Miron Cristea, episcopii Ioan 
Papp al Aradului, Nicodim Munteanu al Huşilor şi arhiereii Evghenie 
Humulescu Piteşteanul, locţiitor la Argeş, şi Vartolomeu Stănescu 
Băcăoanul, locţiitor la Rîmnic şi Ipolit Vorobchievici Rădăuţeanul de la 
Cernăuţi. Erau prezenţi primul ministru, generalul Alexandru Averescu, 
miniştrii P. P. Negulescu, Octavian Goga, prof. Nicolae Iorga etc. Cu
vîntarea rostită cu acel prilej era un întreg program de lucru în noua 
misiune care-i sta înainte. în aceeaşi vreme a fost ales membru de 
onoare al Academiei Române.

Este prea greu să prezinţi — în cîteva pagini de revistă — multila
terala activitate desfăşurată de mitropolitul Nicolae Bălan în cei 35 
de ani de activitate. De aceea vom consemna aci, doar cîteva aspecte.

7. Cuvîntările apărute la alegere, Învestitură şi hirotonie au apărut şi în broşură, 
Sibiu, 1920 (după Telegraful Român, nr. 12, 31 şi 55 din 1920). Reproduse şi In Biserica 
şl viaja, p. 3—18.
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Unificarea şi noua organizare bisericească. Prima îndatorire a Bise
ricii în situaţia creată după realizarea unirii din 1918, era organizarea 
ei unitară, sub conducerea Sf. Sinod din Bucureşti, întrucît pînă la acea 
dată, Biserica din Vechea Românie, ca şi Bisericile din teritoriile alipite, 
aveau organizări diferite. încă din 1919 au început să se facă propuneri 
in legătură cu viitoarea organizare bisericească. Desigur, reprezentanţii 
clerului şi ai mirenilor din Transilvania preconizau ca la baza noii orga
nizări bisericeşti din România întregită să stea principiile Statutului 
Organic şagunian de care s-a călăuzit Biserica ortodoxă din Transilvania 
o jumătate de veac, cu rezultatele cele mai bune. După înscăunarea 
noului mitropolit primat Miron Cristea (19 decembrie 1919̂ 1 ianuarie 
1920 st.n.), au început lucrările propriu-zise de unificare bisericească. 
La 18 septembrie 1920 s-a întrunit la Bucureşti, aşa-numita «Consti
tuantă bisericească», formată din membrii Sf. Sinod, foştii miniştri de 
Culte, cîţiva profesori de teologie şi preoţi de mir. Aceasta a ales din 
sînul ei o «Comisie de 15 membri» (ierarhi, profesori de teologie şi 
mireni), în frunte cu mitropolitul primat Miron, care să întocmească un 
Proiect de Statut de Organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe 
Române. Comisia a şi redactat, în toamna aceluiaşi an, un «Anteproiect», 
în acest sens, complet lipsit de upitate, pe care ministrul Cultelor de 
atunci, Octavian Goga, voia să-l prezinte cît mai curînd în Camera 
Deputaţilor. S-a opus însă mitropolitul Nicolae Bălan, care a cerut ca 
unificarea bisericească să se facă numai după elaborarea noii Constituţii 
a României întregite, în care să fie înscrise şi principiile de organizare a 
Bisericii. Prin aceasta, mitropolitul Nicolae a urmărit — şi a izbutit — 
ca proiectul de unificare să fie supus spre ratificare Sfintului^inod şi 
nu Parlamentului, pentru ca să fie evitat orice amestec al politicienilor 
vremii. în orice împrejurare s-a ivit, cu timp şi fără timp, mitropolitul 
Nicolae s-a străduit să facă cunoscute'principiile organizării şaguniene 
şi rezultatele ei binefăcătoare în cadrul Bisericii din Transilvania : în 
declaraţii făcute presei, în discuţii în Congresele Asociaţiei Clerului 
Andrei Şaguna, în Conferinţele ţinute cu protopopii la Sibiu, în Sinodul 
(Adunarea Eparhială) Arhiepiscopiei Sibiului şi în Congresul Naţional 
Bisericesc al Mitropoliei Ardealului, în Comisia de 15, în Sf. Sinod, în 
Senat. în primul rînd trebuia apărată autonomia şi libertatea Bisericii, 
împotriva oricărui amestec din partea statului, ca şi participarea ele- 

' mentului laic în organizaţiile bisericeşti, cu dreptul de a participa) la 
conducerea Bisericii, alături de cler.

Noua Constituţie s-a votat de corpurile legiuitoare ale României de 
atunci şi s-a aprobat de şeful Statului în martie 1923. La dezbaterile 
asupra Constituţiei, care au avut loc în Senat a luat cuvîntul şi mitro
politul Nicolae (12 martie). într-un memorabil discurs, a apărat autono
mia Bisericii Ortodoxe Române, principiul fundamental al organizării 
noastre bisericeşti, potrivit căreia Biserica avea dreptul de-a se organi
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za şi conduce prin ea însăşi 8. In adevăr, în art. 2 2  din Constituţia din 
1923, Biserica Ortodoxă Română era recunoscută ca «dominantă», garan- 
tîndu-i-se şi autonomia. S-a înscris apoi, spre respectare, şi principiul 
participării mirenilor, alături de clerici, la conducerea şi îndrumarea vie
ţii bisericeşti.

Comisia de 15 membri a lucrat în continuare ţinînd seama de prin
cipiile înscrise în noua Constituţie. în martie 1925, ultimul proiect de 
Lege, la care era alăturat şi un proiect de Statut (pe baza celui şagu- 
nian) au fost prezentate corpurilor legiuitoare. La discutarea lor în 
Senat, mitropolitul Nicolae Bălan a rostit un nou discurs, în care şi-a 
exprimat mulţumirea pentru că principiile organizării şaguniene au 
fost acceptate, ele aşteptînd acum să fie legiferate 9. Legea (cu 46 art.) 
şi Statutul de organizare a Bisericii Ortotdoxe Române (cu 178 art,) au 
fost votate la 24 martie în Senat şi la 3 aprilie în Camera deputaţilor, 
fiind promulgate la 6  mai 1925. Aşadar, putem spune pe bună dreptate 
că după cum la baza Statutului Organic din-1868 a stat spiritul lui 
Andrei Şaguna, tot aşa, la temelia Legii şi a Statutului de organizare din 
1925 a stat spiritul marelui său urmaş Nicolae Bălan, care a izbutit să 
extindă organizarea şaguniană asupra întregii Biserici Ortodoxe din 
Românial0. .

La 27 martie 1928, cu prilejul discutării Legii cultelor, mitropolitul 
Nicolae a rostit un nou discurs în Senat, ridicîndu-se împotriva încercă
rilor partidelor politice ale vremii de-a pune Biserica Ortodoxă Română 
într-o stare de inferioritate faţă de celelalte culte din ţşră n.

Un nou şi răsunător discurs a rostit în Senat la 23 mai 1929, în 
cadrul discuţiilor pentru ratificarea Concordatului cu Vaticanul. Se ştie 
că la 10 mai 1927, ministrul Cultelor de atunci semnase cunoscutul 
Concordat cu Vaticanul, prin care se crea Bisericii Romano-catolice de 
la noi o stare de adevărat «stat în stat», cu recunoaşterea unor averi 
imense, în dauna statului român, cu un regim şcolar deosebit de favo
rabil, fără drept de control din partea statului român ş.a. In discursul 
său mitropolitul Nicolae cerea să se facă dreptate tuturor cultelor din 
ţară, care să fie socotite egale între ele şi cu aceleaşi drepturi, arătînd 
totodată starea de favoritism creată, prin Concordat, Bisericii Romano- 
catolice. îşi încheia cuvîntarea declarînd că Biserica Ortodoxă Română, 
prin episcopii ei, considera acel Concordat, ca «anticonstituţional, ...ex

8. Cuvtntarea a fost tipărită în broşură şi retipărită in voi. Biserica şi viaţa, 
p. 57—89. Nu este lipsit de interes să arătăm aci că încă pe cînd era profesor de 
teologie, în 1909— 1910, s-a pronunţat — în paginile «Telegrafului Român» —  împotriva 
Proiectului de lege pentru modificarea Legii sinodale din 1872 şi pentru Constituirea 
Consistoriului Superior Bisericesc, considerîndu-le necanonice şi cerînd ca treburile 
bisericeşti să fie rezolvate de 3iserică.

9. Biserica şl viaţa, p. 90—97.
10. Asupra acestei probleme recomandăm studiul Prof. Dr. Liviu Stan, Mitropo

litul Nicolae, apărătorul şi p ’initorul tradiţiei şaguniene, în Omagiu I, p. 214—248 ; 
vezi şi Prof. Iorgu D. I v a n Autonomia Bisericii In concepţia şi activitatea I.P.S. Mitro
polit Nicolae, în Omagiu II, p. 155— 172.

11. Publicat în broşură, sub titlul Biserica neamului şi drepturile el, Sibiu, 1928, 
reprodus in volumul citat, p. 98— 198.
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cepţional de privilegiator exclusiv pentru cultul catolic şi cu totul 
nedrept faţă de Biserica Ortodoxă... tulburător al păcii confesionale şi 
antipatriotic» l2.

Militant pentru reîntregirea Bisericii Ortodoxe din Transilvania.
Pînă în 1948, mitropolitul Nicolae a fost unul din cei mai de seamă mi
litanţi pentru refacerea unităţii noastre bisericeşti. încă de la Congre
sul preoţimii unite, care a avut loc la 19 mai 1919 — unde a luat cu
vîntul ca reprezentant al preoţimii ortodoxe din Transilvania, spunea : 
«Nu s-a împărţit Hristos în mijlocul poporului românesc, ci a rămas şi 
ieri şi azi şi rămîne de-a pururi acelaşi. Şi dacă ar sta cineva să asculte 
bătăile inimii noastre, ar găsi că acelea bat la fel şi se încălzesc pen
tru aceleaşi idealuri: pentru acelaşi ideal de viaţă creştinească cobo- 
rîtă din înălţimea cerului şi pentru acelaşi ideal de cultură românească, 
aăinislit din firea noastră, din suferinţele şi din silinţele cele mai curate 
ale sufletului românesc. Noi sîntem adînc convinşi că apropiindu-ne din 
ce în ce mai mult de culmile acestor idealuri, pătrunzîndu-ne în toată 
fiinţa noastră de sfinţenia lor şi interpretîndu-ne tot mai mult datoriile 
în spiritul lor, ne vom găsi unii lîngă alţii închegaţi în rînduri tot mai 
puternice şi ne vom şti una în cugetele şi în acţiunile noastre. Acest 
lucru e plăcut lui Dumnezeu şi spre folosul neamului din care facem 
parte» 13. întrevedem aci, în germene, marile perspective de refacere a 
unităţii, pentru care mitropolitul Nicolae a luptat toată viaţa.

în cuvîntarea rostită cu prilejul hirotoniei şi înscăunării arăta că 
dezbinarea bisericească din 1698— 1701 era opera duşmanilor poporului 
român : «Dacă turma nu ni-e întreagă, aceasta nu-i din vina noastră. 
Năpăstuirile duşmanului ne-au spart rînduiala, ca să ne slăbească îm
potrivirea»... «Braţele mamei, pururea pline de căldură, sînt şi astăzi 
deschise pentru toţi fiii ei cei înstrăinaţi şi cu dinadinsul rugăm pe 
Dumnezeul milostivirii să coboare atîta văpaie a inspiraţiei şi iubirii 
peste noi încît... să se topească toate deschilinirile dintre fraţi, ca iarăşi 
una să iim în casa sufletelor noastre, în Biserica cea sfîntă a părinţilor 
noştri» 14.

La Congresul preoţimii ortodoxe din Ardeal, din anul 1921, declara 
răspicat: «Avem nădejdea neclintită că acest neam pe care l-au împărţit 
vrăjmaşii în două Biserici, ca să-l poată stăpîni mai uşor, va reveni, 
dîndu-şi seama că în credinţa lui, în viaţa lui religioasă şi creştinească,
în fiinţa lui de bun creştin şi bun român n-a lăsat nici-o urmă în cei
peste 2 0 0  de ani catolicismul cu caracterul lui internaţional» 15.

în cuvîntarea rostită în Senat la 23 martie 1923, cu prilejul discu
ţiei generale asupra Constituţiei, făcea celor prezenţi o expunere în 
mare a împrejurărilor de ordin politic care au generat dzbinarea din 
1698— 1701 spunînd, între altele : «Eu am convingerea, că opera aceasta 
artificială, făcută cu | sila, se va desfiinţa. Credinţa noastră şi sufletul

12. Biserica Împotriva Concordatului, Sibiu, 1929, reprodus în voi. cit., p. 199—220. 
Despre această problemă a se vedea şi studiul Prof. Dr. Milan Şesan, I.P.S. Mitropolit 
Nicolae şi Concordatul cu Vaticanul, în Omagiu 11, p. 144— 154.

13. Biserica şi viafa, p. 47. 14. Ibidem, p. 10— 11.
15. Telegraiul Român, nr. 31—32 din 1921, p. 4.
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neamului nostru a rămas neîmpărţită pe lîngă toată sila, ca şi cămaşa 
necusută a Mîntuitorului şi nimeni nu va fi în stare s-o despartă şi s-o 
strice. Eu am nădejdea tare că acest popor care şi-a înfăptuit cu atîtea 
jertfe Unitatea sa naţională, nu va tolera să-i desbîne fiii tocmai Bise
rica, ci îşi va restatornici şi vechea sa unitate bisericească» 16. Iar. în 
cuvântarea rostită în cadrul discuţiilor generale asupra Proiectului de 
Lege al Cultelor, la 27 martie 1928, de asemenea făcea o lungă ex
punere asupra dezbinării din 1698— 1701, dar şi asupra suferinţelor în
durate de Biserica Ortodoxă în secolul al XVIII-lea, ou prezentarea ma
rilor cărturari uniţi despre uniaţie şi a unor cazuri de revenire la Or
todoxie, în parohii din Arhiepiscopia Sibiului, după 1918. In cea din 
urmă spunea, printre altele: «De altfel, poporul nici nu ştie despre 
deosebiri; el nu a primit nici o deosebire în credinţă atunci cînd a fost 
trecut la unire. Nici Prea Sfinţiile Lor (ierarhii uniţi, n.n.) nu fac deo
sebiri. «Filioque» nu se citeşte în Simbolul credinţei nici chiar în cate
drala din Blaj (Mitropolitul unit Vasile Suciu a confirmat, n.n.). Sfînta 
Cuminecătură o face şi I.P.S. mitropolitul Blajului întocmai cum o fac 
şi eu la Sibiu. Dar poporul nici n-ar primi Sf. Cuminecătură cum o fac 
catolicii... De purgatoriu nu ştiu. Şi atunci ce le-a mai rămas din cre
dinţa catolică ? A mai rămas papa. Dar papa e departe şi legătura cu el 
nu intră deloc în sfera preocupărilor religioase ale poporului aparţină
tor Bisericii unite. Iată, deci, că nimic nu desparte aceşt popor de Bi
serica strămoşească a neamului. Poporul aparţinător Bisericii unite tră
ieşte şi astăzi în aceleaşi tradiţii de viaţă religioasă şi bisericească în 
care a fost crescut pînă la 1700 şi în care trăieşte majoritatea fraţilor 
săi, rămaşi credincioşi Bisericii Ortodoxe... Am încrederea că acest su
flet nu va tolera ca fiii neamului nostru să fie despărţiţi tocmai pe te
renul credinţei şi al Bisericii lor. Am nădejdea de la Dumnezeu că dacă 
am putut 9fărîma graniţele înfipte de puternice împărăţii în mijlocul 
trupului nostru naţional, vom putea să sfărâmăm şi aceste graniţe arti
ficiale, pe care duşmanii au vrut să le tragă în sufletele noastre, dar pe 
care poporul, în conştiinţa unităţii sale, nu le-a răbdat nici o singură 
dată... Eu am nădejdea de la Dumnezeu că ceea ce s-a făcut la 1700, în 
condiţiunile pe care le-aţi auzit, nu a fost decît un incident. Voi, dra
gilor mei fraţi, cu Biserica voastră unită, nu sînteţi decît un incident 
trecător în lunga istorie a poporului românesc. Dumnezeu ne va ajuta 
să închidem şi acest incident» 17.

Mitropolitul Nicolae a avut bucuria ca în deceniul al treilea al se
colului nostru mai multe parohii unite dim Arhiepiscopia Sibiului să re
vină la Ortodoxie: Cheile Cibului şi Poiana (jud. Hunedoara), Ucea de 
Sus şi Drăguş, în părţile Făgăraşului, toate în 1924; Şoimul Român (azi 
jud. Mureş), Bucuresci — jud. Hunedoara, în 1927 (în ultimele trei pa
rohii au revenit şi preoţii), Hamba şi Metiş în jud. Sibiu, Valea Lungă, 
Lepindea, Cetatea de Baltă, Chesler, pe Tîrnave, fără să mai vorbim de 
parohiile din Maramureş, Arad şi Banat sau în părţile Clujului18.

16. Biserica şi viaţa, p. 71. 17. Ibidem, p. 190—191-şi 195.
18. Amănunte la Mircea Păcurariu, Încercări şl reveniri de preoţi şi parohi; 

unite In sînul Bisericii strămoşeşti pînă în anul 1948, In rev. «B.O.R.», LXXXVI (1968), 
nr. 9— 10, p. 1109— 1110.
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Lupta de patru decenii purtată de marele ierarh pentru unitatea bi
sericească a devenit realitate atunci cînd poporul şi-a'pufcut spune cu
vîntul, iar clerul şi credincioşii uniţi au putut porni la refacerea unităţii 
bisericeşti dorită de înaintaşii lor. La 15 mai 1948, la Blaj, în cadrul ser
bărilor aniversare prilejuite de împlinirea a 1 0 0  de ani de la marea 
adunare naţională de pe Cîmpia Libertăţii, mitropolitul Nicolae a adre
sat un călduros apel fraţilor uniţi de-a se întoarce «acasă». înaltul 
ierarh arăta că după 1944 programul naţional şi social al revoluţiei 
din 1848 a fost realizat, dar «a mai rămas de realizat unitatea noastră 
bisericească, în Biserica strămoşilor noştri dinainte de 1700». «Hab- 
sburgii — spunea în continuare mitropolitul Nicolae — au rupt naţia 
noastră din Ardeal în două, ca să ne slăbească şi să ne poată mai uşor 
stăpîni. Azi ei nu mai au putere asupra noastră, deci nu ne mai pot îm
piedica de-a ne readuce iarăşi toţi la un loc. Ca 'urmaş al vechilor mi- 
tropoliţi ai Bălgradului, care aveau sub oblăduirea lor toată naţia ro
mânească , din Ardeal, îndrept acum, ca şi altădată, către voi, cei pe 
care interese străine v-au amăgit, despărţindu-vă de maica noastră cea 
bună, de Biserica Ortodoxă, o chemare caldă de părinte : să vă întoar
ceţi acasă. Aceea va fi ziua pe oare a făcut-o Domnul să ne bucurăm 
şi să ne veselim într-însa... Veniţi' că noi vă aşteptăm cu braţele des
chisă, veniţi acasă...» î9.

Acestei chemări i-a urmat, aceea a răposatului patriarh Justinian, 
făcută cu prilejul înscăunării sale, la 6  iunie 1948. După cum se ştfe, 
dînd urmare acestor chemări, dar mai cu seamă glasului lor lăuntric 
şi conştiinţei lor, în luna octombrie a aceluiaşi an 1948, a avut loc re
venirea preoţilor şi a credincioşilor uniţi la sînul Bisericii Ortodoxe 
strămoşeşti. Mitropolitul Nicolae, alături de patriarhul Justinian şi de 
alţi membri ai Sf. Sinod, a primit cu bucurie la Bucureşti, delegaţia 
celor 36 de protopopi şi preoţi care au iniţiat acţiunea de reîntregire 
bisericească, a fost prezent la Adunarea naţională bisericească de la 
Alba Iulia din 21 octombrie 1948, s-a îngrijit de toţi preoţii reveniţi de 
pe cuprinsul Arhiepiscopiei Sibiului, iar în ultimii ani de viaţă şi de păs
torire a lucrat la consolidarea acestui mare act din istoria Bisericii 
noastre strămoşeşti20.

Cultura teologică şi învăţămîntul. Opera cu adevărat nemuritoare 
a mitropolitului NLcolae Bălan a fost cea culturală. Ca profesor, dar mai 
ales ca mitropolit, a militat mereu pentru formarea unor generaţii de 
preoţi* cu pregătire aleasă, dar şi cu credinţă adîncă faţă de adevă
rurile pe care le propovăduiesc, voind, după cum însuşi spunea, ca 
fiecare preot să fie «o sinteză personificată a credinţei şi culturii deo-* 
potrivă» 21. Voia deci un preot-apostol al credinţei, dar şi un făclier al

19. Telegraful Român, nr. 9— 10, 1948.
20. Amănunte Ia prof. univ. Dr. Ioan Mateiu, Lupta pentru unitatea legii stră

moşeşti, în Omagiu I, p. 129— 142; Nicolae Mladin, Lupta pentru unitatea bisericească, 
tn Omagiu II, ţv 52—62 şi Prot. Traian Belaşcu, Rolul I.P.S. Mitropolit Nicolae Jn 
realizarea şi consolidarea Reîntregirii bisericeşti, In acelaşi volum, p. 63—68.

21. Biserica şi viaţa, p. 106.
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culturii în mijlocul poporului. Felul în care a înţeles creşterea şi for
marea- preoţimii le-a expus într-un studiu cu titlul «Probleme actuale 
pentru cultura preoţimii noastre» 22, ca răspuns la cîteva articole ale lui 
Octavian Goga din Luceafărul, in care preconiza ca preotul să rămînă 
şi pe mai departe la «înţelepciunea» Molitfelnicului.

In primul an de apariţie a Revistei Teologice (1907, p. 114), tînărul 
profesor Nicolae Bălan scria : «Dacă e vorba să se dea o cultură sănă
toasă preoţimii noastre viitoare, atunci să se reformeze din temelii în
treaga organizaţie a seminarului nostru «Andreian», ca acel templu în 
care are să-şi primească preoţimea-noastră viitoare toată însufleţirea 
pentru apostolatul ce o aşteaptă în viaţă». Acest deziderat avea să fie 
realizat numai mai tîrziu, după ce-a urcat în scaunul de mitropolit al 
Ardealului. în 1919, cele două secţii ale Institutului s-au despărţit: sec
ţia pedagogică a devenit «Şcoală normală» (pedagogică), funcţionînd, 
în continuare, tot sub îndrumarea Bisericii, pînă în 1948. La scurt timp, 
în 1921, secţia teologică s-a transformat în «Academie teologică», tot 
cu numele vechi «Andreiană», cu 4 anii de studii.

Dar marea problemă care se punea acum era lipsa- de profesori, 
în 1919, o parte din ei au trecut în învăţămintul universitar de stat: 
Silviii Dragomir la Cluj, Romulus Cândea la Cernăuţi, Ioan Oţoiu la 
Academia de Agronomie din Cluj, sau în posturi de răspundere în învă- 
ţămîntul secundar, ca Pavel Roşea şi Ascaniu Crişan. In februarie 1920 
părăsea Institutul şi profesorul Nicolae Bălan, rămînînd în slujba sa ca 
profesor titular doar profesorul Aurel Crăciunescu, viitorul consilier 
patriarhal. Aşa se face că în primii ani de păstorire ai noului mitro

polit, a trebuit să recruteze cîteva cadre didactice noi, din alte părţi, 
'ca Ilie Beleuţă (1920— 1940) sau unii din alte eparhii, ca Vasile Lăză- 
rescu (1920— 1924), viitorul mitropolit al Banatului, Grigorie Cristescu 
(1924— 1929), viitorul profesor de la Facultatea de teologie din Bucureşti, 
Iosif Hradil, un ceh stabilit la noi (1925— 1943), mai tîrziu profesor şi 
decan al Facultăţii de teologie din Preşov — Cehoslovacia.

Pentru a avea în permanenţă oameni devotaţi şi cu aleasă pregă
tire cărturărească, atît pentru Academia teologică Andreiană, cît şi 
pentru alte trebuinţe ale Bisericii, 'începmd cu anul 1921 şi pînă în anii 
celui de-al doilea război mondial, mitropolitul Nicolae a trimis zeci de 
tineri la studii, îndeosebi la Facultatea de teologie din Cernăuţi, apoi 
la studii de specializare în marile centre universitare de peste hotare. 
Amintim cîteva nume dintre foştii săi bursieri : Nicolae Colan la Ber
lin, Nicolae Terchilă la Berlin şi Leipzig, Dumitru Stăniloae la Atena, 
Miinchen şi Berlin, Nicolae Neaga la Atena şi Strasbourg, Nicolae Po
povici la Atena, Miinchen, Tubingen, Leipzig şi Breslau, Grigorie Marcu 
la Atena şi Breslau, Spiridon Cândea la Atena şi Miinchen, Liviu Stan 
la Atena, Varşovia, Roma şi Miinchen, Teodor Bodogae la Atena, Bel
grad, Berlin şi Miinchen, Alexandru Popa la Miinchen, Tubingen, Leip
zig şi Breslau, Dumitru Călugăr la Jena, Nicolae Mladin la Viena. Toţi 
au ajuns profesori la Academia. teologică, unul episcop de Oradea (Ni-

22. Revista Teologică, an. I, 1907, p. 109—121 şi VI, 1912, p. 497—512. Reprodus 
şi în Biserica şi viata, p. 229—250. k
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colae Popovici), iar doi i-au urmat în scaunul mitropolitan (Nicolae 
Colan şi Nicolae Mladin). în afară de aceştia, au fost trimişi şi alţi bur
sieri, care după întoarcere au fost numiţi la Şcoala normală Andrei 
Şaguna, ca Nicolae Balcă (mai tîrziu profesor la Institutele teologice 
din Cluj şi Bucureşti), Lucian Bologa şi Octavian Dragoş. Alţii au fost 
trimişi să studieze spiritualitatea ortodoxă bizantină, pentru a forma un 
grup de călugări-cărturari la mînăstirea Sîmbăta (Zian Boca, D. Veşte- 
mean, D. Popescu). Unii au ajuns preoţi parohi, cu funcţii în administra
ţia bisericească, alţi doi — Petru Gherman şi Gh. Şoima — au fost tri
mişi la Academia de Muzică religioasă din Bucureşti, ajungînd apoi 
profesori de muzică bisericească la Academia teologică Andreiană. Un 
număr de bursieri au obţinut doctoratul la Cernăuţi (ca profesorul Cor- 
neliu Sîrbu) sau la Bucureşti (ca actualul episcop Vasile Coman al Ora
diei, fără să mai amintim de alţi numeroşi tineri care au beneficiat de 
burse numai pentru studii de licenţă la Cernăuţi, Bucureşti sau Chişinău. 
In legătură cu aceşti bursieri, care au devenit apoi teologi de seamă ai 
bisericii noastre, cunoscuţi şi apreciaţi pînă azi, redăm aci cîteva din 
relatările unuia dintre ei, spre a ne convinge de felul în care ştia să în
drume mitropolitul Nicolae. pe viitorii săi profesori: «Trimiterea bursie
rilor în străinătate era precedată totdeauna de un amănunţit studiu pre
liminar din partea I.P.S. Sale, care — bazat pe preţioasa experienţă pe
dagogică din vremea studiilor şi de la catedră, — alegea însuşi cursurile 
cele mai potrivite pe care avea să le urmeze, mai ales la început, le fixa 
personal tezele de doctorat pe care trebuiau să le lucreze cu temeinicie 
şi le atrăgea cu iubitoare bunăvoinţă luarea aminte asupra tuturor lucră
rilor demne de văzut sau de cercetat în oraşele sau ţinuturile respective, 
ca : biblioteci, aşezăminte religioase şi sociale, muzee, pinacoteci, palate, 
teatre, frumuseţi ale naturii şi altele. Le deschidea ochii asupra pri
mejdiilor pe care le ascund în ele oraşele mari şi le vorbea cu multă 
căldură despre îngrijirea vieţii religioase personale prin rugăciune şi 
meditaţie zilnică, despre cercetarea bisericii şi păzLrea cu sfinţenie a 
curăţeniei vieţii... După plecarea la studii ţinea neîntreruptă legătura 
sufletească cu fiecare bursier în parte, pe calea scrisului... Se interesa 
mereu de progresele ce le făcea, de problemele care-i frămîntau şi le 
dădea mai departe îndrumările necesare. Uneori îi cerceta, în mod cu 
totul inopinat, chiar şi în străinătate, spre a se convinge nemijlocit de 
condiţiile lor de trai, de viaţa lor, de preocupările lor şi de biblioteca 
personală pe care şi-o înfiripau din micile şi truditele lor economii. Ni
mic nu se cruţa, nici bani, nici timp, nici osteneală, nici răbdare, nici 
poveţe, nici sfaturi, atunci cînd era vorba să se asigure condiţiile op
time de studiu pe seama celor trimişi să-şi desăvîrşească pregătirea 
sufletească şi teologică» 23.

Aceşti bursieri au ridicat apoi — prin munca lor la catedră, ca şi 
prin scrisul Icxr, — prestigiul vechii şcoli teologice sibiene. Datorită 
energiei mitropolitului Nicolae, Academia «Andreiană» a ajuns să aibă

23. Nicolae Popovici, Şcoala mitropolitului Nicolae Bălan, în Omagiu I, p. 180; 
Vezi şi art. Proi. Dumitru Stăniloae, Ctitoria de Irunte a I.P.S. Mitropolit Nicolae, în 
Omagiu II, p. 173— 178.
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o programă de studii aproape identică cu aceea a Facultăţilor de teo
logie. Se primeau numai absolvenţi de liceu cu bacalaureat (în mod 
excepţional se primeau şi tineri fără acest examen sau cu diplomă de 
şc-oală pedagogică). Ei se bucurau — în internat — şi de o aleasă pre
gătire duhovnicească. Mitropolitul Nicolae a dus o muncă neobosită 
pentru a obţine, pe seama Academiei, dreptul de a elibera diplome de 
licenţă. Actele păstrate în arhiva Consiliului Arhiepiscopesc, precum şi 
o serie de polemici în presa bisericească a vremii cu adversarii Aca
demiilor Teologice din Transilvania, sînt o mărturie grăitoare asupra 
acestor strădanii. Abia în 1943 a apărut Decretul-Lege pentru organi
zarea şi funcţionarea Academiei Teologice «Andreiane», prin care era 
decretată «şcoală superioară de grad universitar», sub îndrumarea Arhi
episcopiei Sibiului, cu dreptul de a elibera diplome de licenţă. îndată 
după aceasta s-au recrutat cîteva cadre didactice din alte părţi: Emi- 
lian Vasilescu, Ştefan Lupşa. în 1948, Academia devine Institut teolo
gic de grad universitar. în toamna aceluiaşi an au fost încadraţi o serie 
de profesori noi, de la alte Academii teologice din Ardeal, sau de la 
unele Facultăţi, ca : Iorgu Ivan, Milan Şesan, Sofron Vlad, Dumitru 
Belu, Ioan Petreuţă ş.a., iar după 1952 Isidor Todoran. Aproape toţi aceş
tia şi-au continuat activitatea sub directa îndrumare a mitropolitului 
Nicolae Bălan şi a urmaşilor săi, pînă aproape de zilele noastre 2i.

Menţionăm tot aci că pentru trebuinţele sufleteşti ale studenţilor 
teologi, mitropolitul Nicolae a ridicat un paraclis pentru Academie, cu 
hramul Sf. Nichita Romanul, în care se fac pînă azi toate slujbele zilnice 
la care sînt obligaţi să participe studenţii, precum şi practica liturgică. 
S-a ridicat între anii 1933— 1936, sub conducerea arhitectului George 
Cristinel (care a proiectat şi catedrala din Cluj). Paraclisul lasă o im
presie de neuitat prin pictura executată de Anastasie Demian, după indi
caţiile mitropolitului, dar mai ales prin iconostasul său, lucrat în lemn 
de tei, poleit în foiţe de aur ars, de meşteri greci din sudul Dunării, de 
unde a fost adus în Ţara Românească. Maria, soţia lui Şerban Vodă 
Cantacuzino, pe cînd era refugiată la Sibiu, l-a dăruit bisericii din satul 
Bungard, de unde a fost adus, în 1935, in paraclisul Academiei. Sub pa
raclis, la parter, s-au construit noile încăperi ale Bibliotecii mitropoli
tane, dotate cu mobilier modern, comandat de mitropolit în Germania.
Pe seama Bibliotecii s-au comandat mii de lucrări noi în ţară şi peste 
hotare, — colecţia Migne de pildă — , încît azi este una din cele mai 
mari biblioteci documentare din ţară, care atrage numeroşi cercetători | 
pentru studiu, nu numai dintre oamenii Bisericii, ci şi dintre laici25.

Mitropolitul Nicolae a purtat o grijă statornică şcolilor medii care, | 
pînă la reforma învăţămîntului din 1948, se găseau sub îndrumarea Ar
hiepiscopiei Sibiului: Şcoala normală «Andrei Şagiina» din Sibiu, pe ! 
seama căreia a ridicat o clădire modernă, cu o frumoasă capelă, pe 
terenul Arhiepiscopiei (1934— 1938), Liceul «Andrei Şaguna» din Bra
şov (căruia i s-a construit o nouă aripă) şi Liceul «Avram Iancu» din

24. Amănunte la Mircea Păcurariu, Academia Teologică din Sibiu, în «Mitropolia *
Ardealului», VI 1961, nr. 11— 12, p. 745—763. 25. Ibidem, p. 751.
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Brad. A înfiinţat o şcoală normală (pedagogică) de fete în Sibiu, un 
Seminar teologic, cu 4 clase, tot în Sibiu, în care se primeau absol
venţii de 4 clase secundare, dar a dăinuit puţin timp (1927— 1931), şi 
Şcoala de cîntăreţi bisericeşti «Dimitrie Cunţan» din Sibiu (1927— 
1952), cea din urmă cu profesori salarizaţi de stat, şi împroprietărită 
cu pămînt arabil. S-a îngrijit şi de salarizarea absolvenţilor ei din bu
getul Statului, ceea ce s-a şi făcut începînd cu anul 1937.

B. Activitatea editorială. Un adevăr de necontestat este şi acela că 
datorită mitropolitului Nicolae Bălan, Sibiul a devenit unul dintre cele 
mai importante centre editoriăl-tipografice din Patriarhia Română, — 
dacă nu chiar cel mai important. Arătam mai sus că încă din 1911 a 
iniţiat colecţia «Biblioteca Bunului Pastor», în care au apărut peste 20 
de volume. După ce s-au reîntors de la studii o bună parte dintre 
bursierii săi, a iniţiat alte două colecţii, în care au apărut mai ales oste
nelile cărturăreşti ale acestora. Este vorba de colecţiile «Seria Teolo
gică» şi «Seria Didactică», în care au apărut lucrări teologice de mare 
valoare, care aveau menirea să fundamenteze adevărurile credinţei 
ortodoxe, să examineze opiniile deosebitoare ale altor confesiuni sau 
să prezinte trecutul Bisericii Ortodoxe româneşti. în prima colecţie au 
văzut lumina tiparului 35 de volume, din care merită să fie reţinute 
,citeva titluri: Ortodoxia, de Sergiu Bulgaov (1933, traducere), Cultul 
inimii lui Iisus la catolici, de Vasile Lazarescu (1933), Epicleza Euharis- 
tică şi Începuturile nestorianismului, de Nicolae Popovici (1933), Con
vertirea creştină (1935), şi Pocăinţa (1939), de Ilarion Felea, Viaţa şi 
învăţătura Sf. Grigorie Palama (1938) şi Iisus Hristos sau restaurarea 
omului (1943), de Dumitru Stăniloae, Mirenii în Biserică (1935) şi Onto
logia juris (1943), de Liviu Stan, Hristos şi mintuirea sufletească a oră
şenilor, de Spiridon Cândea (1939), N-am venit să stric legea 
(1940), Hristos în Vechiul Testament (1944) şi Facerea (1945), 
de Nicolae Neaga, Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin 
după Noul Testament ? de Haralambie Cojocaru (1940), Saul din Tars 
(1939), Antropologia paulină (1941) şi Epistola Sf. Apostol Pavel către 
Tit (1947), de Grigorie Marcu, Despre Duhul Sfînt, de Petru Rezuş (1941), 
Şcoala mitologică, de Sofron Vlad (1943), Procesul Mîntuitorului, de 
Grigorie Marcu şi Ioan Fruma (1945) ş.a.

în «Seria Didactică» au apărut între altele : Istoria Bisericii româ
neşti din Transilvania (1935) şi Mănăstirile româneşti din Transilvania 
(1936) ale lui Ştefan Meteş, Manualul catehetului, în 2 volume (1934 şi 
1936) şi Preocupări catehetice (1944) ale lui Dumitru Călugăr, Mitropo
litul Şaguna — operă literară, de Gheorghe Tulbure (1938), Ajutoarele 
româneşti la mănăstirile din Sfîntul Munte Athos (1940) şi Din istoria 
Bisericii Ortodoxe de-acum 300 de ani (1943) ale lui Teodor Bodogae, 
Istoria Filozofiei, de Nicolae Terchilă (1943) ş.a.

Un număr impresionant de lucrări au apărut în colecţiile «Popasuri 
duhovniceşti» (1935), «Veniţi la Hristos» (1938), ambele cu caracter 
moral-educativ, peniru întărirea dreptei credinţe, sau în cele de spe
cialitate : «Studii Biblice», «Biblioteca Biblică», «Contribuţii la Studiul
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Testamentului Nou în Biserica Ortodoxă Română» sau în colecţiile 
«Problemele vremii», «Chemări către tineri».

, La acestea au colaborat profesorii amintiţi mai sus, la care se 
adaugă şi alţii ca profesorul Nicolae Colan, Nicodim Munteanu, pe 
cînd era episcop la Huşi, arhim. Iuliu Scriban, profesorul Grigorie Cris- 
tescu, preotul Aurel Nanu, preoţi de mir, intelectuali ş.a.

Dar o serie de lucrări au apărut şi în afara acestor colecţii, dar tot 
in Tipografia Arhidiecezană şi cu binecuvîntarea mitropolitului Nicolae. 
De pildă : cele două volume masive ale lui Silviu Dragomir, Istoria 
dezrobirii religioase a românilor din Ardeal în secolul XVIII (1920— 
1930), Dogmatica lui Hr. Andrutsos în traducerea profesorului Dumitru 
Stăniloae (1930), Morala lui Hr. Andrutsos în traducerea lui Ioan 
Lăncrănjan şi Ermis Mudopoulos (1947), primele patru volume din Filo- 
calia ale Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Procanonul lui Petru Maior, reedi
tat de pr. prof. Grigorie Marcu (1948) ş.a.

In încheiere, amintim şi publicaţiile periodice patronate de mitropo
litul Nicolae Bălan: Telegraful Român, întemeiat de Andrei Şaguna în 
1853 (redactat de consilierul George Proca, 1920— 1933, profesorii Dumi
tru Stăniloae, 1934— 1945, Corneliu Sârbu, 1945— 1948 şi Nicolae Mladin 
1948— 1967), Revista Teologică (sub îngrijirea Pr. Pompei Moruşca, 1921 
— 1922, profesorul Nicolae Colan, 1922— 1936 şi prof. Grigorie Marcu, 
1936— 1947), Lumina Satelor, foaie religioasă întemeiată în 1922, Calen
darul Arhiepiscopiei Sibiului, întemeiat de Andrei Şaguna, în 1852, cu 
apariţie neîntreruptă pînă azi (acum sub numele îndrumătorul biseri
cesc), Anuarele Academiei teologice «Andreiane», Actele Adunării 
Eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului, Actele Asociaţiei clerului «Andrei 
Şaguna» şi altele.

Cele peste 2 0 0  de lucrări tipărite la Sibiu sub îndrumarea mitropoli
tului Nicolae Bălan constituie o mărturie evidentă a prestigiului deose
bit la care s-a ridicat Sibiul ortodox în timpul arhipăstoririi sale.

Activitatea patriotică. După 1918 şi mai ales după 1920, mitropolitul 
Nicolae a luat parte activă — de pe poziţiile sale de conducător biseri
cesc — la consolidarea şi propăşirea statului român unitar. Discursurile 
rostite în Senat, pe care le-am amintit în paginile precedente, nu erau 
altceva decît o expresie a patriotismului său luminat. O analiză atentă 
a lor ne convinge că el n-a urmărit altceva decît să atragă atenţia poli
ticienilor vremii — mai ales a celor din Vechea Românie — asupra rea
lităţilor din Transilvania şi asupra greşelilor care s-au făcut — în de
trimentul statului român însuşi — prin recunoaşterea acelor realităţi 
şi prin favorizarea excesivă a cultului catolic prin Concordatul din 
1927 şi Legea Cultelor din 1928.

Patriotismul luminat de care era călăuzit mitropolitul Nicolae s-a 
vădit mai cu seamă în anii de suferinţă ai celui de al doilea război 
mondial. El a fost unul din aceia care s-au ridicat cu energie împotriva 
odiosului şi nedreptului Diktat de la Viena din 30 august 1940. După cum 
se ştie, în şedinţa Consiliului de Coroană, ţinută la Bucureşti la 29—30 
august 1940, în care s-a dezbătut situaţia gravă a României, după în
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delungate deliberări, Consiliul a hotărît, cu 19 voturi pentru, 10 contra 
şi o abţinere, acceptarea «arbitrajului» sau «Diktatului» (semnat în ace
eaşi zi de 30 august 1940 de miniştrii de externe ai Germaniei şi Italiei), 
prin caie partea de nord şi de vest a Transilvaniei era smulsă României 
şi predată Ungariei horthyste. Mitropolitul Nicolae s-a numărat printre 
cei care au fost împotrivă, făcînd două declaraţii. în prima declaraţie, 
făcută în dimineaţa zilei de 30 august, spunea : «Nicicînd nu mi-a fost 
mai limpede în conştiinţă dreptul nostru la Ardealul întreg ca astăzi, 
cînd ne este contestat. Ne aşteptam la o răfuială cu vecinii din Apus, 
dar nu credeam că va veni în forma aceasta... Noi nu sîntem produsul 
Trianon-ului; unitatea noastră politică se bazează pe faptul dăinuirii şi 
pe dreptul existenţei noastre ca naţiune pe pămîntul acesta. Un popor 
care nu e în stare a-şi apăra fiinţa şi patrimoniul naţiorfal, nu este vred
nic să trăiască.

Eu constat că politica germană faţă de noi se află în contrazicere 
cu ea însăşi : pe de o parte se solidarizează cu duşmanii noştri ca să 
ne atace, dar — dacă primim arbitrajul — declară că ne vor apăra fron
tierele împotriva oricărui agresor.

După informaţiile ce ni s-au dat de către primul-ministru, criteriile 
arbitrajului sînt cu totul imprecise. Prin urmare, arbitrajul este un ne
cunoscut. Eu nu pot să arunc soarta naţiunii mele într-un necunoscut, 
în consecinţă : nu primesc arbitrajul».

A doua declaraţie, făcută în seara zilei de 30 august, după ce s-a 
comunicat hotărîrea «arbitrilor» din Viena, avea următorul cuprins :

«Precum astă dimineaţă am refuzat arbitrajul, fiindcă nu puteam să 
arunc soarta naţiunii mele în necunoscut, astfel acum, după ce cunosc 
rezultatul lui, în numele meu, al clerului şi poporului pe care- 1  păstoresc, 
declar că protestez cu demnitate şi hotărîre împotriva nedreptăţii ce 
ni se face şi vom lupta prin toate mijloacele pentru înlăturarea ei.

Biserica noastră va rămîne şi de aici înainte depozitara aspiraţiu- 
nilor integrale ale neamului. Nu trăim din abdicări. Ne trebuie o nouă 
înălţare a conştiinţei naţionale. Nu-mi pierd încrederea în viitorul 
neamului meu» 26.

Declaraţiile mitropolitului au fost comentate pe larg în presa ro
mânească de atunci. La reîntoarcerea în Sibiu, locuitorii oraşului i-au 
făcut o primire entuziastă. De atunci, din august 1940 şi pînă la victoria 
linală din 1945, mitropolitul Nicolae a militat, cu timp şi fără timp, 
pentru refacerea hotarelor fireşti ale Transilvaniei. începutul l-a făcut 
cu o cuvîntare rostită în catedrala- mitropolitană din Sibiu, la 8  septem
brie 1940 şi cu o pastorală adresată clerului şi credincioşilor cu aceeaşi 
dată. în cea din urmă spunea : «Arbitrajul de la Viena a reînviat tre
cutul groaznic de jale şi de nedreptate de pe meleagurile acestea care 
au văzut lacrimi şi au răsunat de atîta jale. Inima fraţilor noştri căzuţi 
în robie se închide iar sub zăbranic de durere, graiul lor nu va mai 
cunoaşte cuvînt de veselie, iar cîntecul lor va fi iarăşi numai doină tristă 
în care tînjeşte dorul după libertate». Dar în aceeaşi pastorală îşi ex
prima nădejdea în Dumnezeu şi în biruinţa neamului său : «Trimiţînd

26. Reproduse integral în voi. Mlntuieşte Doamne poporul Tău, Sibiu, 1945, p. 1—2.
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gîndul nostru de îmbărbătare şi dragostea noastră neţărmurită fraţilor 
noştri rămaşi să mănînce pîinea amară a robiei, să nu uităm nicicînd 
să ne rugăm pentru eliberarea lor. Gîndurile noastre să se îndrepteze 
fără încetare către ei şi către Domnul puterilor care face minuni şi nu 
părăseşte pînă la sfîrşit pe cel drept. Toate puterile noastre de credinţă 
şi de muncă să slujească la pregătirea zilei izbăvitoare. Avem din nou 
un ideal naţional mare, un punct luminos care cheamă spre el toate 
energiile noastre, care ne absoarbe toate gîndurile şi strădaniile. Sub 
forţa lui, sub lumina lui, trebuie să crească, trebie să se încordeze toate 
puterile fiinţei noastre româneşti... Inima noastră să bată numai pentru 
reîntregirea neamului şi mărirea lui. întreg cuprinsul sufletului şi toate 
manifestaţiile noastre să fie puse, cu credinţă în Dumnezeu, la dispoziţia 
neamului» 27.

Iar în cuvîntarea rostită în catedrala mitropolitană la 10 noiembrie 
1940, la deschiderea Universităţii din Cluj, refugiată la Sibiu, făcea şi 
această impresionantă mărturisire : «Ca părinte sufletesc al poporului, 
cunoscînd tainele sufletului românesc de pe aceste plaiuri ardelene, în 
numele acestui popor şi în faţa altarului acestei biserici... fac mărturi
sirea solemnă şi hotărîtă de a nu pierde din vedere nici o clipă idealul 
ce avem de realizat şi jertfa ce trebuie să o aducem pentru el, zicînd 
cu psalmistul : «De te voi uita Ardeal, uitată să fie dreapta mea. Să se 
lipească limba mea de cerul gurii mele, dacă nu-mi voi aduce aminte de 
tine, dacă nu voi pune Ardealul în fruntea bucuriei mele» (Ps. 137) 28.

La 26 septembrie 1943, deci în plin război mondial, la Adunarea 
generală a «Astrei», mitropolitul Nicolae declara din nou : «Dreptul la 
libertate nu poate fi un privilegiu al naţiunilor mari, ci el este acordat 
de Dumnezeu tuturor oamenilor. De aceea, urmînd pilda marilor na
ţiuni care şi-au cucerit prin grele şi îndelungate străduinţe libertatea şi 
unitatea lor, dăm şi noi expresiune nestrămutatei noastre voinţe de-a 
ne reîntregi hotarele ţării, pentru a cuprinde între ele pe toţi fiii neamu
lui. Mărturisim în faţa lumii întregi, fără temere, această cea mai arză
toare aspiraţiune a sufletelor noastre. Şi sînt convins că odată ce toţi 
românii sînt hotărîţi să urmărească cu toată fiinţa lor acest ideal şi să 
aducă orice jertfă pentru înfăptuirea lui, el va fi necondiţionat realizat»29.

Iar la 19 iunie 1943 a avut curajul să declare la Prefectura Judeţului 
Sibiu, în prezenţa fostului dictator Antonescu, că acel Consiliu de 
Coroană din 1940 n-avea nici un drept să se pronunţe asupra Ardealului, 
întrucît «n-a fost un organ al naţiunii române şi nu reprezenta voinţa 
acesteia, ci a fost un instrument personal al fostului rege Carol II». 
Apoi declara din nou : «Dreptul nostru la Ardealul întreg se întemeiază 
pe faptul existenţei noastre aproape bimilenare pe pămîntul lui. Şi în 
partea care ne-a fost răpită noi sîntem majoritatea băştinaşă, care am 
împopulat-o şi am muncit-o în grele vremuri. Nu este putere pe lume 
care să ne facă să renunţăm vreodată la ea» 30.

în toate pastoralele adresate clerului şi credincioşilor la Paşti şi la 
Crăciun, în anii celui de-al doilea război, mitropolitul Nicolae îşi exprimă

27. Ibidem, p. 3—10 (cit. la p. 7 şi 9). 28. Ibidem, p. 15— 16.
29. Ibidem, p. 56. 30. Ibidem, p. 145.
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nădejdea încheierii lui grabnice şi într-o pace durabilă, care să mulţu
mească toate neamurile pămîntului.

In cuvîntarea de deschidere a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei 
Sibiului din ziua de 23 aprilie 1944, mitropolitul Nicolae expunea punctul 
de vedere al Bisericii Ortodoxe Române în problema viitoarei păci, do- 
vedindu-se ca un adevărat precursor al concepţiilor înaintate de azi 
asupra păcii şi egalităţii între state. între altele spunea că «Prima condi
ţie de care trebuie să se ţină seama la stabilirea păcii viitoare, sau pe 
care trebuie să o realizeze ca pe fundament statornic al ei, este liber
tatea indivizilor şi a popoarelor... Biserica a militat, prin reprezentanţii 
ei de pretutindeni, indiferent de grupare confesională, atît în îndelun
gatul ei trecut, cît şi în timpurile din urmă, ca nici o altă instituţie, pentru 
libertate». Cu mult curaj şi demnitate se ridica apoi împotriva fascismu
lui, spunînd : «în nici un caz nu se poate recunoaşte acea teorie în care 
s-o codificat egoismul şi orgoliul rasist, teorie după care unele neamuri 
ar avea privilegiul la o existenţă mai largă, în baza unei pretinse supe
riorităţi numerice sau de calitate» 31. Amintea apoi de dreptul la viaţă al 
popoarelor mici, după încheierea păcii, prin cuvintele : «Toate neamu
rile, mari sau mici, vor trebui să primească ceea ce li se cuvine, în baza 
drepturilor lor sfinte şi să se bucure de aceleaşi drepturi la existenţă, 
la onoare şi la bunurile materiale ale lumii. De asemenea trebuie reali
zată o mai deplină libertate socială. Trebuie să dispară inegalităţile 
externe atît de izbitoare în repartizarea bunurilor între indivizi şi familii. 
Munca va trebui aşezată în drepturile ei şi în cinstea ei deplină, ca factor 
determinant esenţial în repartizarea bunurilor dintre indivizi. O ordine 
de dreptate socială impune o limitare a capitalismului şi o asanare a 
pauperismului» 3Z.

Mitropolitul Nicolae a salutat cu bucurie actul istoric de la 23 August 
1944, printr-o pastorală, cu data de 30 august 1944, exact la 4 ani după 
Diktatul de la Viena, exprimîndu-şi bucuria pentru realizarea lui şi 
nădejdea că el va duce la reîntregirea Transilvaniei33. La 25 septem
brie 1944 trimite o nouă pastorală fiilor săi sufleteşti din părţile de 
vest ale Transilvaniei, eliberate atunci de sub ocupaţia horthystă. La
11 octombrie a urmat alta, cu prilejul eliberării Clujului, scriind : 
«Imbiăţişăm cu inimă caldă pe fraţii noştri întorşi la sînul patriei mame, 
cu cari împreună îi vom lucra ogoarele, îi vom apăra hotarele ; în 
libertate ne vom desfăşura puterile sufletului cu care a înzestrat Dum
nezeu poporul român şi ne vom împlini menirea în lume, între celelalte 
popoare ale ei» 34.

Trebuie menţionat aci şi faptul că în timpul războiului, mitropolitul 
Nicolae s-a ridicat împotriva persecuţiilor la care au fost expuşi evreii
— aşa cum au făcut şi alţi ierarhi, ca patriarhul Nicodim, episcopul 
Andrei Magieru de la Arad, sau preoţi, ca teologul şi scriitorul Gala

31. Ibidem, p. 239.
32. Ibidem, p. 241 : La scurt timp după rostirea acestei cuvlntări, s-a prezentat

la mitropolitul Nicolae un consilier al Legaţiei germane de la Bucureşti, pentru a-i 
cere lămuriri asupra scopului urmărit prin acea cuvintare. Mitropolitul şi-a expus pe
larg părerile despre sistemul totalitar german, dar şi despre Diktatul de la Viena. 
Ibidem, p. 242, nota. 33. Ibidem, p. 243—246. 34. Ibidem, p. 247—252.
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Galaction şi atîţia alţii — luînd apărarea bunurilor şi chiar a vieţii lor. 
Prin cuvîntul său a izbutit să salveze de la moarte un număr însemnat 
de evrei, de luptători antifascişti sau de intelectuali cu idei înaintate ; 
alţii, tot la stăruinţele mitropolitului, au obţinut reduceri sau comutări 
de pedepse, ori eliberarea din lagăre (cum a fost cazul cu mitropolitul 
Tihon Cacealchin al lipovenilor din România). Tot în timpul războiului, 
a desfăşurat o impresionantă acţiune de asistenţă a prizonierilor de 
război sovietici, vizitînd mai multe lagăre în care se găseau aceştia, 
mîngîindu-i în suferinţa lor cu nădejdea păcii, a eliberării şi a întoarcerii 
la casele lor 35.

In Arhiva Arhiepiscopiei Sibiului (fondul Nicolae Bălan) se păs
trează două scrisori care pun în lumină acest aspect din activitatea 
marelui mitropolit. Prima era scrisă în Timişoara, la 30 octombrie 1943 
şi semnată de Carol Reiter şi Alexandru Nobel, lideri ai comunităţilor 
evreieşti din Transilvania şi Banat; prin ea cereau mitropolitului să 
intervină pentru evreii deportaţi şi ameninţaţi cu moartea, pentru a 
le salva viaţa. Mitropolitul a dat urmare apelului lor, căci la 27 septem
brie 1944, un alt fruntaş al comunităţii evreieşti, Iosef Griinberger, 
îşi exprima «recunoştinţa netrecătoare» pentru că în acei ani «plini de 
pericole, în situaţiile noastre cele mai critice», mitropolitul a fost «un 
luptător eroic şi un salvator al lor (=  evreilor, xi.n.) de la nenorocire 
şi pierire» 35 bls.

După 23 August 1944, mitropolitul Nicolae şi-a dat concursul la 
toate înfăptuirile democratice ale noului regim instaurat în patria 
noastră. Apreciat în chip deosebit de marele bărbat de stat Dr. Petru 
Groza, prieten din tinereţe, de cînd lucrau împreună în Sinoadele Arhi
episcopiei Sibiului, era adeseori vizitat de acesta in reşedinţa sa mitro
politană de la Sibiu. A fost un militant neobosit pentru pace, îndemnind 
şi pe fiii săi sufleteşti să se alăture marelui front al păcii, prin cuvîntări 
rostite la cursurile de îndrumare socială-misionară a clerului, prin 
pastorale 36.

Iar, într-un mesaj de pace adresat prin posturile noastre de radio 
românilor ortodocşi din America (Scînteia nr. 3027 din 13 februarie 
1955), înaltul ierarh le adresa acest cald şi stăruitor îndemn : «Vă chem 
pe voi, fii ai poporului român şi credincioşi ai Bisericii, să vă uniţi cu 
lupta noastră, să aduceţi contribuţia voastră neprecupeţită la lupta 
pentru interzicerea armelor atomice, pentru nimicirea lor şi pentru folo
sirea energiei atomice în scopuri paşnice», arătînd că «Dumnezeu a dat 
omului înţelepciune ca să descopere energia atomică şi s-o folosească 
pentru îmbunătăţirea vieţii omeneşti; iar popoarele îsi dau seama de 
marile binefaceri ce ar izvorî din folosirea în scopuri paşnice a energiei 
atomice».

35. Li viu Stan, La cumpăna veacului, în Omagiu II. p. 14.
35 bis. Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Nicolae Bălan ctitor de oameni, 

ecumenist de anticipaţie, umanist, In «Telegraful Român», an. 130, nr. 13— 14 din 
1 aprilie 1982, p. 3.

36. Amănunte la Pr. Prof. Al. Moisiu, Contribuţia tnait Prea Sfinţitului Mitropolit 
Nicolae la lupta pentru pace, în Omagiu II, p. 214—223, cu o prezentare detaliată şi 
a unor pastorale din timpul răzooiului (cit. ia p. 222—223).
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Activitatea sa pe tărîm patriotic şi îndeosebi în slujba păcii, a fost 
apreciată şi de conducerea de stat, care, în iunie 1953, i-a decernat 
ordinul «Steaua Republicii» clasa a Il-a.

Activitate ecumenică. Mitropolitul Nicolae Bălan a fost unul din 
pionierii ecumenismului românesc.' în august 1925, Sfîntul Sinod l-a 
delegat — în fruntea altor teologi ortodocşi români la Conferinţa 
tnterconfesională a «Creştinismului pracic», care a avut loc atunci la 
Stockholm, din iniţiativa arhiepiscopului Nathan Soderblom de Uppsala. 
Cu acest prilej, a rostit o cuvîntare în biserica Engelbreckt, în care-şi 
exprima bucuria pentru că s-a ajuns la o înţelegere şi cooperare între 
diferite Biserici creştine, a luat cuvîntul în plenul Conferinţei, a făcut 
cunoştinţă cu o serie de personalităţi bisericeşti de peste hotare. în 
raportul înaintat Sf. Sinod după reîntoarcerea în ţară, scria : «Pe baza 
experienţelor cîştigate din participarea noastră la. Conferinţa din Stoc
kholm, recomandăm Sf. Sinod să nu lipsească a trimite şi în viitor dele
gaţi ai Bisericii noastre la asemenea conferinţe interconfesinoale. Prin 
participarea la asemenea întruniri se remarcă Biserica şi ţara noastră, 
se fac cunoscute în străinătate şi se înlătură propaganda pe care duş
manii noştri o duc prin toate mijloacele» 37.

în 1926 a luat parte la Conferinţa aceleiaşi ramuri din mişcarea 
ecumenică din perioada interbelică, adică a Creştinismului practic, la 
Berna, invitat tot de prietenul său, arhiepiscopul Nathan Soderblom, 
participînd activ la dezbateri. O serie de teologi sibieni au fost delegaţi
— la recomandarea sa — la diferite alte întruniri din'perioada interbelică.

Putem spune, fără să exagerăm, că după război, mitropolitul Nicolae 
a fost primul ierarh care a pus problema reluării activităţii Bisericii 
Ortodoxe Române în Mişcarea ecumenică. în cuvîntarea rostită la 
deschiderea Adunării Eparhiale din 23 aprilie 1944, de care am mai 
pomenit, spunea : «Fiind întrerupte deocamdată din cauza împrejură
rilor de război, legăturile între Bisericile Ortodoxe naţionale şi cele
lalte grupări confesionale din Mişcarea Ecumenică, principiile privitoare 
la pace trebuie să le formulăm fiecare reprezentant al Bisericii din 
locul unde ne găsim. Noi dorim însă, ca să vină cît mai curînd momen
tul în care să putem relua legăturile cu celelalte grupări creştine, pentru 
ca întreagă creştinătatea să poată da o formulare comună şi plină de 
autoritate concepţiei sale despre înfăptuirea păcii mult aşteptate» 38.

A ridicat şi în Sf. Sinod problema reluării activităţii Bisericii noas
tre în Mişcarea Ecumenică, lucru ce s-a realizat, însă, abia în 1961.

A păstrat legături statornice cu Bisericile ortodoxe surori. De pildă, 
în septembrie-octombrie 1925 a organizat primul mare pelerinaj româ
nesc la Locurile Sfinte, cu 160 de închinători: ierarhi (episcopul Iusti- 
nian Teculescu), profesori de teologie (arhim. Andrei Magieru, Aurel 
Crăciunescu, Grigorie Cristescu, Nicolae Colan), preoţi (Pompei Moruşca 
şi Virgil Nistor, viitori episcopi), medici, avocaţi, negustori, ţărani, femei, 
din toate părţile României reîntregite. In drum s-a făcut o oprire la

37. Amănunte la Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Solii Ortodoxiei româneşti Ia 
Stockholm în 1925, In rev. Candela, Stockholm, an. VIII, nr. 3 (32), 1980, p. 12— 18. 
Cuvîntarea de care am amintit este reprodusă In voi. Biserica şi viata, p. 49—54.

38. Voi. Mlntuieşte Doamne poporul Tău, p. 237.
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Constantinopol, iar la reîntoarcere vizite la Alexandria, Cairo şi din nou 
Ja Constantinopol. în Ţara Sfîntă, pelerinii au fost însoţiţi peste tot de 
mitropolitul Vasile al Ascalonului şi arhimandritul Teodorit, vizitîndu-se 
toate locurile care aveau o legătură directă cu viaţa pămîntească a 
Mîntuitorului. S-a săvîrşit o Liturghie la Biserica Sf. Mormînt sub protia 
patriarhului Damian al Ierusalimului. Mitropolitul Nicolae a oferit 
patriarhului suma de 554.000 lei pentru nevoile Bisericii pe care o 
cîrmuia. în august-septembrie 1926, mitropolitul Vasile al Ascalonului 
a fost oaspetele mitropolitului Nicolae întorcîndu-i astfel vizita făcută 
în 1925 39.

Tot în cursul păstoririi sale, mitropolitul Nicolae a primit, la Sibiu, 
vizita unor înalte personalităţi de peste hotare : episcopul anglican
Harold Buxton al Gibraltarului, în octombrie 1937, episcopul auxiliar al 
Parisului Roger Beaussart, canonicul bulgar Ştefan Zankow de la Facul
tatea de teologie din Sofia, în 1940 şi 1943, patriarhul Alexei al Moscovei 
şi a toată Rusia în 4 şi 5 iunie 1947.

In acelaşi timp, mitropolitul Nicolae a arătat o mare atenţie româ
nilor ortodocşi din America, majoritatea plecaţi de pe plaiurile ardelene. 
O parte din preoţii ardeleni plecaţi în America înainte de primul război 
mondial erau foşti studenţi ai săi. în 1923, deci la scurt timp după ce 
a fost ridicat în scaunul mitropolitan, a trimis un grup de 8  tineri preoţi, 
care să îndrume viaţa duhovnicească a credincioşilor români stabiliţi 
peste Ocean. în 1929 a trimis într-o misiune în Statele Unite pe consi
lierul arhiepiscopesc Trandafir Scorpbeţ din Sibiu (viitorul arhiereu 
Teodor), care slujise acolo ca preot paroh şi înainte de primul război 
mondial. El a întrunit — între 25—28 aprilie 1929 — pe reprezentanţii 
preoţilor şi credincioşilor din America într-un Congres la Detroit, care 
a hotărît din nou înfiinţarea unei Episcopii Misionare Ortodoxe Române, 
sub jurisdicţia Sf. Sinod din Bucureşti (prima hotărîre se luase în 1918). 
Episcopia s-a înfiinţat abia în 1934, iar în 1935 a fost ales şi hirotonit 
primul episcop Policarp Moruşca, fost preot de mir în Arhiepiscopia 
Sibiului, mai tîrziu stareţ al mînăstirii Hodoş Bodrog. Reîntors în ţară în 
1939, Episcopia Misionară Ortodoxă Română din America a dobîndit un 
nou titular abia în 1950, în persoana fostului secretar al acelei eparhii, 
preotul Andrei Moldovan, absolvent al Institutului teologic sibian, fost 
preot de mir în Arhiepiscopia Sibiului. El a fost tuns în monahism la 
mînăstirea Neamţu şi apoi hirotonit arhiereu în catedrala mitropolitană 
din Sibiu, la 12 noiembrie 1950, de către mitropolitul Nicolae Bălan şi 
alţi arhierei.

Ca mitropolit al Ardealului, s-a îngrijit şi de viaţa religioasă a cre
dincioşilor români care, în urma schimbărilor teritoriale survenite după 
1918, au rămas în Iugoslavia. în acest scop, în anul 1933 a condus o 
delegaţie la Belgrad şi Carloviţ (formată din episcopul Grigorie Comşa 
de la Arad şi acad. prof. Silviu Dragomir din Cluj), ca să încheie o con
venţie bisericească cu Iugoslavia i0.

39. Despre acest pelerinaj vezi Pr. Dr. Grigorie Cristescu, Mai aproape de Tine 
Doamne, Sibiu, 1926, 320 p.

40. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Buc. 1981, voi. III, 
p. 429 şi 472.
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Mitropolitul Nicolae şi preoţimea. In tot cursul păstoririi sale, a 
arătat o grijă părintească preoţimii din Arhiepiscopia Sibiului. încă din 
anul 1919, a avut un cuvînt hotărîtor la înfiinţarea Asociaţiei «Andrei 
Şaguna» a clerului din Mitropolia Ardealului. An de an s-au întrunit 
Congrese ale Asociaţiei în diferite oraşe din cuprinsul Mitropoliei, dez- 
bătînd cîte o problemă de importanţă practică din toate ramurile teo
logiei : biblică, pastorală, catehetică etc. (temele şi discuţiile pe marginea 
lor erau publicate în «Analele» acestei Asociaţii). S-a îngrijit de sala
rizarea clerului, a cîntăreţilor bisericeşti, de încadrarea preoţilor în Casa 
generală de pensii a Statului (începînd cu anul 1937), luînd cuvîntul şi 
în Senat pentru sprijinirea acestor deziderate 41. A stăruit pentru înzes
trarea tuturor centrelor eparhiale, a mînăstirii de la Sîmbăta şi a pa
rohiilor ardelene cu pămînt arabil şi pădure de la stat (şi de la Reforma 
agrară din 1923), pentru asigurarea existenţei materiale a clerului. 
Trebuie subliniat aci faptul că datorită intervenţiilor sale energice, au 
fost primiţi la Casa generală de Pensii a statului nu numai angajaţii 
Bisericii Ortodoxe Române, ci şi ai celei unite din Transilvania. Tot 
datorită lui, în anii crizei economice preoţimea — ortodoxă şi unită — 
a fost scutită de aşa-numitele «curbe de sacrificii». In timpul ocupaţiei 
horthyste, a solicitat de la organele în drept ajutoare materiale atît 
pentru eparhia ortodoxă a Clujului, cît şi pentru cea unită.

în timpul păstoririi sale s-au înfiinţat cîteva protopopiate şi zeci de 
parohii noi (mai ales în partea de vest a Arhiepiscopiei, în «Secuime»). 
Preoţimea a fost îndrumată spre o activitate rodnică şi entuziastă, prin 
publicaţiile teologice care apăreau la Sibiu, prin felurite cercuri pastorale, 
înfiinţate în toate părţile Arhiepiscopiei, prin primele cursuri pastorale
— de 30 de zile — organizate la noi, la Sibiu, în 1922, din inţiativa mi
tropolitului Nicolae Bălan. Din 1949 pînă azi, sînt organizate — pe 
principii asemănătoare — astfel de cursuri pentru preoţimea din întreaga 
Patriarhie ortodoxă română. Din dispoziţia lui s-au înfiinţat biblioteci 
parohiale — începînd cu anul 1921 — în toate parohiile din Arhiepisco
pia Sibiului, pentru ca preoţii să fie mereu la curent cu problemele de 
teologie sau de alt gen. După exemplul şi modelul acestor biblioteci, s-a 
procedat apoi la înfiinţarea de biblioteci parohiale şi în alte eparhii.

A făcut numeroase vizite pastorale — unele durau săptămîni în şir
— mai ales în zone retrase, care n-au fost cercetate de nici un arhiereu 
(in «Secuime», pe valea Geoagiului în jud. Hunedoara etc.), a sfinţit 
zeci de biserici noi. Potrivit tradiţiei ardelene, trimitea clerului şi cre
dincioşilor săi pastorale, la Sărbătorile Naşterii şi învierii Domnului, dar 
şi cu prilejul unor fapte deosebite din viaţa Bisericii şi a ţării42.

în ce priveşte ctitoriile, consemnăm faptul că după anul 1927, a 
început refacerea din temelie a mînăstirii brâncoveneşti de la Sîmbăta 
de Sus, din daniile clerului şi ale credincioşilor din toată ţara. în felul 
acesta, a reînviat monahismul ortodox transilvănean, căci pînă atunci

41. Cuvtntările reproduse în Telegraiul Român, an. LXXVII, nr. 41 din 1929 şi 
an. LXXXV, nr. 12, 1937.

42. Virgil Nistor, Mitropolitul Nicolae al Ardealului ca părinte duhovnicesc, în 
Omagiu I, p. 162—1 6 5 Amănunte la preot profesor S. Cândea, Clerul ortodox român 
sub arhipăstorirea I.P.S. Sale Mitropolitului Nicolae, In Omagiu II, p. 179— 186.
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Arhiepiscopia Sibiului nu avea nici o mînăstire (fiind distruse de habs- 
burgi după 1761). Pentru pregătirea unor viitoare cadre de conducere, 
a trimis cîtiva tineri monahi la studii peste hotarele ţării, între care s-a 
numărat şi viitorul mitropolit Nicolae Mladin.

Intenţiona ca în această mînăstire să înfiinţeze o tipografie şi un 
atelier de pictură bisericească, un cămin pentru preoţii pensionari. De 
asemenea, se gîndea ca absolvenţii de teologie din cuprinsul Mitropoliei 
să stea un an în mînăstire — ca al V-lea an de studii — pentru «întărire 
în cele duhovniceşti» 43.

A ridicat, de asemenea, un cămin preoţesc în staţiunea Bazna (jud. 
Sibiu), un cămin şi un schit în staţiunea Păltiniş, capela şi biblioteca 
Academiei teologice «Andreiene» din Sibiu. în timpul arhipăstoririi 
sale, s-au ridicat peste 150 de biserici, în toate oraşele mari, dar şi în 
multe localităţi rurale din eparhie : Mediaş, Sighişoara, Blaj, Gheor- 
ghieni, Miercurea Ciuc, Odorhei, Orăştie, Brad, Hunedoara, Călan 
Vulcan etc., toate din daniiie clerului şi alâ credincioşilor, toate sfinţite 
de ei sau de arhiereul său vicar Vasile Stan (1928— 1937), viitorul episcop 
al Maramureşului. La acestea se adăugau peste 150 de case parohiale44.

Pe tărîm social trebuie să consemnăm faptul că a înfiinţat la Sibiu, 
in anul 1922, un internat, în care erau întreţinuţi gratuit sau cu o taxă 
redusă, sub directa îndrumare a Bisericii, fii de preoţi — mai ales orfani
— care învăţau în diferite şcoli din Sibiu. Era întreţinut din contribuţiile 
lunare ale întregului personal bisericesc din Arhiepiscopie şi din cotiza
ţiile parohiilor. Aici au fost crescuţi mulţi tineri care au ajuns oameni 
cu rosturi de seamă în viaţa Bisericii şi a patriei. Tot în Sibiu funcţiona,
— sub conducerea Arhiepiscopiei — şi un orfelinat, căruia mitropolitul 
Nicolae i-a purtat o grijă cu adevărat părintească. Era mereu prezent în 
mijlocul copiilor, se interesa de soarta lor, de stareâ lor de învăţătură. 
Prin circulare adresate preoţimii, a stăruit mereu să organizeze colecte 
în parohii, şi pe seama acestui orfelinat, în care şi-au găsit adăpost sute 
de copii, care au găsit acolo căldura unui adevărat cămin părintesc.

An de an, Consiliul Arhiepiscopesc acorda ajutoare — la sărbă
toarea Naşterii Domnului — pe seama săracilor din Sibiu şi împrejurimi, 
în cazuri de mari nenorociri, organiza colecte în eparhie, pentru ajuto
rarea celor în suferinţă. De pildă, în 1921— 1922, cînd au murit 80 de 
mineri la Lupeni, a organizat o colectă pentru familiile acestora. în 
timpul crizei economice din 1932 a organizat o nouă colectă, pentru «o

43. Cuvîntarea rostită la deschiderea Adunării Eparhiale, la 18 mai 1930, publicată 
şi în broşură, sub titlul Monahismul ortodox. Sensul şi misiunea lui In viitor, Sibiu, 
1936, reprodusă şi în voi. Biserica şi viaţa, p. 329—346 (cit. la p. 346). Vezi şi art. lui 
Sabin Sibianu, Reînvierea monahismului ortodox, în Omagiu I, p. 205—231.

44. Amănunte la Dumitru Coltofeanu, Sporul material al Arhiepiscopiei noastre 
sub păstorirea I.P.S. Mitropolit Nicolae, în Omagiu I, p. 28— 41.
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acţiune de salvare a săracilor şi şomerilor». Alte colecte se organizează 
in anul 1936, în timpul secetei din Moldova în 1947 şi în alte cazuri 
asemănătoare 45.

în toate acţiunile mari amintite aici, mitropolitul Nicolae a fost se
condat cu dragoste şi ataşament de episcopii săi sufragani. Din genera
ţia «veche» consemnăm pe episcopii: Ioan Papp de la Arad, Iosif Bă- 
descu de la Caransebeş, Roman Ciorogariu de la Cluj, Nicolae Ivan de 
la Cluj, apoi «ucenicii» formaţi de el la Sibiu : Grigorie Comşa la Arad, 
Nicolae Colan la Cluj, Nicolae Popovici la Oradea, Veniamin Nistor la 
Caransebeş, Vasile Stan la Sighet (la care se adaugă Vasile Lăzărescu 
la Caransebeş şi Timişoara, Andrei Magieru la Arad, din alte părţi), vi
carii săi de la Sibiu, Vasile Stan, apoi Teodor Scorobeţ. La Sibiu, a avut 
un şir de consilieri de înaltă ţinută morală, cu frumoasă pregătire — 
formaţi sub îndrumarea sa — care l-au ajutat cu devotament neţărmu
rit în toate acţiunile sale.

Am redat aci, pe scurt, doar cîteva din faptele mari ale mitropoli
tului Nicolae. Aşa cum spuneam la început, marele ierarh aşteaptă o 
monografie — pe bază de cercetări de arhiva, — în care să fie pusă în
tr-o lumină nouă rodnica şi multilaterala sa activitate.

45. V. Nistor, op. cit., p. 155.
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ERMINIILE DE PICTURĂ, MĂRTURII SCRISE, UNICE PENTRU 
ISTORIA ŞTIINŢEI

MIHAIL MIHALCU 
<1

Principala bază a pregătirii şi activităţii tehnice a pictorilor români 
care au decorat locaşuri de cult, palate şi conace — in trecutele secole 
—, este cuprinsă în partea cu recomandări tehnice a erminiilor româ
neşti. In ea erau incluse atît zestrea tradiţiei tehnice cît şi rezultatele ce 
se obţineau continuu, printr-o experimentare şi observaţie neîntre
rupte >.

Cînd se vorbeşte despre zestrea tradiţiei tehnice inclusă în ermi- 
nii, trebuie să se înţeleagă toate acele învăţături care se transmiteau 
prin viu grai şi nu prin demonstraţie practică. Căci, în toate timpurile, 
au fost şi sînt multe recomandări care se transmit numai atunci cînd 
ucenicul priveşte cum lucrează maestrul.

Ca prezentare, partea tehnică a erminiilor româneşti — ca şi cele 
atonite — se aseamănă cu reţetariile tehnice medievale, apărute cu 
multe secole în urmă, în Europa apuseană2. Ca şi în acestea, în pre
doslovii sau în altă parte a textelor, apar o  serie de idei referitoare la 
faptul că arta trebuie însuşită într-un proces sistematic şi lent, că este 
necesar ca ucenicul să studieze temeinic lucrările unor mari maeştri 
care l-au precedat şi să aibă continuu o dorinţă arzătoare de a învăţa. 
Supunerea faţă de maestrul său este mai puţin subliniată însă, deşi asu
pra importanţei alegerii unui maestru bun se insistă. în acelaşi timp, 
obligaţia de a nu ieşi în afara învăţăturilor erminiilor, pare mai accen
tuată.

1. M. Mlhalcu şi M. Drăgănoiu, Les erminies — Ies *livres» de peinture rou- 
maines. temoignages kcrits uniques pour l'hlstoire de la Science, în «The 16-th In
ternational Congress of the History of Science», Bucharest, auqust 26 — septembrie
3, 1981.

2. C. Cennini, II libro dell'arte o Trattato della Pittura, Padova (sec. 14); Theop- 
hilus Presbytei, Diversarum Arlium Schedula (sec. 10); G. Loumyer, Les traditions 
tcchniques de Ia peinture medievale, Liege, 1943; Ch. de l'Escalopier, Thiophile, pr£- 
îre et moine. Paris, 1943 ; R. D. Harley, Artist’s pigments, London, 1970.
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In acest sens, un text de erminie românească spune clar : «Deci să 
să nevoiască fieştecarele din cît va putea, ca să urmeze celor veichi...». 
bau, mai departe, referitor la modul în care să procedeze ucenicul: 
«... trebuie a cerceta cu luare aminte ca să găseşti dascăl procopsit»... 
«caută biserici veichi, zugrăveşte cu meşteşug»... «pînă vei înţelege mă
surile acestora şi chipul» 3.

Cu aproape cinci decenii în urmă, în stadiul de atunci al cercetă
rilor, V. Grecu şi N. A. Gheorghiu începuseră să considere că erminiile 
manuscrise româneşti «reprezintă versuri greceşti anterioare compila
ţiei lui Dionisie din Furna». Astăzi, poate, ar trebui — cu privire la 
recomandările tehnice — să ne mulţumim a spune că modelele au fost 
foarte vechi. De aceea, aceste «cărţi» sînt şi mai preţioase pentru istoria 
ştiinţei. Ele poartă, peste secole, cunoştinţe tehnice foarte vechi, îm
prospătate continuu de experienţă, inteligenţă şi competenţă locală.

Recomandările tehnice la care ne referim au în vedere materiile 
prime (pigmenţi, lianţi, solvenţi, agenţi de umplere sau tixotropici etc.), 
materialele (culori, mortare, adezivi, grunduri, preparaţii etc.) şi tehno
logiile prin care se obţineau (sinteze chimice, calcinări, amestecuri etc.), 
se purificau (distilări, antrenări cu vapori de apă etc.), sau li se ameli
orau unele caracteristici (separare, sortare granulometrică, spălare, de
cantare etc.) 4.

Ele se mai referă, de asemenea, şi la unele surprinzătoare metode 
de control a parametrilor tehnologici a unor sinteze chimice, la unele 
metode de control a calităţii, la compatibilităţile şi incompatibilităţile 
chimice ale unor materii prime sau materiale, la tehnica sau evitarea 
substituirii frauduloase a unor materii prime, ca şi la combustibili.

După cum se remarcă uşor, la nivelul epocii, prin precizia amănun
telor care le furnizează şi prin spectrul larg al preocupărilor, mănun
chiul de recomandări tehnice din erminii constituie un adevărat tratat 
tehnic. El cuprinde esenţa a ceea ce se ştie — la un moment dat, pe o 
anumită arie geografică şi într-o specialitate anumită — şi, de aceea, 
îstoiia ştiinţei nu se poate dispensa de cunoaşterea informaţiilor teh- 
nico-şliinţifice pe care le pot furniza erminiile.

în diferitele texte manuscrise de erminii care s-au păstrat pînă în 
zilele noastre şi le cunoaştem, volumul, detalierea şi titlurile diferă, de 
la unul la altul. Această situaţie marchează, în primul rînd, originea, 
caracterul, stilul şi modelele diferite. Ele pot aduce o contribuţie re
marcabilă, dar şi diferită, unei cercetări de specialitate.

Nu putem, însă, să spunem astăzi în ce măsură aceste deosebiri 
s-ar datora unor preferinţe de epocă. Dar sîntem siguri că situaţia sem
nalată nu poate fi atribuită unei informaţii tehnice mai reduse, în cazul 
manuscriselor cu recomandări în număr mai redus şi mai mult sau mai 
puţin sumare. Rezistenţa deosebită şi sensibil aceeaşi a aproape tutu
ror lucrărilor de artă care ne-au rămas, este o mărturie certă a răspîn- 
dirii largi, în întreaga masă a pictorilor români care au fost, a aceloraşi 
cunoştinţe necesare părţii de meşteşug al artei lor.

3. Mss. rom. 1795, f. 151—153.
4. M. Mihalcu, Revista «Mitropolia Banatului», XXX (1980), nr. 7—9, p. 479.
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Adnotările marginale ale vremelnicilor posesori ai manuscriselor, 
arată un efort continuu pentru a înregistra noi informaţii tehnice sau 
rezultatele unor experimentări, verificări şi îmbunătăţiri ale tehnicilor. 
Datorită lor, un manuscris de erminie pare mult mai viu decît o carte 
din zilele noastre. Iar soluţiile tehnice ale unor adaptări la condiţii sau 
preferinţe locale sînt uneori, de-a dreptul uluitoare5.

Aceste adnotări accentuează caracterul de compilaţie, de caiet de 
atelier şi de carte populară. Ele marchează, de aceea, amprenta puternică 
a succesiunii preferinţelor şi a nivelului tehnic destul de diferit de la o 
epocă la alta, atunci cînd se ia ca referinţă ceea ce se ştie, la un mo
ment dat, despre materiile prime, materialele, procesele tehnologice pre
parative şi tehnologiile folositoare în pictură.

Toate aceste indicaţii din erminii, referitoare la cum şi cu ce lucrau 
pictorii români de altădată, sînt unice. Ele constituie unica sursă din 
care ne-au parvenit informaţii de acest fel. De aceea prezintă un deose
bit interes pentru istoria ştiinţei, atunci cînd încearcă să completeze o 
pagină încă albă a ştiinţei (chimie, fizică, mecanică etc.) româneşti, 
pagină albă — în acelaşi timp — şi a istoriei ştiinţei universale.

Nu este posibil să apreciezi nivelul cunoştinţelor tehnice româneşti 
în secolele Evului Mediu şi în cele care au urmat, fără să cunoşti, spre 
exemplu, cum îşi preparau pictorii în epocă pigmenţii şi nici fără să 
ai cunoştinţă despre ceea ce ştiau ei despre rezistenţa lor la acţiunea 
agenţilor fizico-chimici exteriori sau despre compatibilităţile şi incom- 
patibilităţile lor chimice. Iar toate acşste lucruri, pînă acum, nu le pu
tem şti decît din partea tehnică a erminiilor româneşti.

Cunoaşterea aprofundată a recomandărilor tehnice cuprinse în er- 
minii prezintă un mare interes şi pentru cei care se ocupă cu expunerea, 
depozitarea, transportarea, restaurarea şi conservarea a tot ceea ce 
ne-au lăsat moştenire marii noştri artişti, atît ca pictură murală cît şi 
ca pictură pe lemn sau pe alt suport.

Această cunoaştere constituie un element obligatoriu al formării lor 
tehnice. în cazul în care ei nu ştiu cu ce şi cum s-a lucrat, muzeogra
ful, restauratorul şi conservatorul colecţiilor greşesc în activitatea lor. 
Peste acţiunea de degradare la care supun opera, agenţii fizico-chimici 
externi sau interni, se suprapune acţiunea nefastă a improvizaţiei, a di
letantismului şi a suficienţei tehnice fără acoperire. Pierderile care se 
înregistrează sînt nu numai mari, ci şi ireparabile. Impietatea şi lipsa 
de răspundere cu care s-au apropiat de opera unică a unui maestru sînt, 
de asemenea, de neconceput şi nu pot fi admise.

în cazul în care, cunoscînd bine cu ce şi cum s-a lucrat şi cînd îşi 
exercită profesiunea, ei asigură istoriei ştiinţei deceniilor şi secolelor 
care vin, ca şi altor cercetători, posibilitatea de a descifra alte înţele
suri, dotaţia şi cunoaşterea fenomenelor fiind mai avansată, faţă de cea 
a ziiei de astăzi.

5. M. Mihalcu, Zinnober und Bieiweiss in der mittelaiterlichen rumănischen Ma- 
lerei, în «Dreizehnte Arbeitstagungs des A.T.M.», 14— 19 September, 1981, Niirenberg.



DIN TRECUTUL BISERICII ŞI PATRIEI NOASTRE 521

Referitor la posibilităţile pe care le avem astăzi, de a înţelege în 
întregime partea tehnică a erminiilor, este necesar a se face unele ob
servaţii şi unele constatări reconfortante.

într-un trecut apropiat, a circulat şi la noi — ca şi în alte părţr ale 
lumii — părerea că nu s-ar putea înţelege cea mai mare parte a ermi
niilor, deoarece ar fi imposibil de înţeles la ce se referă unii termeni 
folosiţi în textul lor. Era o vreme în care aceste stranii manuscrise erau 
cercetate numai de i9torici, istorici ai artei, esteţi sau alţi cercetători ai 
ştiinţelor cunoscute sub numele de umaniste. Iar toţi aceşti cercetători 
erau dintre cei mai remarcabili în specialitatea lor, adesea.

Dintre ei, unii, cărturari de valoare unanim recunoscută c a : Iorga, 
Vătăşianu sau Prof. V. Grecu, în materie de tehnică, dezvoltîndu-şi cît 
era posibil, în cadrul formaţiei pe care o aveau, constatările şi inter
pretările, se limitau la domeniul pe care-1 puteau cuprinde. Ei mărtu
riseau deschis sau mai puţin direct dificultăţile întîmpinate la cerceta
rea textelor tehnice din erminii.

Alţi cărturari români sau străini, cu aceeaşi formaţie şi, în cîteva 
cazuri tot atît de remarcabili în specialitatea lor, fie au susţinut numai 
părerea imposibilităţii descifrării unei părţi însemnate a acestor texte 6, 
fie au dat, uneori, explicaţii eronate, derutante şi dăunătoare în ultimă 
instanţă, pentru toţi acei cercetători despre care am amintit în cele ce 
preced, cercetători care sînt deosebit de interesanţi în problemă7.

Aproape opt decenii după publicarea primei erminii româneşti, timp 
în care s-a restaurat continuu cunoaşterea părţii tehnice a erminiilor 
româneşti, nu a fost atacată de un specialist sau specializat, din motive 
care nu pot fi prezentate aici, şi de această situaţie este de crezut că 
s-au resimţit puternic o serie de activităţi legate de pictura românească 
veche, ca şi obiectul acestor activităţi.

Două încercări, limitate la explicarea unor termeni, cu puţină sus
ţinere tehnică, trebuie admise ca singurele contribuţii, modeste ca arie 
şi profunzime, dar mai exacte, înregistrate în literatura de speciali
tate 8. Datorită faptului că cei doi cercetători s-au limitat numai la ceea 
ce cunoşteau în mod cert, explicaţiile tehnice date de ei, în cea mai 
mare parte, nu sînt derutante şi nici nu conţin erori flagrante.

Astăzi putem spune, însă, cu multă siguranţă, că textele tehnice din 
erminii pot fi descifrate corect..Desigur, această operaţie poate fi dusă

6. I. D. Ştefănescu, Iconografia artei bizantine şi a picturii leudale româneşti. 
Bucureşti, 1973, p. 15; V. Drăguţ, «Cuvint înainte» la Dionisie din Furna, Cartea de 
pictură, Bucureşti, 1979, p. 10; E. Berger, Beii rage zur Entwicklungsgeschichte der 
Maltechnik, Band III, Miinchen, 1897, p. 67; M. Didron et P. Durând, Manuel d'icono- 
graphie chretienne, Paris, 1845, p. 34—35; V. I. Stoichiţă, «Studiu introductiv», in Dio- 
nisie din Furna, Cartea de pictură, Bucureşti, 1979, p. 42; M. Didron, «Einleitung», 
în traducerea lui G. Schăffer, Das Handbuch der Malerei vom Berge Athos, Trier, 1855.

7. I. D. Ştefănescu, Iconogralia...,‘ p. 15; I. Lazarovici, Glosar ţi note la Dionisie 
dm Furna, Cartea de pictură, Bucureşti, 1979, p. 71, 73, 77, 265, 272, etc.

8. V. Grecu, Cărţi de pictură bizantină. Cernăuţi, 1936; C. Săndulescu-Verna, Ex
plicaţiile unor termeni tehnici din *Erminia picturii bizantine», Timşoara, 1979.

B. O. R. — 6
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la bun sfirşit numai pe baza cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice ale ştiin
ţelor care sînt implicate în recomandările la care ne referim.

Ca şi la traducerea unui text tehnic, nu este suficient să cunoşti 
limba în care este scris, neavînd specialitatea căreia îi aparţine. Trebuie 
cunoscută accepţiunea unor termeni de specialitate şi, mai ales, este 
necesar să se cunoască noţiunile de bază în domeniul tehnic respectiv, 
pentru ca traducerea să fie corectă şi utilă.

Pentru a putea studia textele tehnice ale erminiilor româneşti care 
ne-au fost accesibile, am fost nevoiţi să traducem, să explicăm tehnic 
o serie de termeni şi caracteristici şi să găsim nuanţele exacte ale folo
sirii unor sinonime. Iar, în final, aproape o mie de termeni tehnici ar
haici româneşti au închegat un glosar care constituie un instrument de 
lucru indispensabil atunci cînd se purcede la studiul părţii tehnice a er
miniilor.

Erminiile care au fost elaborate şi utilizate de pictorii români se 
deosebesc de «cărţile» similare ale Occidentului sau Orientului printr-o 
serie de trăsături specifice. Uneori, aceste deosebiri le dau o notă aparte 
chiar faţă de modelele lor atonite. Toate aceste deosebiri au o impor
tanţă mare pentru istoria ştiinţei, mai ales atunci cînd aceasta încearcă 
să aprecieze nivelul tehnic al epocii şi al ariei geografice respective.

Astfel, spre deosebire de manuscrisele similare ale Occidentului, 
care au început să fie tipărite şi publicate încă din secolul XVI, primul 
manuscris românesc a fost publicat abia la 18969. Chiar faţă de prima 
erminie atonită, tipărită în Franţa, sau faţâ de primele semnalări ale 
unor texte de erininie, cele româneşti sînt cu mult mai recente10.

Constatarea acestei situaţii arată pe de o parte, că timpul pe care 
i-au avut cercetătorii pentru a le studia, a fost cu mult mai redus. Pe 
de altă parte, însă, trebuie remarcat că această situaţie a făcut să ajungă 
pînă la noi manuscrise mai noi decît cele care au fost semnalate şi stu
diate în Occident. De-a lungul deceniilor şi secolelor, datorită uzurii 
şi calamităţilor, s-au pierdut şi s-au refăcut continuu asemenea manu
scrise. Iar, de-a lungul anilor, în cele refăcute s-a introdus continuu 
atît informaţia nouă, cît şi rezultatele unor noi experimentări şi consta
tări ale elaboratorilor sau ale contemporanilor.

De aceea, în erminiile româneşti este cu mult mai dificil să desprinzi 
informaţiile vechi faţă de cele mai noi. Pentru a se putea realiza această 
operaţie cu mai multă eficienţă şi promptitudine, este necesar să se co
roboreze rezultatele cercetării manuscriselor cu cele obţinute prin de
terminări fizice, chimice sau mecanice executate pe lucrări din epoca 
interesantă pentru o anumită cercetare.

9. R. D. Harley, Artist's..., p. 2 ; M. Doerner, Malmaterial und eine Verwendung 
im Bilde, Stultgart, 1941.

10. L. Schorn, Kunstblatt, r.r. 1—5/1832 j M. Didron et P. Durând, Manuel..., op. cit.
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Cercetătorul va trebui să întîrzie — cu interes, competenţă şi mi
gală — şi asupra unei alte probleme. Multe lucruri spuse clar, intuite 
sau numai indicate sumar, în recomandările erminiilor, par foarte vechi. 
Par cunoscute şi însuşite de foarte mult timp. Altele sînt spuse sumar 
sau nici măcar nu sînt introduse în recomandări, părînd a fi. de mult şi 
de mulţi bine cunoscute.

Situaţia respectivă nu e specifică erminiilor. Astfel, şi Cenini, în 
al patruzecelea capitol al «cărţii» sale, cînd vorbeşte despre sinteza ci- 
nabrului, spune că nu consideră necesar să o dea «pentru faptul că vei 
găsi... multe reţete, mai cu seamă de te vei împrieteni cu călugării». "

Istoricul va trebui să desluşească şi momentul în care acumularea 
de multe rezultate — într-o experienţă multiseculară — a făcut ca par
tea tehnică propriu-zisă a picturii să fie atît de desăvîrşită îneît, timp 
de secole, să nu mai fi fost nici necesar, nici posibil să se adauge mare 
lucru, în anumite condiţii şi la un anumit nivel tehnic specific unei anu
mite epoci istorice. Căci unei asemenea situaţii i se datoreşte persis
tenţa, de-a lungul secolelor, a unor tehnici şi tehnologii ajunse la un 
grad de perfecţiune care nu putea fi modificat calitativ de unele mici 
evoluţii ale nivelului tehnic. .

în altă ordine de idei, trebuie remarcat faptul că, în timp ce «căr
ţile» de pictură occidentale nu cuprindeau decît recomandări tehnice, 
erminiile româneşti, ca şi cele elaborate la Muntele Athos, cuprindeau 
o parte importantă de recomandări iconografice referitoare la compo
ziţii şi portrete.

Influenţa părţii iconografice nu se poate observa niciodată şi în nici 
un mod asupra părţii tehnice. Dacă se ţine seama de unele detalii de 
meserie care apar în cea din urmă, sc poate spune că ea are o influenţă 
marcantă asupra primei. Ele se mai deosebesc între ele şi prin caracterul 
obligatoriu al părţii de iconografie. în partea tehnică, libertatea artistu
lui era practic totală.

De asemenea, ca şi multe manuscrise occidentale şi orientale, ma
nuscrisele româneşti sînt foarte precise în indicarea condiţiilor tehnice 
şi descrierii proceselor tehnologice şi a caracteristicilor materiilor 
prime şi a materialelor care se obţineau sau cu care se lucra. Niciodată 
nu apar metafore sau descrieri cu înţeles obscur, pline de poezie dar 
derutante şi lipsite de elemente concrete ca în manuscrisele alchimişti
lor arabi sau ale celor occidentali. De aceea, înţelegerea recomandărilor 
din aceste manuscrise este cu mult mai uşoară decît în manuscrisele 
alchimiştilor.

Precizia cu care sînt descrisş materiile prime, materialele şi condi
ţiile tehnologice, este deseori surprinzătoare. Surpriza este oferită de 
faptul că — studiate cu atenţie — recomandările arată o precizie pe care, 
în limita cunoştinţelor teoretice de epocă, nu putem să o atribuim decît 
unei impecabile experimentări multiseculare, unită cu o informaţie cu
leasă din toate părţile accesibile.
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Şi, de aceea, istoria ştiinţei mai are multe lucruri de lămurit, studiind 
părţile tehnice ale erminiilor româneşti.

Astfel, spre exemplu, atunci cînd studiezi problema sintezei cina
brului, pigmentul roşu cu care pictorii români sugerau somptuosul şi mă
reţia, se întîlnesc lucruri surprinzătoare. în unele texte apare clar re
comandarea «să nu lucrezi chinovar pisat din tîrg, că neguţătorii ames
tecă minău în chinovar».

Remarca respectivă poate fi atribuită unei informaţii care nu tre
buia să fie neapărat tehnică, în sine. Atunci cînd, însă, unele dintre 
recomandările referitoare la sinteza v aceluiaşi pigment11 indică să se 
introducă — alături de reactanţii necesari, sulful şi mercurul — şi li- 
tarţfă, problema apare mai puţin simplă.

Litarga, acest oxid al plumbului, are o culoare destul de diferită, 
de cea a cinabrului. Dacă ar rămîne ca atare, în primul rînd, ar fi dena
turat nuanţa cinabrului apărut, căci era introdusă într-o proporţie mare. 
Rămînerea litargei ca atare în cinabru, nu putea fi deci urmărită de 
autorul erminiei, sub nici un motiv.

Studiind însă reacţiile posibile, dacă se ţine seama de regimul ter
mic recomandat pentru sinteza cinabrului şi de elementele sau compuşii 
chimici prezenţi, se ajunge la concluzia că, în cursul sintezei cinabru
lui, este oferită litargei posibilitatea de a trece în alt oxid al plumbului, 
in miniu, printr-o altă cale (sinteză chimică), mai complicată dar mai 
precisă decît cea folosită de negustorii de pigmenţi (amestecarea sim
plă, mecanică).

Miniul, datorită densităţii sale mari, mărea greutatea pigmentului 
vîndut şi avea o nuanţă cu mult mai apropiată de a cinabrului. în ace
laşi timp, fiind cu mult mai ieftin 12, făcea ca preţul de revenire al aces
tui ciudat amestec de pigmenţi să fie mai scăzut decît al cinabrului pe 
care-1 substituia.

Toate acestea le ştim astăzi, însă, avînd unele cunoştinţe teoretice, 
pe care nu ştim să le fi avut pictorii Evului Mediu românesc şi nici 
contemporanii lor din alte părţi ale lumii.

Istoria ştiinţei, înregistrînd aceste surprinzătoare fapte, va trebui, 
in viitor, să lămurească pe ce cale au ajuns pictorii de altădată la aceste 
performanţe. Va trebui, de asemenea, să lămurească şi cînd şi cum 
au ajuns ei să admită că cinabrul poate fi amestecat cu miniu pe această 
cale.

Iar atunci cînd aceiaşi istorici vor mai preciza şi de la ce dată, da
torită cărei motivaţii şi ce urmări — în timp, pentru buna rezistenţă 
a operei faţă de gheara agenţilor atmosferici şi chimici — , a avut intro
ducerea unui asemenea pigment, impurificat voluntar, problema va fi 
complet clarificată, noi ferestre deschizîndu-se pentru alte probleme re
feritoare ,1a influenţe tehnice şi inovaţii locale, legate de condiţii spe
cifice.

11. M. Mihalcu, Zinnober..., op. cit.
12. Iconografia, Arta de a zugrăvi biserici ţi icoane bisericeşti. Bucureşti, 1904 

op. cit., p. 291—292.
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Va trebui lămurit, de asemenea, de ce, din punct de vedere econo
mic, probabil, şi cînd a fost necesar să se degradeze calitatea unui pig
ment preţios. Căci se ştie, din alte manuscrise, că pictorii noştri de 
altădată cunoaşteau problema şi interziceau să se amestece pigmenţi 
in compoziţia cărora intra sulful, cu alţii care conţineau plumb. Se ştia 
că, în timp, o asemenea culoare îşi pierdea strălucirea, se întuneca şi 
sombra 13.

Tot în această direcţie ar fi interesant, poate, ca istoria viitoare să 
desluşească şi cînd şi în ce măsură, introducerea unui asemenea proce
deu afecta în vreun fel oarecare relaţiile dintre creatorul lucrării şi 
beneficiarul ei, atunci cînd acesţa din urmă observa urmările introdu
cerii miniului în cinabru.

O altă deosebire faţă de manuscrisele occidentale se referă la fap
tul că erminiile româneşti, ca şi cele atonite, se adresează numai picto
rilor. Atît prin partea lor iconografică cît şi prin cea tehnică, mai ales, 
manuscrisele respective erau elaborate, continuu îmbunătăţite prin ad
notări şi folosite numai de pictori.

Partea lor de iconografie le crea obligaţii legate de vechi precizări 
ale unor sinoade altădată. Pentru a se evita denaturări ideologice gene
ratoare de grave abateri, compoziţiile şi portretele trebuiau realizate 
numai într-un mod care să nu contravină canoanelor. Această parte 
scutea, de fapt, pictorul de studiul naturii şi al scrierilor în care era 
comunicată istoria biblică14. Partea tehnică însă, apărea ca un îndreptar 
cuprinzînd recomandări care aveau drept scop să asigure o perfecţiune 
tehnică şi o durabilitate în timp cît se poate mai mare. Ea avea un 
caracter mai puţin obligatoriu.

Erminiile româneşti, ca şi cele elaborate de şcoala de la Muntele 
Athos sau unele «cărţi» de pictură ale Occidentului15 se deosebesc de 
scrierile alchimiştilor sau cele orientale prin faptul că încep sau au 
introduse în text, în altă parte, invocaţii impresionante prin pioşenia lor.

Aceste invocaţii sînt, în acelaşi timp, o altă mărturie a caracterului 
puternic de artă angajată a tuturor lucrărilor pictorilor români. Istoricul 
de miine, însă, va avea un domeniu foarte vast şi foarte interesant de 
studiat în legătură cu desăvîrşita realizare a unei arte care, utilizînd 
modele din afara ariei căreia îi aparţinea, în primul rînd, prin elemen
tele etnografice autohtone pe care le-a introdus, devenea io artă 
a poporului român. Căci nu de puţine ori, elementele respective aduc 
în reprezentări ecourile conştiinţei şi luptei pentru viaţă a unei comu
nităţi, a luptei sociale şi, mai ales, a unui cod etic multimilenar16.

13. Mss. rom. 2151, f. 168— 168 v.
14. I. D. Ştefănescu, Iconografia..., op. cit., p. 15.
15. C. Cennini, II libro dell'arte.... op. cit.
16. A. Grabar, Les croissades de VEurope Orientale dans l'art, în «Melanqes 

Charles Diehl», II, Paris, 1930, p. 19—27: V. Grecu, Byzantion, I., 273—289, 1924;
S. Ulea, Studii şi cercetări de istoria artei, 1, 57—93, 1963.
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în erminii, nu apar insă referirile la pregătirea psihică prealabilă
— sau pe parcursul lucrării — a artistului. Ştim, într-o oarecare mă- 
sui ă, că aceasta a existat17. Şi la acest capitol este de crezut că isto
ricul are destul de multe şi de interesante lucruri care trebuie găsite şi 
interpretate. Ele vor prezenta un interes deosebit şi pentru psihologi, 
sociologi sau alti cercetători ai ştiinţelor zilelor noastre. Poziţia artistu
lui fată de opera sa executată în cadrul unei arte angajate, este "încă 
una dintre faţetele interesante şi specifice ale unei epoci.

Şi pentru că sîntem la capitolul a ceea ce nu s-a spus în erminii, 
dar a existat, mai trebuie semnalat un alt fapt straniu. De-a lungul se
colelor, nu numai că am avut artişti cu un mare talent şi o deosebită abi
litate tehnică; ei erau şi preţuiţi corespunzător, în epocă. încă din se
colul XV avem mărturii certe referitoare la această preţuire. Cît de 
mare era ea, este arătat şi de dimensiunile compensaţiei pe care o pri
meau din partea administraţiei18. Cu toate acestea, în nici un text de 
erminie românească nu se face vreo referire la un predecesor român. 
Totdeauna referirile se fac nominal, la vreun luceafăr al picturii răsă
ritene, Panselinos sau Teofan Grecul, despre care ni se spune explicit 
că «...au înţeles cu desăvîrşire zugrăviia...» l9. Iar alteori, cînd acest 
model nu este numit, el este tot străin şi apare indicat vag sub formă 
de «bun dascăl», «aşa o fac muscalii», sau «un bun zograf muscal» 20, 
«turcesc» sau «de Indiia» 21, «criticeşte» 22 etc.

Cercetătorul erminiilor, însă, găseşte şi o parte mică din marea ex
perienţă personală cu care elaboratorul unei erminii participă. Expresii 
de felu l: «... şi aşa să face foarte bune»... «şi polieşte şi te vei minuna»... 
«...şi să face bună...», «mai lesnicios şi mai bun» sau «...iar bun, pentru 
totdeauna...» 23, «...şi să face bun...», «...să face ca cea noao...» 24, «...şi e 
foarte bună şi cercată de mine..», «... şi vei avea lustru minunat...» 2S, 
«... şi s-au făcut chinovar bun...», «... şi făcutu-s-au...», «... şi să face 
bun...», «... ca şi cea noao să face...» 26 arată discret contribuţia personală 
a autorului, cel puţin prin verificarea temeinică a unei recomandări.

Iar cît de mare a fost contribuţia personală şi cît de desăvîrşită abi
litatea tehnică, o vedem din trăinicia surprinzătoare cu care au rezistat 
peste secole lucrările pictorilor români. Istoricul care va vrea să cu
noască în amănunt contribuţia respectivă, va trebui să aibă la îndemînă 
însă şi viitoare cercetări, executate direct pe operă, cercetări care vor 
trebui să fie efectuate cu întregul arsenal al laboratorului modern.

17. I. Vass, Comunicare particulară, 1979; C. Petrescu, L'Art de la tresque, 
Paris, 1931.

18. S. Ulea, Pictura şi Manuscrisul, în «Istoria Artelor Plastice în România», voL
I, Bucureşti, 1968; M. Mihalcu, «Mitropolia Banatului», op. cit., p. 482; M. Mihalcu 
şi M. Drăgănoiu, Les erminies..., op. cit.

19. Mss. rom. 1795, 7, 150 v. 20. Mss. rom. 1795, 7.128 v  şi 337 v.
21. Mss. rom. 2151, f. 123 şi 123 v. 22. Mss. rom. 5709, f. 40.
23. Mss. rom. 1795, f. 128, 157, 332 şi 333 v. 24. Mss. rom. 1283, f. 79 şi 80.
25. Mss. rom. 2151. f. 122 v şi 124 v. 26. Mss. rom. 5769, f. 38, 38 v, 47 şi 48.
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A reduce cercetările numai la textul erminiilor, înseamnă a le li
mita la un minimum posibil. Pe de o parte decenţa şi discreţia elabora
torilor manuscriselor respective nu permit investigaţii care să poată 
aduce răspunsuri la toate problemele. Pe de altă parte, adaosurile şi mo
dificările continue făcute textelor, au făcut ca acela care a ajuns pînă 
la noi să constituie ceea ce am numi astăzi ultima redactare, iar unele 
informaţii interesante pentru cunoaşterea unor epoci anterioare acestei 
redactări să fie foarte greu sau chiar imposibil de cules. Şi, de aceea, 
ştim încă destul de puţin referitor la acest capitol, iar istoria ştiinţei mai 
are multe probleme de clarificat.

Domeniul pe care l-au acoperit recomandările tehnice aje erminiilor 
este foarte mare.

Găsim recomandări referitoare la dotaţie, destul de complete. Une
ori sîntem învăţaţi şi cum îşi preparau sau îşi alegeau părul pensulelor 
şi cum realizau aceste ustensile. Cînd e vorba de paleta de pictor sau 
de vasele în care se realizau sintezele, de asemenea indicaţii succinte 
dar complete ne dau posibilitatea ca astăzi, după secole, să ne putem 
imagina destul de precis cum îşi realizau dotaţia şi cum o foloseau.

Tocmai aceste amănunte, aparent exagerate, arată încă o dată marea 
abilitate şi conştiinciozitate caracteristică acestor secole, şi artiştii plini 
de har artistic, plini şi de ştiinţă a meseriei.

Reţetele şi tehnologiile referitoare la adezivii folosiţi la preparaţii, 
auriri sau reparaţii, sînt foarte numeroase. în ele se fac referiri sur
prinzătoare cu privire la atacul biocoroziv.

Tot la fel de numeroase sînt cele în care sînt recomandate diferite 
verniuri şi lacuri. în acestea apar precizări interesante cu privire la 
finisarea lucrărilor, la răşini şi balsamuri importate, dar şi la substitui- 
îea lor cu altele obţinute din materii prime autohtone — sau la agenţii 
toxotropici şi plastificanţii timpului.

Forma în care sînt prezentate problemele este simplă şi precisă.
Cu privire la u l̂eiurile folosite ca lianţi, cea mai mare atenţie este 

acordată uleiului de in. Se oferă recomandări cu privire la alegerea ti
pului de ulei, la sicativitate şi sicativanţi şi regimul termic de obţinere 
a sicativării, dozarea lor în anumite culori şi comportarea lor în timp.

Prepararea sau sinteza anumitor materii prime (varul, ipsosul etc.), 
a unor pigmenţi (cinabrul, ceruza, albul de var, sulfura de arsen, oxidul 
feric, carminul şi .alţii) şi a unor materiale (mortare de frescă, cerneluri 
etc.) sînt descrise simplu şi cu aceeaşi precizie impresionantă.

• Este drept că, în erminiile care ne-au fost accesibile nu am găsit, 
încă, nici o sinteză, spre exemplu, care să nu ştim că a fost cunoscută 
sau practicată în timpul cînd a fost elaborat un anumit text de erminie 
sau chiar mai înainte, în altă parte a lumii. Unele detalii, însă, arată 
adesea o adaptare la condiţii locale, adică inovaţia. Precursorii chimişti- 
lor români din zilele noastre, la nivelul epocii bineînţeles, efectuau 
sinteze chimice de mult şi dovedeau bune cunoştinţe, obţinînd materiale 
de calitate.
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Surprinzătoare şi dificil de explicat — chiar pentru oamenii de şti
inţă de astăzi — apar unele metode de control tehnic al procedeelor 
chimice folosite. Astfel, la prepararea cinabrului, schimbarea culorii 
suprafeţei baghetei de fier cu care se face amestecarea reactanţilor, 
este indicată ca singură metodă de control a sintezei. Analiza teoretică 
a situaţiei existente (elemente chimice prezente şi temperaturi realizate) 
ărată clar, astăzi, precizia cu care erau conduse procesele chimice res
pective.

Nu mai puţin surprinzătoare şi precise ne apar recomandările refe
ritoare la anumite operaţii unitare (uscarea, distilarea, decantarea, cal- 
cinarea etc.) prin care se încheiau procedeele de obţinere — pe cale 
chimică — a unor materii prime. Astfel, un sistem de sifonare a apei, 
cu un fir de lină sau de bumbac, la procesul de obţinere a unui alb de 
var, pare, astăzi, o adevărată virtuozitate tehnică.

Prepararea suportului stratului pictural ca şi restaurarea lui, pre
cum şi finisatul lemnului sau al mortarului de frescă şi diferite metode 
de spălare şi restaurare, aduc zilelor noastre, pe lîngă alte aspecte ale 
nivelului tehnic al trecutelor vremi, şi interesante precizări referitoare 
la tratamentul picturilor murale şi de alt fel, care au ajuns pînă la noi.

Surprinzător de tehnice şi utile ne apar şi datele furnizate direct 
sau indirect, cu privire la compatibilităţile şi incompatibilităţile chimice 
dintre diferite materii prime folosite curent. Astfel, se recomandă evi
tarea amestecării unor materiale, dar se interzice folosirea ceruzei sau 
miniului în amestec cu cinabrul.

Astăzi, cu cunoştinţele pe care le avem, ne explicăm perfect inter
dicţia. Nu putem însă decît să admirăm concluziile la care a ajuns prac
tica inteligentă multiseculară.

Examinarea atentă a altor recomandări de amestecuri efectuate apa
rent în contradicţie cu interdicţiile amintite, arată, de asemenea, că 
aceeaşi practică multiseculară înregistrase şi reţinuse cu mult discernă- 
mînt tehnic şi limitele de la care interdicţiile amintite puteau fi suspen
date, pentru a se putea obţine unele efecte cromatice neapărat necesare, 
în erminii apar, de asemenea, şi indicaţii referitoare la pigmenţii care 
sînt admişi sau interzişi la frescă, la secco sau la pictura cu culori de 
ulei.

Denumirile numeroase sub care apar în recomandări unele dintre 
materiile prime folosite (ex .: patrusprezece denumiri, numai pentru ce- 
ruză), arată, pe de o parte, numărul mare la sursele din care au fost pro
curate aceste materiale, dar şi faptul că erau bine cunoscute fiecare din
tre ele. Căci, de provenienţă şi cu nume diferite, ele aduceau şi carac
teristici care difereau într-o măsură mai mare sau mai mică. Acestea 
trebuiau şi erau bine cunoscute pentru ca atunci cînd erau folosite, să 
asigure operei un maximum de stabilitate, pe lîngă armoniile cromatice.

Indicaţia folosirii unei anumite purităţi, la un anumit material, de 
multe ori este indicată numai prin folosirea unui anumit termen. De
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seori, mergînd pe firul lingvistic ipentru a găsi driginea unui termen, 
se ajunge practic la descoperirea unei anumite purităţi a unui anumit 
material, corespunzător unei preferinţe de ordin cromatic sau unei ne
cesităţi chimice legate de durabilitatea, în timp, a operei.

Purificarea unora dintre materiile prime (spre ex. alaunii, sulfatul 
feros sau de cupru, terebentina, alcoolul etilic, uleiul de in, mortarul 
vechi din care se obţinea un alb de var etc.) sînt, de asemenea, măr
turii certe ale unui nivel tehnic remarcabil şi încă o explicaţie imediată 
a comportării în timp a operelor pictorilor noştri.

Realizarea anumitor culori standard, pentru figurarea unor anumite 
părţi ale lucrării (ex. : «barbele şi pârurile», «ruşeaţa obrazului», «blicu- 
rile» sau faimoasa «sarcă a lui -Panselinos») verifică şi confirmă încă 
o dată nivelul ridicat tehnic pe care-1 aveau pictorii Evului Mediu ro
mânesc şi cei care le-au urmat. Totdeauna şi în toate, rezultatul unor 
îndelungi şi precise observaţii multiseculare, rezultat oglindit în reco
mandările referitoare la materiile prime şi materiale, este evident.

Limba recomandărilor tehnice din erminii, ca şi restul textului lor, 
este plină de savuroase arhaisme sau neologisme, care poartă amprenta 
puternică a etimologiei populare. Termenii arhaici proprii dovedesc 
experienţa tehnică veche existentă pe aria românească. Studiul lor va 
conduce la indicarea precisă a dimensiunilor acestei experienţe şi im
plicit, a nivelului tehnic existent şi bazat pe o proprie experienţă.

în ceea ce priveşte termenii tehnici cu originea în alte limbi, situ
aţia este oarecum dferită. Provenienţa lor şi data la care au circulat, 
ar putea conduce la interesante precizări referitoare la direcţia din care 
este cules — un anumit material. Ar putea, în acelaşi timp, indica şi 
anumite preferinţe — de scurtă sau de mare durată — pentru o anumită 
fabricaţie (respectiv puritate) a unui anumit material, cu toate implica
ţiile legate de ea.

După cum s-a mai spus, pentru un anumit material sau materie 
primă, se întîlnesc uneori mai mulţi termeni, fiecare avînd altă origine, 
în acest caz, sludii corespunzătoare ar putea determina în cadrul com
pilaţiei a cărui obiect a fost erminia, şi vechimea sau chiar modelul 
unei anumite recomandări tehnice.

Mai dificilă ar fi, desigur, studierea unor termeni a căror origine 
este încă neclară. Căci se întîlnesc şi astfel de termeni.

Examinarea frecvenţei în utilizare a termenilor 'tehnici de origine 
diferită, coroborată cu rezultatele obţinute prin analize executate chiar 
pe unele lucrări dintr-o anumită epocă, ar putea, după cum s-a mai 
spus, mări sensibil numărul cunoştinţelor pe care le avem referitoare 
la modul de lucru al pictorilor români din trecutele secole, ca şi infor
maţiile cu privire la relaţiile economice şi artistice de epocă.



DESPRE UNELE PROBLEME PRIVIND RESTAURAREA UNEI ICOANE 
PE LEMN DIN SECOLUL XVIII AVÎND PICTATE AMBELE FEŢE

* ALEXANDRU GHILLIS

In anul 1975, a intrat în laboratorul de restaurare pentru pictură 
tempeia în care mă specializasem, o icoană de praznic, cu două feţe, 
factură populară de sec. XVIII, aparţinînd Muzeului de Artă al R.S.R., 
Secţia de artă veche românească.

Sfinţita icoană a constituit obiectul atestării în această delicată 
îndeletnicire, ce întreţese arta cu ştiinţa. Interesul nu a fost suscitat 
atît de eventualitatea unor operaţii spectaculoase de restaurare — nu 
a existat nimic spectaculos, totul complicîndu-se prin simplitate — cît 
de solicitarea capacităţii pictorului restaurator, care stabilindu-i un di
agnostic foarte precis, trebuia să găsească cel mai adecvat procedeu 
prin cpie să se poată ajunge la restaurarea icoanei, ţinînd cont, în pri
mul rînd, de faptul că era pictată pe ambele părţi şi, în plus, această 
pictură era într-o stare înaintată de degradare.

în urma examinării panoului de lemn împreună cu specialistul în 
restaurarea lemnului, am concluzionat că, după fibră, după rezistenţa 
ei şi greutatea masei lemnoase, este vorba de un suport de tei — esenţă 
des aleasă de vechii iconari tocmai datorită calităţilor ei deosebite şi 
anume, reacţionează mai puţin la variaţiile de temperatură şi umiditate 
relativă a mediului ambiant.

Suportul este format dintr-o singură planşă cu dimensiunile de 
34,5 cm X 25,5 cm X 1,5 cm, avînd fibrele dispuse de-a lungul ei. S-a 
păstrat nedeformată şi datorită faptului că ea a fost tăiată dintr-o regiune 
a trunchiului, cît mai aproape de inima lui, prin aşa-numitul procedeu 
de tăiere «pe sferturi». Un alt factor important în păstrarea neschim
bata  a suportului îl constituie preparaţia ambelor feţe, ceea ce a adus 
un echilibru în tensiunile manifestate în structura lemnoasă, anulîndu-le 
reciproc.

Colturile suportului erau roase şi uşor rotunjite, lustruite şi întune
cate de murdăria grasă acumulată în decursul timpului. Panoul ni> pre
zenta fisuri şi nici nu fusese atacat de insectele xilofage, menţinîndu-şi 
astfel rezistenţa nealterată. Factorii de biodegradare nu au afectat în 
nici un fel piciura, iar la momentul respectiv icoana sosea în laborator 
din depozitele Muzeului, unde estq conservată şi în prezent într-un 
microclimat coiespunzător şi unde se fac dezinsectizări periodice. Icoana 
a trecut şi în laborator printr-o perioadă de aclimatizare în noul mediu, 
înainte de a se începe restaurarea ei.

Am stabilit ca faţa numărul I a icoanei să fie tocmai faţa cu pictura 
aflală în starea cea mai înaintată de degradare, derivînd de aici, în mod
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logic, ordinea în care vor intra în lucru. Această faţă reprezintă Cina 
cea de Taină. Fata numărul II ilustrează Răstignirea lui Iisus, cum pre
cizează şi inscripţia cu litere chirilice albe, aflată în partea superioară 
a acestei scene.

Imediat după intrarea în laborator a icoanei şi executarea unor fo
tografii amănunţtie în ansamblu şi pe detalii, în lumină directă cît şi în 
lumină laterală, am hotărît ca cele cîteva ridicături în formă de acoperiş 
ale grundului şi peliculei de culoare ale celei de a doua feţe — Răstig
nirea lui Iisus — să fie consolidate preventiv cu bucăţele dreptunghiu
lare de foiţă japoneză de mătase, aplicate cu ajutorul unei soluţii apoase 
de clei de peşte cu concentraţie mică. Aceste foiţe de protecţie, extrem 
dtţ fine nu au permis ruperea mai departe a picturii, iar icoana am aşe
zat-o cu această faţă în jos pe o foiţă pelur cu un coeficient pH normal
— in urma testului efectuat a rezultat coeficientul 7 — sub care am 
aşternut un strat dublu, elastic, de burete poliuretanic. Icoana a devenit 
astfel accesibilă studierii cu o parte din mijloacele de cercetare fizică 
ale laboratorului; lupe, stereomicroscop, lampa U.V. Au fost prelevate 
piobe ale grundului şi peliculei de culoare de către specialistul labora
torului chimic.

S-a procedat la strîngerea materialului documentar fotografic, ştiin
ţific, necesar în vederea alcătuirii fişei de restaurare şi a dosarului aces
tei icoane — care a fost prezentat comisiei de restaurare special întru
nită — dosar ce s-a încheiat odată cu terminarea ultimului amănunt din 
suita de operaţiuni la care a fost supusă icoana. Aceasta a presupus 
eforturile conjugate ale mai multor specialişti: conservator, restaurator, 
chimist, fotograf.

Analizele chimice de laborator au certificat că este vorba de un 
grund de gips avînd ca liant un clei animal în concentraţie foarte mare. 
Grundul acestei icoane este extrem de subţire, de culoare albă şi foarte 
friabil. Nu atinge nici 0,5 mm în grosime. Se desprinde foarte uşor de pe 
suprafaţa suportului, care este uscat şi nu prezintă — nici măcar studiat 
la microscop — urme că ar fi fost acoperit înainte de grundire cu un 
strat de clei din care, eventual, suportul ar fi absorbit toată apa, rămî- 
nînd astfel fără o bună priză cu grundul.

Cauza desprinderii picturii cu grund cu tot de pe panou se mai află
— lăsînd la o parte uscarea suportului şi tasarea fibrelor — în cantitatea 
mare de clei din grund şi în contactul slab cu suprafaţa lemnului.

Odată cu scăderea umidităţii aerului, scade şi elasticitatea lianţilor 
(in special al cleiurilor) din stratul de grund, ceea ce în timp se mani
festă prin craclarea grundului şi apoi a peliculei de culoare, iar mai tîr- 
ziu prin scorojirea lui şi desprinderea de pe suport.

De-a lungul marginilor, la ambele feţe, cu preponderenţă la faţa nu
mărul I — Cina cea de taină — grundul şi pictura erau căzute pînă la 
suport. Majoritatea acestor deteriorări pot fi întîlnite, în general, pe
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porţiunile panoului apropiate de suprafeţele sale laterale. Din cauza ani- 
zotropiei materialului lemnos, suprafeţele sale frontale reacţionează de 
circa 20—3U de ori mai intens la variaţiile umidităţii mediului înconju
rător decît porţiunile sale laterale. Ca urmare, aceste porţiuni manifestă 
o permanentă tendinţă de a se umfla sau de a se usca. Astfel scîndura 
şi grundul nu se usucă la fel, ceea ce face ca acesta din urmă să se des
prindă de pe panou.

In cazul nostru existau multe ridicături ale grundului şi peliculei de 
culoare în formă de acoperiş, lungi şi înguste, lipsuri mici, mărunte, 
numai ale peliculei de culoare, răspîndite pe toată suprafaţa, toate aces
tea fiind direcţionate longitudinal, paralel cu fibrele lemnului, adică p a -' 
ralel cu cercurile anuale. Aceste ridicături erau extrem de friabile şi 
riscau în permanenţă să fie spulberate, pentru totdeauna, la un curent 
de aer ceva mai puternic.

Pelicula de culoare este foarte subţire, pigmenţii folosiţi sînt în cea 
mai mare parte pigmenţi minerali. Predomină culorile de pămînt, roşu- 
rile, biunurile, verdele ocru, albastru închis şi griul. Fiind un strat atît 
do subţire şi puţin rezistent — în general, la icoanele populare pelicula 
de culoare are o rezistenţă precară datorită liantului slab din prepara- 
ţie. Aceasta constituia un motiv în plus pentru o extremă atenţie în mo
mentul operaţiei de curăţire a murdăriei care ecrana pelicula de culoa- 
le, schimbînd-o cromatic. în special roşurile şi negrul sînt foarte sensi
bile la toate icoanele de factură populară şi se distrug uşor dacă opera
ţia nu se face cu maximă capacitate de concentrare.

Verniul, privit la microscop, este o peliculă foarte subţire, transpa- 
rent-gălbui întunecată. Din buletinul de analiză rezultă că este o  ră
şină. Probabil că este vorba de un verni pe bază de mastix, care se în
gălbeneşte foarte repede — chiar după doi ani — şi capătă o culoare 
brun-gălbuie. In acest caz, se mai adaugă şi murdăria grasă, chinorozul, 
care întuneca şi deruta optic ochiul care studia cromatica picturii, la 
momentul respectiv destul de închisă şi estompată, mai ales pictura pri
mei feţe a icoanei — Cina cea de Taină.

Cea de a doua faţă — Răstignirea lui Iisus — a fost, probabil, mai 
puţin expusă şi astfel pictura se păsitra incomparabil mai bine, atît din 
punct de vedere al cromaticii, cît şi ca procent al degradării grundului 
şi al peliculei de culoare. Probabil că icoana a stat multă vreme atîrnată 
pe un perete sau în poziţie culcată, de aceea această faţă a ei a f<pst 
mai ferită de curenţii de aer din încăpere, de diferenţele bruşte de tem
peratură şi umiditate — a păstrat în contact cu materialul pe care odih
nea un procent de umiditate oarecum constant — şi, în ultimă instanţă, 
a fost ferită de acţiunea distrugătoare a radiaţiilor luminii naturale, a 
prafului şi funinginei. Acestor factori se datorează cromatica mai vie a 
picturii cît şi soliditatea ei. în decursul vremii, pictura s-a frecat şi era 
roasă tocmai pe muchiile reliefului fibrelor lemnoase, punînd în evidenţă 
şi mai mult striaţiile suportului, aceasta datorîndu-se preparaţiei foarte 
subţiri a grundului pe panoul de lemn.



Fig. 2 Faţa I : Cina cea de taină. Ansamblu în  lumină directă
— în timpul restaurării, după consolidare.



Fig. 1. Faţa I : Cina cea de taină. Ansamblu în lumină
laterală —  înainte de restaurare.



Fig. 3. Faţa I : Cina cea de taină. Ansamblu In lumină
directă — în timpul restaurării, după curăţire.



Fig. 4. Faţa I : Cina cea de taină. Ansamblu în lumină
directă în timpul restaurării, faza de chituire.



Fig. 5. Faţa I : Cina cea de taină. Detaliu 
in lumină laterală —  în timpul restaurării, 

probă de consolidare.

Fig. 6. Faţa I : Cina cea de taină. Detaliu în 
lumină directă — în timpul restaurării, probă 

de curăţire.

Fig. 7. Faţa a II-a : Răstignirea iui Iisus.
Ansamblu în lumină laterală — înainte 

de restaurare.



Fig. 8. Faţa a 11-a : Răstignirea Iui Iisus.
Detaliu în lumină laterală —  înainte 

de restaurare.

Fm. iO. Faţa a Il-a : Răstignirea Iui Iisus. 
Ansamblu în lumină directă — în timpul 

restaurării — probă de curăţire.

Fig. 9. Faţa a Il-a : Răstignirea Iui Iisus.
Detaliu în lumină directă — probă 

de curăţire.

Fig. 11. Faţa a Il-a : Răstignirea Iui Iisus. 
Ansamblu in lumină directă — după 

curăţire.
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Am creat un suport-ramă, cu colţari de sprijin pe care să se rezeme 
cele patru colţuri ale icoanei. Suprafeţele de sprijin erau foarte mici, 
marginile panoului nu călcau decît extrem de puţin pe colţari şi tocmai 
acolo lipsea şi stratul pictural, care era căzut pînă la lemn. Cu toate 
acestea, eşafodajul era solid şi permitea începerea operaţiilor de res- 
laurare la faţa numărul I, Cina cea de taină, ferind astfel faţa a doua, 
Răstignirea lui lisus, de contactul direct, distrugător, cu masa de lucru, 
între colţarii de lemn şi colţurile icoanei, am plasat, ca măsură supli
mentară de protecţie, aceeaşi foiţă pelur.

Schema degradării grundului de culoare a icoanei, 
văzută în secţiune transversală

Din capul locului am respins folosirea oricărui clei sintetic pentru 
a consolida grundul şi pelicula de culoare. Am aplicat în totalitate prin
cipiile generale ale restaurării, dar nu mecanicist, ci cît se poate de jus
tificat.

Subţirimii stratului de grund şi peliculei de culoare cu liantul foar
te slab, i s-a dovedit benefică şi eficientă o emulsie de gălbenuş de ou 
în apă dedurizată, într-o anumită proporţie. Gălbenuşul de ou este o 
foarte bună emulsie naturală de cleiuri proteice şi unt de ouă (grăsimi). 
Pelicula de gălbenuş de ou, datorită uleiului pe care îl conţin, după us
care devine insolubilă la apă. Uleiurile de ouă fac parte dintre uleiurile 
care se usucă extrem de lent. Literatura de specialitate menţionează că 
vopselele preparate pe bază de gălbenuş de ou îşi păstrează în decursul 
unui timp oarecare după uscarea lor, proprietatea de a fi puţin solubile 
în apă, iar din punct de vedere optic sînt mult mai stabile. Proteinele 
constituie consolidantul de proprietăţi adezive, iar uleiul creează elas
ticitatea şi insolubilitatea la apă. Deci o consolidare făcută cu cleiul de 
ou — atunci cînd este necesar — rezistă mult mai bine în cazul păstrării 
icoanei chiar în condiţii de umiditate relativ ridicată. Acest clei dă re
zultate foarte bune datorită fluidităţii şi elasticităţii sale, în consolidarea 
grundurilor absorbante, subţiri şi sfărîmicioase, tocmai fiindcă este în 
bună parte absorbit de masa grundului, căruia îi conferă elasticitate, 
care se păstrează şi după evaporarea apei.

Procesele de consolidare au avut loc în mai multe etape, pe supra
feţe mici, regulate, repartizate pe zile consecutive. Acolo unde pictura 
■era acut friabilă şi nu puteam distribui cleiul prin uşoară pensulare, de
oarece acţiunea mecanică a pensulei, sau cantitatea mai mare de emul
sie ar fi împrăştiat finele ridicături ale grundului şi peliculei de culoare, 
s-au folosit pipetele şi chiar pulverizarea indirectă cu un atomizor.

Pentru consolidarea celei de a doua feţe, Răstignirea lui lisus, s-a 
aplicat o tehnică de consolidare mixtă, adică în afara consolidării «la
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rece» cu emulsia de gălbenuş, am întrebuinţat pentru consolidarea «la 
cald», un clei de peşte de o anumită concentraţie, acolo unde iniţial con
solidasem pictura cu foiţă japoneză şi clei de concentraţie mult mai 
mică. La această faţă a icoanei am folosit deci, în afară de spatulă, un 
mic fier de călcat termoreglabil.

Avînd în vedere desimea şi numărul mare de cojituri şi lipsuri ale 
picturii pe centimetrul pătrat, cît şi a subţirimii preparaţiei, am inver
sat ordinea operaţiunilor de restaurare şi am procedat întîi la curăţirea 
picturii de stratul de murdărie grasă şi fum. Am testat într-un colţ al 
picturii, cea mai slabă soluţie pentru îndepărtarea murdăriei grase de 
pe suprafaţa picturilor tempera şi anume o soluţie slabă de ou, într-o 
proporţie determinată, care a dat rezultate remarcabile, datorate în bună 
parte lecitinei conţinută în gălbenuş şi care dizolvă excelent grăsimile.

Curăţirea s-a executat mecanic, prin frecare foarte atentă, cu mici 
tampoane de vată înfăşurate pe vîrful pensetei şi schimbate foarte des, 
pe suprafeţe regulate, pentru a menţine un control permanent. Am ex
plicat mai sus labilitatea lianţilor din pelicula de culoare. De altfel ope
raţia este bine să fie făcută numai sub lupă.

Următorul pas a fost completarea pînă la nivelul general al supra
feţei picturii, a lipsurilor de grund şi de culoare, cu un chit obţinut din 
praf de cretă, şi o soluţie apoasă de clei de peşte într-o concentraţie 
corespunzătoare, la care, ca la orice preparaţie, s-a adăugat un con- 
serVant.

Verniul foarte fin a fost uşor regenerat cu un amestec proporţionat 
după reţetă, constînd din terebentină şi ethanolum absolutum (C2H5OH).

Reîntregind imaginea plastică, retuşul s-a făcut folosind culori de 
acuarelă, avînd drept liant o emulsie slabă de ou şi un dezinfectant. 
Conform principiilor restaurării, şi la retuş s-a ţinut cont de reversibili
tate, lizibilitate şi de stabilitatea optică a culorilor.

Fiecare fază de lucru a restaurării icoanei a fost imortalizată pe pe
liculă foto, după care s-au executat fotografii la dimensiunea 18x24 cm 
ataşate la dosar.

După circa o lună de zile de la uscarea retuşului, într-o zi însorită 
am vernisat icoana cu un verni de mastix şi ceară de albine în tere
bentină.

Aşa a fost salvată, — după o muncă de trei luni de ziles— de la o 
sigură distrugere, icoana care a făcut obiectul rîndurilor de faţă.

Probabil că într-un viitor nu prea îndepărtat, vom avea şi noi posi
bilităţile materiale şi tehnice de a codifica datele necesare într-un lim
baj matematic înţeles de ordinator, beneficiind astfel de miraculoasele 
avantaje ale computerizării şi în acest domeniu.



PICTORI ŞI ZUGRAVI BISERICEŞTI LA ROMÂNI 
ÎN SECOLUL AL XlX-lea*

Pr. drd. ION B'ĂLĂCEANU

Secolul al XlX-lea reprezintă o etapă cu totul nouă în pictura reli
gioasă la români. Este vorba de perioada în care modernismul sau ele
mentul laic începe să-şi facă loc din ce în ce mai mult, datorită, în pri
mul rînd influenţelor occidentale, în pictura bisericească executată pînă 

'atunci după canoanele erminiei bizantine tradiţionale.
Pictura bisericească la români îşi are originea în pictura biseri

cească bizantină, fiind legată, conform cercetărilor în specialitate, mai 
mult de a treia etapă a dezvoltării ei, din epoca Paleologilorx. Repre
zentative în acest sens sînt primele biserici pictate din. ţara noastră, în
deosebi Biserica domnească de la Curtea de Argeş (1352—1366) şi Cozia 
(1390), a căror pictură se încadrează în concepţia artistică ortodoxă au
tentică. Pătrunzînd pe teritoriul românesc, pictura religioasă bizantină 
va dobîndi un caracter local, prin apariţia unor elemente noi, din arta 
populară, care va pătrunde împreună cu alte elemente, sociale, realiste, 
altoite pe vechile trăsături bizantine 2.

Şirul influenţelor locale în pictura bisericească la români este în
ceput de pictorul Dobromir din Tîrgovişte, care a realizat pictura bise
ricii lui Neagoe de la Curtea de Argeş, precum şi pictura veche a bise
ricii mînăstirii Tismana, redescoperită de curînd sub stratul de pictură 
mni nouâ. El depăşeşte graniţele picturii tradiţionale prin promovarea 
unor caracteristici proprii, în ceea ce priveşte lumina şi culoarea3. Mai 
tirziu, zugravul Pîrvu Mutu4, precum şi zugravii mînăstirii Hurezi, lo
calnici, conduşi de Constantinos, grec de origine, în a căror pictură «at
mosfera locală cu trăsăturile sale noi de realism, strălucire coloristică 
şi lumină», se manifestă în mod ascendent, pas cu pas 5. «Golorismul fol
cloric, de o deosebită strălucire, preocuparea de a reda psihologia per
soanelor străine de necesitatea liturgică, iconomia mijloacelor de ex
primare, sînt elemente noi, realiste, care ne îndepărtează de vechea 
pictură bizantină şi deschid larg drumul celei clasice» 6.

* Lucrare de seminar în cadrul cursurilor de doctorat in teologie, alcătuită şi 
susţinută sub îndrumarea Pr. Prof. Ene Branişte, care a dat şi avizul pentru publicare.

1. V e z i: L. Brehier, L'art chretien, son developpement iconographique, Paris, 
1928 j A. Grabar, L'art du moyen-ăge en Europe orientale, Paris, 1998; Bp. Roman 
Stanciu şi Prof. I. L. Georgesou, Aspecte şi tendinţe In evoluţia picturii bisericeşti 
la români, in «Biserica Ortodoxă Română», CXV (1977), nr. 9— 112, p. 1000.

2. Ep. Roman Stanciu şi Praf. L L. Georgescu, art. cit., p. 1002.
3. Victor Brătulesou, Frescele de la biserica episcopală de la Curtea de Argeş.

Bucureşti, 1942. 4. Teodora Voinescu, 'Pîrvu Mutu, Bucureşti, 1969.
5. Idem, Şcoala de pictură de la Hurezi, îji «Omagiu lui G. Opresou», Bucureşti, 

1961, p. 572—573.
6. Ep. Roman StancSu şi Prof. I. L. Georgesou, art. cit., p. 1003— 1004.
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Influenţa colorismului în pictura bizantină tradiţională s-a făcut vă
dită încă din epoca Paleologilor, fiind considerată ca un progres pozitiv, 
fără a altera vechiul fond, cum se va întîmpla mai tîrziu, în sec. XVIII— 
XIX, sub influenţa apuseană. «Pictura din această epocă este, într-un 
cuvînt, mai frumoasă în sensul modern al cuvîntului, mai accesibilă 
simţurilor comune, pierzînd poate, dacă am urma poziţia lui Evdokimov, 
în forţa spirituală, în participarea liturgică» 7.

In Ţările Române, în special în Muntenia şi Moldova, pictorii bise
riceşti locali s-au lăsat influenţaţi de elementul dinamic şi realist, repre
zentat de portretul votiv 8. Dintre pictorii care au făcut începutul aces
tor influenţe, provenite din primele portrete votive bizantine, excelează 
în primul rînd portretele şi autoportretele lui Pîrvu Mutu, precum şi 
cele ale pictorilor de la mînăstirea Hurezi.

Pictura de la mînăstirea Hurezi aduce un suflu nou artei bizantine 
tradiţionale. Aici este foarte evidentă «marea libertate în interpretarea 
programului iconografic, în adaptarea stilului icoanelor şi al miniaturi
lor, în detrimentul picturii monumentale, în introducerea unor elemente 
din viaţa zilnică sub influenţa aceleiaşi arte populare, care îşi exercită 
cu putere acţiunea, odată cu lărgirea rolului zugravilor de origine, au
tohtonă» 9. Dar şi aici, ca şi în pictura zugravului Pîrvu Mutu noutatea 
constă mai ales în redarea portretului votiv.

în Moldova, acţiunea de naţionalizare cu motive autohtone, a avut 
loc mai de timpuriu decît în Muntenia. Mărturii în acest sens avem as
tăzi în special bisericile din nordul Moldovei care, datorită picturiloir 
de pe zidurile exterioare, rămîn capodopere unice în lume 10. Aici ele
mentul autohton, flora, fauna, costumul unor personaje, aluzia la eve
nimente politice contemporane, cum este războiul cu turcii, elemente 
oare îndreptăţesc opinia unanimă că autorii sint zugravi indigeni, stă 
drept mărturie concepţiei noi, realiste, care a mai păstrat din vechea 
pictură bizantină tematica, în timp ce viziunea, stilul, cromatismul, sînt 
specifice artei populare n.

în secolul al XlX-lea influenţele locale se intensifică şi mai mult, 
adoptîndu-se chiar «o ambianţă de comunicare, de apropiere între arta 
religioasă şi cea laică. Este tot mai elocventă tendinţa de a desprinde 
fresca de vechile canoane, de a prezenta o nouă estetică a personajelor 
stinte, care nu mqi sînt asceţi, ci sînt oameni plini de viaţă, care acţio
nează asupra credinciosului prin emoţie, nu prin transparentă transce- 
dentală» 12. Se realizează un stil de pictură, despre care Paul Evdokimov 
spune : «Desprinzîndu-se de canoane şi tradiţie, arta nu mai este inte
grată în sistemul liturgic. Din ce în ce mai autohtonă şi mai subiectivă, 
ea părăseşte biosfera cerească. Veşmintele sfinţilor nu mai fac să se

7. Ibidem, p. 1002.
8. V. Drăguţ şi colab., Pictura română In imagini. Bucureşti, 1970, p. 10— 11.
9. Ep. Roman Standu şi Prof. I. L. Georgescu, art. cit., p. 1004.
10. 1. D. Ştefănesou, L’Evolution de la peinture religieuse en Bucovine et en 

Moldav ie depuis Ies origines jusqu'au XlX-em e sfecle. Paris, 1928.
11. Ep. Roman Stancău şi Prof. I. L. Georgesou, art. cit., p. 1006.
12. Paul Evdokimov, L'art de l'icone. Th&ologie de la bâauti. Paris, 1970, p. 

154—156.
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simtă sub cutele lor corpurile spiritualizate şi chiar îngerii apar ca nişte 
fiinţe zămislite din carne şi sînge. Personajele sfinte se comportă întoc
mai ca toată lumea, sînt îmbrăcaţi şi plasaţi în ambianta contemporană 
a artistului. Încă un pas şi naraţiunea biblică, faptul miraculos, nu mai 
reprezintă decît o ocazie pentru a executa în mod savant un portret, o 
anatomie, un peisaj» 13.

Aşa stînd lucrurile, marele nostru pictor Nicolae Grigorescu, format 
sub îndrumarea pictorului Chladek, care era catolic, nu mai- tine seama 
aproape de loc de vechea erminie bizantină tradiţională, sfinţii nu ne 
/nai apar «ca nişte făpturi divine, ci şi ca nişte oameni adevăraţi, foarte 
apropiaţi de noi...»14. El este socotit promotorul elementului modernist 
în pictura religioasă la români. Procesul de umanizare a artei religioase 
atinge, prin personalitatea artistică a lui Grigorescu, apogeul.

Şcoli mai însemnate de pictură. Fără îndoială că arta de a picta s-a 
învăţat la început prin ucenicie, pe lîngă zugravii de biserici, veniţi la 
noi în ţară de peste hotare. La Hurezi, Constantin Brîncoveanu a anga
jat să picteze complexul mînăstiresc pe pictorul grec Constantinos, de 
la care au învăţat meşteşugul zugrăvitului şi o serie de localnici. Ace
laşi lucru s-a întîmplat în toate centrele importante din Ţara Româneas
că, Moldova şi Transilvania. Fiecare pictor de renume forma în jurul 
său o adevărată şcoală, la care s-au format cu vremea personalităţi 
marcante în arta zugrăvitiilui. Aşa s-a întîmplat cu pictorul Pîrvu Mutu
— zugravul Cantacuzinilor — care a deschis în Bucureşti o şcoală de 
zugravi, fapt pentru care el însuşi se intitula «Pîrvu dascăl zugravul 
Mutul», sau în sec. al XlX-lea aceea a preotului Badea din Cîmpulung, 
unde a învăţat pictorul Negulici15.

Meşteşugul zugrăvitului, se învăţa mai frecvent, însă, în mînăstiril6. 
Preocupări superioare bisericeşti de a organiza şcoli de pictură biseri
cească, se întîlnesc abia la sfîrşitul sec. al XVIII-lea. Astfel de şcoli 
sînt menţionate în documentele vremii, la Rîmnicu Vîlcea, întemeiată 
de Ioan Zugravul în anul 1785 sub îndrumarea episcopului Filaret11, la

13. Ibidem, p. 67.
14. Barbu Brezeanu, Cea din urmă biserică pictată de Grigorescu, în «Studii-şi 

cercetări de istora ■artei», 1957, nr. 1—2, p. 234—255.
15. Teodora Voinescu, Zugravul Pîrvu Mutu şi şcoala sa, în «Studii şi cercetări 

de istoria antei», 1955, nr. 3— 4; Lucia Draoopol-Ispir, Pictorul Negulici, Bucureşti, 1939.
16. însuşi Pîrvu Mutu a învăţat meşteşugul zugrăvitului de la călugărul Evghenie 

din mînăstirea Cîmpulung. Cf. Teodora Voinescu, Zugravul Pîrvu Mutu şi şcoala sa. 
La mînăstirea Hurezi exista, aşa cum am arătat mai sus, o altă şcoală de pictură, 
cf. T. Voinescu, Şcoala de pictură de la Hurezi, Bucureşti, 1961, precum şi la schitul 
Bumea — Dîmboviţa, a lui «Dascălul Radu Zugravu», cf. M. KogăLniceanu, Colecţie 
de modeluri d& pictură religioasă de Dascălul Radu Zugravu, în «Revista pentru 
Istorie, archeologlie şi filologie?», I, 1883, p. 33—36. Saiu şcoala de pictură de la 
mînăstirea Căldăruşani, întemeiată de un oarecare Ivan Rusu şi condusă în conti
nuare, după moartea acestuia, în 1802, de Matei Polcovnicul, cf. B. Iorgulescu, Din 
istoria picturii In Tara Românească, Pictorul Nicolae Teodorescu şi şcoala de pictură 
din Buzău, în «Literatura şi arta română», anul V, 1900— 1901, p. 223.

17. Pr. Ian Popescu Cilieni, O şcoală de zugravi bisericeşti în Oltenia, In «Re
vista de istorie bisericeasă», Craiova, an J, nr. 3, 1943.
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Buzău, întemeiată de Nicolae Teodorescu, precum şi şcoala de la Cer- 
nica şi Căldăruşani18.

Cele mai însemnate, de care ne vom ocupa în continuare, sînt şco
lile de pictură de la Cernica şi Căldăruşani şi Buzău.

Şcoala de pictură de la Cernica şi Căldăruşani

Complexul mînăstiresc de la Cernica şi Căldăruşani este astăzi măr
turie grăitoare a unei activităţi dintre cele mai bogate în domeniul pic
turii bisericeşti. Lucrările de artă existente aici, picturi murale, icoane 
etc., lasă să se înţeleagă rolul deosebit pe care aceste aşezăminte mî- 
năstireşti l-au jucat în domeniul artei. De la mînăstirea Cernica şcoala 
de artă bisericească, a lansat pictori care au întemeiat şi la Căldăruşani 
altă şcoală de pictură, care îşi începe activitatea după anul 1793, sub 
îndrumarea călugărului Timotei19.

în ceea ce priveşte activitatea şcolii de pictură de la Cernica şi 
Căldăruşani, găsim mărturii preţioase în picturile murale şi icoanele 
existente astăzi în mînăstirile Cernica, Căldăruşani, Pasărea, Ţigăneşti 
şi la biserica mitropoliei din Bucureşti.

Picturile murale din bisericile mînăstirii Cernica (bisericile Sf. Ni
colae şi Sf. Gheorghe), ca şi icoanele de acolo sînt opere ale unor pic
tori al căror nume a rămas fără rezonanţă. De altfel, aici au lucrat şi 
alţi-pictori, care nici măcar nu şi-au semnat operele.

în urma cercetărilor şi studiilor care s-au publicat în ultimul timp, 
aflăm că autorul picturii de la biserica Sf. Nicolae de la Cernica, este 
zugravul Fotache, ajutat de ucenici şi călugări, iar icoanele împărăteşti 
sînt opera pictorului Nicolae Polcovnicu.

Tot aici întîlnim şi pe pictorul Adam, autorul picturii de la bise
rica Sf. Gheorghe, ctitoria Sf. Calinic, precum şi al picturii de la bise
rica mînăstirii Pasărea20. Alături de pictorii amintiţi mai sus au lucrat, 
fără îndoială, şi alţi pictori, pe atunci ucenici, al căror nume nu se 
cunoaşte la Cernica, Căldăruşani sau Pasărea, ci se vor face cunoscuţi 
mai tîrziu de la alte biserici pe care le-au pictat.

Picturile murale şi icoanele din aceste trei centre mînăstireşti a- 
testă activitatea unei şcoli de pictură care a activat între anii 1780— 
1880, păstrătoare fidelă a erminiei şi stilului bizantin, la care se adaugă, 
în mică măsură, influenţele apusene 21.

'18. I. D. Ştefănescu, Şcoala de pictură din Mînăstirile Cernica şi Căldăruşani — 
ucenicia lui N. Grigorescu, în «Glasul Bisericii», XXVIII <1969). «r. 3—4, p. 364—302:

19. I. L. Georgescu şi Episcop vicar Roman IaLomiteamjl, Zugravul Nicolae Pol
covnicu la Mînăstirea Cernica şi Pasărea, în «Biserica Ortodoxă Română», XCI (1973), 
nr. 11— 12, p. 1(290— 1294; I.D. Şteiănescu, Şcoala de pictură din mînăstirile Cernica 
şi Căldăruşani, p. 364 şâ urm. 20. 1. D. Ştefănescu, op. cit. supra, ,p. 364—365.

21. Colaborarea dintre cele trei mînăstiri se explică prin faiptul că in anul 1793, 
stareţul Gheorghe de la Cernica a trimiis un grup de călugări, în frunte cu călugărul 
Timotei, la Căldăruşani. Devenit stareţ, Timofei a întemeiat în 1813 schitul de maici 
de la Pasărea, unde a înălţat şi o biserică de lemn în 1847. Iar Sf. Calinic a zidit 
aici biserica cea mare, pictată tot de zugrăvii de la Cernica ; 1. D. Ştefănescu, Şcoala 
de pictură de la Cernica..., p. 387.



DIN ÎRECUTUL BISERICII ŞI PATRIEI NOASTRE 5 39

Şcoala de pictură de la Buzău

Episcopia Buzăului este cel de al doilea centru, în ordine cronolo
gică, în care a fiinţat o însemnată şcoală de pictură în sec. al XlX-lea.

Documentele vremii atestă că, la venirea sa în scaunul episcopal 
de la Buzău, în anul 1825, episcopul Chesarie, un mare patriot şi ani
mator cultural, a iniţiat o vastă campanie de renovare, atît a întregului 
complex al centrului eparhial, cît şi la mulţimea de metocuri22. Iar pen
tru pictarea acestor lăcaşuri, negăsind prin împrejurimile Buzăului un 
pictor care să-i satisfacă gusturile, şi-a pus ochii pe un moldovean,

* Nicolae Teodorescu, despre care auzise că picta frumos 23. Acesta, în- 
tr-adevăr, a dat dovadă de multă pricepere, fiind un îndrăgostit de me
serie, calitate ipe care a cultivat-o toată viaţa.

Calităţile sale deosebite, de bun zugrav şi* intelectul — pictorul nu 
se mărginea numai la exercitarea profesiunii sale, ci avea şi preocupări 
intelectuale, îmbogăţindu-şi cunoştinţele prin lectura tipăriturilor vremii
— au făcut să atragă lîngă el şi alte talente din acea vreme, ca de 
pildă pe Gheorghe Tattarescu, nepotul şi elevul său cel mai strălucit şi 
unul dintre cei mai mari pictori ai veacului, al XlX-lea.

Tot la şcoala de pictură de la Buzău a deprins arta zugărvitului şi 
Dimitrie Teodorescu, pe numele său adevărat Teodoru. El este de fapt 
elevul lui Gheorghe Tattarescu, de la care şi-a însuşit tehnica pictării 
în ulei, tehnică pe care a folosit-o toată viaţa.

Printre pictorii şcolii buzoiene amintiţi, mai întîlnim şi pe pictorul 
Costache Dumitrescu, cumnatul pictorului Nicolae, pe Belizarie C. Pa- 
raschivescu, grec de origine, pe D. G. Nicoleanu, Nicolae Soiescu şi 
alţii.

Şcoala de pictură de la Buzău se caracterizează prin armonizarea 
culorilor, prin expresivitatea figurilor, prin mişcare şi eleganţă în re
darea personajelor şi draperiilor24. «Variate atît ca înfăţişare fizică, cî.t 
şi ca atitudine, personajele sînt bine individualizate, fără gesturi exage
rate, cu veşminte în falduri largi, drapate cu îndemînare, ca, bunăoară, 
Aaron şi Melchisedec de pe uşile împărăteşti de la biserica episcopală, 
cu siluete elegante, încadrîndu-se perfect spaţiului». în redarea por
tretelor constatăm de asemenea un progres, întrucît pictorii reuşesc să 
surprindă caracteristicul şi esenţialul.

Pictura promovată de şcoala de pictură de la Buzău este realistă, 
o îmbinare de stil rusesc şi occidental.

Pictori de renume în sec. al XlX-lea

1. Nicolae Polcovnicu este, aşa cum am arătat mai sus, înteme
ietorul şcolii de pictură de la Cernica şi Căldăruşani. El este zugravul 
prin a cărui activitate s-a făcut un pas important în direcţia afirmării 
unui stil românesc în pictura bisericească, caracterizată prin păstrarea

22. Pr. Gabriel Oocora, Şcoala de pictură de la Buzău, in «Biserica; Ortodoxă 
Română». LXXXJI <1964), nr. 3-^t, p. 338.

23. Ibidem. 24. Ibidem.
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erminiei bizantine, la care s-au adăugat elemente de influenţă apuseană 
şi locale. El este, în acelaşi timp, şi precursor al picturii laice, înscri- 
indu-se în rîndul zugravilor din trecut care au pictat portrete de pictori 
în tindele bisericilor25. în acest sens, sînt elocvente portretele membri
lor familiei Mânu, ctitori ai bisericii din Le^rdeni-Ilfov 26.

Asupra stilului picturii executată de Nioolae Polcovnicu la Mitro
polia din Bucureşti, Costin Petrescu spunea, printre altele : «Această 
pictură n-are înfăţişarea caracteristică a stilului bizantin. Sfinţii n-au 
atitudini ieratice, nici acele draperii cu falduri, redate în linii rigide, 
sub care să se deseneze forma şi mişcările corpului. Nimburile de lu
mină sau razele ce cad din cer sînt tratate modern, în tonuri topite, iar 
nu ca cele vechi, caTe au aspectul unor raze în formă de fîşii lungi, 
ascuţite. Draperiile au factură banală, iar în ornamentaţie se văd chiax 
un fel de trandafiri, zugrăviţi printre cercuri de Sifinţi...» 27.

Nicolae Polcovnicu a pictat atît la biserica Sf. Nioolae, cît şi la 
biserica Sf. Gheorghe de la Cernica. La biserica Sf. Nicolae a pictat i- 
coanele împărăteşti şi, se pare, icoanele iconostasului iar la biserica Sf. 
Gheorghe a pictat numai icoanele împărăteşti, pictura murală din restul 
bisericii fiind opera zugravului Adam28.

Tot Nicolae Polcovnicu a pictat şi biserica Mitropoliei din Bucu
reşti. Pictura acestei biserici, care a fost înlăturată în întregime în 1933, 
se pare că nu plăcea călătorilor străini, dar, pe de altă parte, docu
mentele vTemii mărturisesc că această pictură «.reprezintă începutul unei 
ere artistice..., fiind de o reală, de o însemnată valoare artistică. Pol
covnicu şi Matei zugravul sînt primii artişti care au pus bazele unui 
început de artă cu caracter naţional în acfeastă mănoasă ţară...» 29.

Este destul de greu să se judece azi valoarea şi stilul operei lui 
Polcovnicu la Mitropolia din Bucureşti, în lipsa cel puţin a unor repro
duceri. Studiind icoanele împărăteşti de la Cernica se poate vedea însă 
originalitatea stilului său, caracterizat prin marea libertate de tratare a 
scenelor, stil care a dus mai tîrziu la conturarea unui stil specific ro
mânesc. La Polco'vnicu nu descoperim influenţa apuseană categorică, 
neechivocă, ca la alţi pictori de după el, ci un progres în cadrul pro
cesului de evoluţie a picturii religioase româneşti30.

2. Nicolae Teodorescu, întemeietorul şcolii de pictură bisericească 
de la Buzău, s-a născut în anul 1786 sau 1797, la Focşani. Părinţii săi 
se numeau Luxandra şi Teodor. Numele său de Teodorescu şi l-a luat 
prin forma modernă de la «Sîn Teodor».

25. A. Pănodu, Portretul votiv din secolul al XlX-lea şi evoluţia realismului, in 
«Arta plastjoă», Bucureşti, 1968, mr. 4.

26. Maria Golescu, Un portret de la Începutul secolului al XlX-lea. Zugravul 
Nicolae Polcovnicu, în «Arta şd tehnica grafică», Bucureşti, 1938, nr. 3.

27. Olivier Vele seu, Nicolae Polcovnicu zugravul (pe marginea unor documente 
inedite), în «Studii şi cercetări de artă plastică*, Bucureşti, 1(968, II, p. 93—94.

2f\. I. L. Georgescu şi Episcop-vicar Roman Stamciu, Zugravul Nicolae Polcovnicu..., 
p. 1293.

29. Olivier Velesou, op. cit., p. 92.
30. .Cf. I. L. Georgescu şi Episcoip-vicar Roman Stamciu, Zugravul Nicolae Pol

covnicu..., p. 1291.
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La virsta de 12 ani, sfătuit probabil de vreun călugăr, a mers la 
Căldăruşani, la şcoala de pictură, unde a primit primele îndrumări de 
pictură bisericească 31.

între anii 1814— 1816 a studiat pictura .la Iaşi, sub îndrumarea pic
torului Eustaţiu Altini. După moartea acestuia, în 1815, Nicolae Teodo- 
rescu a mers la Odobeşti, unde s-a căsătorit, rămînind aici pînă în 1828, 
cînd a fost chemat la Buzău de către episcopul Chesarie 32.

La Buzău a pictat biserica episcopală, pentru care domnitorul Gheor
ghe Bibescu l-a ridicat la rangul de pitar, respectînd astfel tradiţia 
ca cei mai buni zugravi să fie distinşi cu ranguri Din acest moment 
numele său a devenit foarte cunoscut în toată Muntenia, îndeosebi pen
tru conştiinciozitatea şi evlavia cu care zugrăvea icoanele. DocumenteI« 
vremii atestă că a rămas toată viaţa un om modest, liniştit şi un in̂  
drăgostit de meserie, de care nu s-a despărţit pînă la adînci bătrîneţi 
A  murit la 8 iulie 1880, în vîrstă de 83 de ani şi a fost înmormîntat la 
mînăstirea Ciolanu, unde la 5 ianuarie 1890, a fost înmormîntată şi soţia 
sa, Marghioala.

Opera pictorului Nicolae Teodorescu constă în zugrăviri de bise
rici, icoane, epitafe, portrete şi tablouri cu subiecte religioase, în decurs 
de peste 50 de ani. Pictura sa se distinge «datorită reflexelor aurii ale 
scen«lor de pe tîmplă, cînd lucrează pe foiţă de aur, sau clar-obscur în 
lipsa acesteia, apostolii zugrăviţi în picioare, grupaţi cîte doi, iar pro
orocii grupaţi cîte trei sau doi, în funcţie de spaţiu. Pe uşile diaconeşti 
sînt zugrăviţi Aaron şi Melchisedec, chipul Maicii Domnului de pe ca
tapeteasmă e văzut «cam din spate şi faţa pe trei sferturi întoarsă spre 
privitor», iar «chipul lui Iisus cu faţa triunghiulară, în care gura apare 
foarte mică, iar ochii cu o  căutătură directă, aproape iscoditoare» ^

Numărul bisericilor pictate de el este destul de mare. Dintre aces
tea, sînt cunoscute astăzi numai 17. Potrivit anilor zidirilor indicaţi de 
pisanii, luate în ordine cronologică, bisericile pictate de Nicolae Teo
dorescu sînt următoarele : biserica Cocioc din mînăstirea Căldăruşani, 
1825 ; biserica Sf. Petru şi Pavel din mînăstirea Ciolanu, 1828— 1829 ; 
biserica mînăstirii Berea, 1831— 1832 ; catedrala episcopiei Buzăului, 1833 
— 1837 ,• catedrala mitropolitană din Bucureşti, 1835— 1837 ; schitul Brazi 
din Panciu, 1837— 1838 ,- paraclisul de la episcopia Buzăului, 1840— 1841 ,• 
biserica Sf. Treime din mînăstirea Răteşti, 1843— 1844 metocul de la 
Pî-rşcovul de Sus, 1845; metocul de la Vintilă Vodă, 1846; biserica fos
tului metoc Găvăneşti, 1847; biserica din Jugureanu, 1850; biserica

31. G. Qpresou, Pictura românească 3n secolul XIX, ed. n, Buc. 1943, p. 116.
32. Protosinghel Chirii Dobre şi Pamfîl C  Georgian, Mînăstirea Ciolanu din jud. 

Buzău, Bucureşti, 1930, p. 50—SI.
33. Cf. Decretului 560/6 decembrie 1644 publicat în buletinul «Gazeta oficiali», 

nr. 149, vineri 8 decembrie 1844, p. 996 (cătat la Pr. GatorfeJ Cocora, a/f. cit., p. 340).
34. D iac C  Săndulescu-Vema, Zugravii de la Buzău, tn «Îngerul», Buzău. IX 

(1002), nr. 10— IU, p. 542.
35. Georgeta Werthetoer, Pictorul Tattarescu, elev al pictorului Nicolae Teodo

rescu şi prima sa lucrare proprie: tlmpla bisericii Oneşti, în <9twlii şi cercetări de is-
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din Băbeni-Rumâni, Dîmboviţa, 1854 ; biserica Adormirea Maicii Dom
nului din Brăila, 1856 ,- biserica Sf. Gheorghe din mînăstirea Ciolanu, 1857 
şi altele36.

Pe lingă bisericile pictate cu multă măiestrie artistică, zugravul Ni
colae este ■autorul unui număr impresionant de icoane, precum şi al 
unor portrete de mare valoare, printre care cel al episcopului Chesarie 
al Buzăului, precum şi cel al episcopului Filotei, tot de la Buzău.

3. Gheorghe Tattarescu, pictorul plin de zel, cum este considerat 
azi, al secolului al XlX-lea, a fost cel mai strălucit şi talentat elev al 
lui Nicolae Teodorescu.

S-a născut la Focşani, în' anul 1820 37 şi a primit la botez numele 
de Iordache, .pe care şi l-a schimbat mai tîrziu în Gheorghe. Părinţii săi, 
Smaranda şi Mihai Tattarescu, au decedat din cauza unei molime în 
1826. Rămîrilnd orfan, a fost crescut în Odobeşti de unchiul său Nicolae 
Zugravul, fratele mamei sale, de care şi-a legat toată viaţa şi căruia 
i-a datorat cariera sa de renumit pictor religios al vremii sale 38.

Şcoala de pictură a urmat-o la Buzău, pe o perioadă de 8 ani, pri
mind atestat de\ pictor bisericesc la 23 aprilie 184539. După primirea 
atestatului a fost trimis la specializare în Italia, la recomandarea epis
copului Chesarie şi pe cheltuiala acestuia. Pînă la plecare, însă, a pic
tat biserica mînăstirii Răteşti, între anii 1843— 1844. Studiile au durat 
cam 6 ani la Academia San Luca din Roma.

în anul 1851 s-a înapoiat în ţară, aducînd cu el o experienţă bo
gată, care s-a dovedit ulterior foarte fructuoasă. El a venit cu o direcţie 
şi concepţie nouă în pictura bisericească, mult apreciată de personali
tăţile vremii, piintre care se află mitropoliţii Nifon şi Iosif Naniescu 40. 
Fiind apreciat unanim a fost foarte solicitat, pictînd nu mai puţin de 
54 de biserici, după unii chiar 56 41. Dintre acestea amintim bisericile : 
Zlătari, 1858; Bistriţa,- biserica episcopiei din Rîmnicu Vîlcea, 1854; 
Cetăţuia din Rîmnicu Vîlcea; Sf. Spiridon Nou, 1858; paraclisul mînăs
tirii Antim, 1859; Creţulescu din Bucureşti; Creţulescu din Tîrgovişte, 
1863; Ghighiu, 1864; biserica greacă din Brăila, 1871; Colţea, 1871; 
Sf. Nicolae Şelari, 1876; Sf. Ilie din Craiova, 1874; biserica Albă din 
Bucureşti, 1873 ,• Sf. Parasdhiva din Ploieşti ,• catedrala Mitropoliei din 
Iaşi, 1884 ,• biserica episcopiei Huşilor, 1.888 şi altele42.

Examinînd bisericile pictate de Gheorghe Tattarescu vedem că el 
s-a depărtat cel mai mult de stilul tradiţional bizantin, în -care se stre- 
curaseră deja elemente realiste şi folclorice. El n-a folosit Erminia bi

36. A  se vedea amănunţit la Pr. Gabriel Gooora, art. cit., p. 344— 348.
37. Jaques Wertheimer Ghica, Gheorghe Tattarescu, un pictor român şi veacul 

său, Bucureşti, 1958, p. 8.
38. Pr. Gabriel Gocora, art. cit., ţ>. 366.
39. Emil Vîrtosu, G. Tattarescu şi Italia, Bucureşti, 1938.
40. J. WertheimeT Ghi-ca, op. cit., p. 290 şjU.
41. A  se vedea lista completă publicată de Teodora Voimescu, Gheorghe Tattarescu, 

Bucureşti, 1940, p. 75—76.
42. Prof. I. L. Georgescu şi Episoop-vicar Roman Stanciu, G. Tattarescu şi N. Gri- 

gorescu in arta bisericească românească, în «Biserica Ortodoxă Română», XCITI (1975), 
nr. 5—6, p. 713—714.
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zantină, dominată de reguli, dar «care nu punea stavilă progresului, ci 
urmărea să păstreze spiritul tradiţional al Ortodoxiei, opus «corcirii pa- 
pistăşeşti», cum o denunţa Macarie în introducerea' Erminiei» 43.

în arta sa, influenţa Occidentului şi-a spus cuvîntul; cei 6 ani 
cît a stat la Roma i-au modificat 'formaţia artistică din tinereţe. Natu
ralismul Renaşterii în pictura religioasă, practicat în Apus şi-a pus am
prenta asupra formaţiei marelui nostru pictor. De aceea, istoricii noştri 
îl privesc pe Gheorghe Tattarescu ca pe un inovator44. Lui i’ se atribuie 
părăsirea procedeului tradiţional al frescei şi înlocuirea ei cu pictura 
în ulei, precum şi abandonarea stilului bizantin tradiţional45.

Alţi istorici consideră că Gheorghe Tattarescu a ales calea de mij- • 
loc, îmbmînd tradiţia bizantină cu realismul manifestat în Occident.

Scen’ele pictate de el sînt bine delimitate, sub forma unor tablouri 
în care lipseşte abundenţa de personaje ‘biblice, iar registrele orizontale 
se reduc la două sau cel mult trei.

In ciuda tuturor acestor noutăţi, pictura lui Gheorghe Tattarescu a 
plăcut şi a cucerit. Aşa se explică de ce pictorul, la un moment dat, în 
anii de glorie 1871— 1873 a fost nevoit să încheie contracte în care se 
angaja numai să supravegheze pictarea unor biserici, pe care o exe
cutau ucenici ai săi. El a avut 'Curajul de a transpune pe zidurile bise
ricilor chipul omului, care corespunde ideii de frumuseţe clasică, de a 
folosi culori Vii care atrag privirea maselor, de a da mai multă expre
sivitate personajelor biblice 46.

Alţi istoriografi, printre care George Oprescu, îi impută lui Gheor
ghe Tattarescu părăsirea stilului tradiţional bizantin, care a făcut glo
ria artei religioase în trecut şi adoptarea neoclasicismului, caracterizat 
ca «amorf, inexpresiv şi molîu la colorit, fruct al şcolii academice, cla
sicizantă, convenţională şi manieristă, datorită meşterilor săi Carta şi 
Silvagni» (profesorii săi de la Roma) 47. De asemenea, i se mai impută 
înlocuirea picturii în frescă cu cea în ulei, «în contradicţie cu climatul 
nostru, cu rolul picturii religioase la noi, care devenise un ornament 
occidental, ilogic şi fragil, pe zidurile unor clădiri de factură bizan
tină» 48. Este caracterizarea cea mai corectă făcută de un specialist, 
asupta picturii bisericeşti a lui Tattarescu.

Acest fenomen, petrecut în sec. al XlX-lea, nu trebuie însă raportat 
numai la Gheorghe Tattarescu, întrucit nu este singurul caz în această 
privinţă49. Pătrunderea stilului neoclasic în arta religioasă românească

43. J. Wortheimer-iGhioa, op. c it . ; G. Oprescu, op. cit., p. 49; Emil Vîrtosu. op. 
cit., p. 13 etc.

44. Prof. I. L. Georgescu şi Ep. Roman Stancîu, G. Tattarescu şi N. Grigorescu..., 
p. 717 j cf. J. Wertheimer-Ghica, op. cit., ţ>. 206.

45. J. Wertheimer-Ghdoa, op. cit., p. 122— 128.
46. In «Pictura românească îm sec. X1X»>, p. 1' 12. 47. {Ibidem.
48. Remus Niculescu, Eustaţie Aîtini, în «Studii şi cercetări de istoria artei»,

1965, 1; Idem, Contribuţii Ia istoria Începuturilor picturii române, In aceeaşi revistă 
1-954, nr. 1—2, p. 90—93.

49. Teodora Vcwnesau. Gheorghe Tattarescu..., p. 128.
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a avut loc încă din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea prin Eustatiu 
Altini şi ucenicii săi de la şcoala de pictură de la Iaşi, şi s-a continuat 
prin intermediul şcolii de pictură de la Cernica şi Căldăruşani. •

4. Dimitrie Teodorescu este considerat, după Tattarescu, cel mai 
talentăt elev al lui Nicolae Teodorescu, iar prin faptul că a lucrat 
o vreme alături de Gheorghe Tattarescu, se considera şi elev al aces
tuia. Acest lucru se vede clar din contractul pe care l-a încheiat îm
preună cu Tattarescu, în care se spune : «Mă voi sili cu tot zelul şi 
stăruinţa la această lucrare, a-mi face onoare atît mie, cît şi profesorului 
meu, D-lui Tattarescu» ^

El a adoptat tehnica lui Tattarescu, pictând în ulei şi Teuşind an
sambluri foarte plăcute, mai ales acolo unde nu abuza de albastrul ul- 
tramarin. Iar în ceea ce priveşte stilul, a împrumutat de la Tattarescu 
«dispoziţia temelor şi cîteva compoziţii, întîlnite pretutindeni unde a lu
crat» 51, fără însă să se îndepărteze complet de caracteristicile primului 
său profesor.

Scenele biblice sînt executate după modelul celor ale lui Tattarescu,. 
grupate în tablouri de sine stătătoare, cu personaje puţine dar indi
vidualizate şi expresive, reuşind nu numai să placă ochiului, ci să pro
voace emoţia religioasă adecvată.’

Ca pictor bisericesc a avut o activitate destul de prodigioasă, pic- 
tînd după o statistică incompletă, 39 de biserici, ultima fiind biserica' 
din Ruşeţu, judeţul Brăila, în anul 1912 Tot de el sînt pictate o mul
ţime de icoane, dintre care cea mai reuşită ar fi «Încoronarea Maicii 
Domnului», de la 28 martie 1879 din mînăstirea Răteşti, epitafuri,, ca cel', 
din paraclisul episcopiei Buzăului, din 20 martie 1888 etc.

5. Nicolae Grigorescu, este, fără îndoială, alături de Gheorghe Tat
tarescu, (personalitatea cea mai de seamă în pictura bisericească a sec. 
al XlX-lea.

S-a născut în satul Pi tara, lîngă Bucureşti, în anul 1838. Tatăl său, 
Ion Grigorescu, a murit de timpuriu, iar mama sa, Ruxandra, a fost 
nevoită să plece cu cei 7 copii la Bucureşti. Venind aici s-a întîlnit cu 
pictorul catolic Chladek, sub îndrumarea căruia a început să picteze 
iconiţe, pe care le vindea în piaţă S3.

In anul 1853 a fost angajat de principesa Trubeţkoi să picteze i- 
coanele praznicale de la biserica zidită de ea la Băicoi. Fiind din ce în

50. Pr. Gabriel Goeora, art. cit., ;p. 381. A  Împrumutat de Va Tattarescu, «Pre
gătire pentru răstignire», de dimenshmi mari. zugrăvită de obicei pe Jumătatea absidei 
stingi din naos, cum o  Intllntm la mînăstirea Răteşti, la biserica Sf. Îngeri dan Buzău 
şi Sf. Ioan din Plodeşti, difl oare nu lipseşte ostaşul roman călare, executată Insă

. stlngaci, mai ales In dimensiunea personajelor privite In perspectivă». Ibidem.
51. A se vedea lista bisericilor pictate de el la : Pr. Gabriel Cocora, art. cit.,. 

p. 36».
52. G. Oprescu, Nicolae Grigorescu (1837— 1907), voL I, Bucureşti, 1962, p. 9.
53. Ibidem, p. 10.
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ce mai apreciat, a fost angajat să picteze icoanele mînăstirii Căldăru- 
şani, distruse apoi de un incendiu M, rămînînd doar o icoană care înfăţi
şează pe Iisus cu Samarineanca la puţul lui Iacov.

în 1856 a semnat contractul pentru pictura murală şi icoanele bise
ricii mînăstirii Zamfira, pe care le-a terminat în cîteva luni 5S. Aici se 
păstrează una din remarcabilele sale lucrări de debut, epitaful. Scena 
plîngerii e văzută arhaic, «ca un ecou din trecut, venit din arta vechilor 
iconari, o întoarcere la tradiţia bizantină, contrastînd' puternic cu stilul 
aeoclasic» 56.

» In pictura de la biserica Zamfira se întîlneşte tentativa artistului de 
a $e menţine în cadrul tradiţional al artei bizantine şi tendinţa de a picta 
în noul stil neoclasic 57. Tot aici întîlnim şi manifestarea timpurie a ten
dinţei pictorului pentru coloristică. Cu toate acestea, coloritul scenelor 
este şters, fumuriu. Doar capetele sînt tratate cu măiestrie şi maturitate 
precoce, revelînd calităţile de colorist şi ipsiholog care se vor face 
simţite în cariera de mai tîrziu, de pictor laic. Zamfira este o operă de 
aşteptare, preludiu pentru opera sa capitală, Agapia. La Zamfira, operă 
de debut, se vede deja înclinaţia pentru părăsirea stilului bizantin.

După terminarea lucrărilor de la Zamfira, sfătuit de călugărul Isaia 
, Piersiceanu de la mînăstirea Neamţu, care tocmai se întorcea dintr-o 
călătorie din Apus, se hotărăşte să plece, împreună cu acesta, pe cont 
propriu, la Paris. între timp însă, călugărul se îmbolnăveşte şi Grigo
rescu este nevoit să rămînă şi el la mînăstirea Neamţu, în speranţa ple
cării, timp în care se ocupa cu pictura unor icoane şi a altor lucrări 
mărunte. Aici s-a întîlnit cu stareţa mînăstirii Agapia şi încheie contrac
tul pentru pictarea bisericii.

In contractul ou Agapia, Încheiat la 2 aprilie 1858, nu se mai cu
prinde clauza stilului «bisericii noastre a Răsăritului», ci numai o dispo
ziţie generală : «Toate tablourile după pereţi in biserică, însemnate în 
listă, vor fi zugrăvite tot de mina mea, silindu-mă a face fiecare istorie 
complectă după descrierea Sfintei Scripturi şi cu cele mai bune boieli» 57. 
Are astfel prilejul de a-şi manifesta fără restricţie talentul şi personali
tatea artistică.

Nicolae Grigorescu reuşeşte la Agapia cea mai apreciată pictură 
religioasă realizată în sec. al XJX-lea în România. Stilul este prin exce
lenţă neoclasic curent, singurul acceptat atunci la noi. Ceea ce încer
case la Căldăruşani — pictura în ulei — dervine la Agapia o metodă 
curentă a secolului. Pentru figurile izolate, atît la icoane cît şi la pictu
rile murale, el se inspiră adesea de la persoanele din jurul său, o îndrăz
neală nemaiîntLlnită pînă atunci în pictura religioasă de la noi, executată 
în general după stilul tradiţional bizantin, chiar şi la neoclasiciM.

54. prof. I. L. Georgescu şi Ep. Roman Stanoiu, Gh. Tattarescu şl N. Grigorescu..^. 
p. 725.

55. G. Oprescu, Nicolae Grigorescu..., p. 10.
56. G. Opxescu, Remus Nioulesou, Anii de ucenicie, Bucureşti, 1956, p. 78.
57. Ibidem. 58. G. Oprescu, Nicolae G r ig o r e s c u p. 11.
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De aici se inspiră pentru poziţia solidă în spaţiu a figurilor, veri
dicitatea atitudinilor, acel sentiment deplin uman, care li se citeşte pe 
faţă. Coloritul este cu totul personal. Se mai inspiră în acest sens din 
Rembranxit, Tizian, Raffael, Murillo şi Leonardo da V inci59.

Aici se poate vedea maturizarea lui Grigorescu ca pictor de icoane 
şi cea de decorator mural, ambele în domeniul picturii bisericeşti. De
coraţia murală este adevăratul efort de reînnoire al pictorului. în ea 
n-a mai rămas nimic de la icoane, ci avem de-a face cu tablouri originale, 
care indică gradul de măiestrie al lui Grigorescu.

Pictura de la Agapia face îşi azi o puternică impresie de plenitudine, 
apogeul unei scurte dar glorioase cariere de zugrav °°. «Ba se deosebeşte 
hotărît de opera uscată, nepersonală şi şablonată a 'celorlalţi contem
porani, îndeosebi de aceea a lui Tattarescu. Ea nu e neoclasică, e gri- 
•goresciană» 61.

După terminarea operei sale de la Agapia, Nicolae Grigorescu a 
plecat, în 1861, la Paris, unde a rămas pînă în 1864, cînd s-a reîntors 
pentru puţină vreme în ţară. Toamna însă a plecat din nou la Paris şi 
de aici la Fontainebleau, lucrînd alături de colegii săi Courbet, Millet şi 
alţii, pTecum şi alături de imaresioniştii de mai tîrziu Renoir, Monet şi 
Basille. Aici se consacră picturii de tablouri inspirate din viaţa ţăranilor 
de la Fontainebleau, ca de pildă.: «Apus de soare la Barbizon», «Stîncile 
de la Fontainebleau», «Intrarea în pădurea de la Fontainebleau» etc. 
întors definitiv în ţară 1869, se stabileşte la Bucureşti, unde leagă prie
tenii durabile cu familii de vază, dedicîndu-se în exclusivitate picturii 
-de tablouri62.

6. Constantin Lecca (1810— 1887) este considerat, alături de Mişu 
Popp, reprezentant de seamă al picturii bisericeşti din sec. al XlX-lea în 
Transilvania.

S-a născut la Braşov în decembrie 1810, dintr-o •familie înstărită. 
Tatăl său era negustor. Avînd stare materială, a căutat să dea fiului său 
o educaţie aleasă, corespunzătoare epocii sale.

A urmat mai întîi cursurile şcolii româneşti de la biserica Sf. Nicolae 
din Şahei, după care şi-a continuat studiile la Viena şi Buda. Deşi atras 
de pictură, în primii ani s-a ocupat de alte probleme, făcînd traduceri, 
scriind nuvele şi încercări de sinteze istorice pentru popularizare 63.

în 1834 se stabileşte la Craiova, unde a funcţionat ca profesor de 
desen la Şcoala centrală, ocupmdu-se- în acelaşi timp de tipărirea de 
cărţi, fiind şi redactorul unor reviste. După un timp, a încheiat un con
tract în care se angaja să picteze biserica Madona Dudu din localitate. 
Este debutul carierei sale de pictor religios.

După terminarea acestei lucrări este nevoit să se refugieze la Braşov, 
fiind urmărit în urma eşecului Revoluţiei de la 1848. Din acest moment 
■el s-a dedicat aproape exclusiv picturii bisericeşti.

59. Ibidem, p. 12.
60. G. 'Opresou, Reţaus Niculescu, op. cit., p. 114. '
61. Prof. 1. L. Georgesou şi Ep. Roman Stanciu, art. cit., p. 728.
62. G. Oprescu, Nicolae Grigorescu..., p. 14— 15.
63. Idem, Pictura românească, ţ>. 107— 106.
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Intre anii 1850— 1870, Constantin Lecca este unul dintre cei mai pro
ductivi pictori români din sec. al XlX-lea. Opera sa este destul de vastă. 
La Braşov zugrăveşte biserica Sf. Nicolae din Şchei. Acolo se întîlneşte 
cu Mişu Popp, cu care a legat .o prietenie sinceră şi durabilă.

In 1850 a pictat, împreună cu Mişu Popp, steagurile oştirii, iar în 1851 
este numit profesor de desen la Colegiul Sf. Sava din Bucureşti, unde a 
rămas pînă în 1859, cînd este înlocuit de Gheorghe Tattarescu.

Neputind face faţă comenzilor de portrete şi cererilor de icoane, a 
făcut apel la ajutorul lui Barbu Stănescu, «poleitor» din Cîmpulung, care 
de fapt era pictor. In această perioadă a pictat biserica de la Curtea 
Veche din Bucureşti, în 1852, Sf. Ecaterina, 1853, Radu Vodă, 1863, toate 
în colaborare cu Mişu Popp. Iar în 1864 a pictat biserica Sf. Nicolae din 
Cîmpulung M.

Concomitent cu pictura religioasă, Constantin Lecca a continuat să 
picteze tablouri cu subiecte istorice. A încetat din viată în 1887,

Rolul (pe care Constantin Lecca îl are în pictura românească, este 
destul de însemnat. El este considerat, alături de Gheorghe Tattarescu, 
reformatorul stilului nou în pictura românească, caracterizat prin înlo
cuirea vechii tehnici şi vechiului stil al picturii bisericeşti cu cele aduse 
din Occident. Profesorul G. Oprescu caracterizează această stare de fapt 
în sensul că : «Lecca şi Tattarescu poartă răspunderea introducerii unui 
stil în contradicţie cu tradiţia naţională, în contradicţie cu condiţiile 
climaterice, în contradicţie cu rolul picturii religioase.la noi, care deve
nise astfel un oirnament occidental ilogic şi foarte fragil, pe zidurile unei 
clădiri de tradiţie bizantină» 65.

Cu toate acestea, aşa cum am arătat mai sus, în cazul lui Gheorghe 
Tattarescu, alţi istorici de artă sînt de părere că nu numai acestor doi 
mari pictori se datoreşte părăsirea stilului tradiţional bizantin şi înlocui
rea lui cu cel neoclasic, ci şi celor dinaintea lor. în vremea lor a avut 
loc doar apogeul acestei înlocuiri.

7. Mişu Popp (1857— 1893), deşi mai puţin întreprinzător ca priete
nul său Constantin Lecca, rămîne una din figurile reprezentative în pic
tura românească a epocii sale, fiind adeptul aceluiaşi stil neoclasic, 
adoptat de contemporanii săi. Era originar din ţinutul Făgăraşului, des- 
cinzînd dintr-o familie de preoţi. După terminarea şcolii primare a urmat 
cursurile şcolii de ofiţeri din Tîrgu Secuiesc, fără să îmbrăţişeze însă 
cariera militară. El dorea din tot sufletul să ajungă pictor. De aceea, 
între anii 1845— 1847 a studiat pictqja la Academia Sf. Ana din Viena, 
avînd ca profesor pe Gselhoffer ®6.

Venind la Braşov a făcut cunoştinţă cu Constantin Lecca, cu care a 
plecat la Bucureşti, unde lucrează la bisericile amintite mai sus.

• în 1855, a pleoat singur la Tîrgu Jiu, unde a pictat biserica domnească 
precum şi biserica din Gîrbovu. Âdci a rămas pînă în toamna anului 1859, 
cînd revine la Braşov, de unde este chemat da episcopul Calinic al Rîm- 
nicuiui să picteze schitul Frăsinei.

94. Ibidem, p. 111. 65. Ibidem, p. 142. 66. Ibidem, p. 113— 114
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Faima lui Mişu Popp s-a răspîndit în tot Ardealul, primind tot mai 
' multe comenzi pentru pictarea de icoane sau portrete. Istoricii de artă au 

cercetat ulterior toate «acele pînze răspîndite prin casele ardeleneşti» 67.
Din a'cel moment activitatea pictorului Mişu Popp s-a concentrat în 

execuţia portretelor, unele după fotografii, şi pictura religioasă. El a 
zugrăvit în Ardeal, bisericile din Satul Lung, Cernat, Toderiţa, Rişnov, 
Ţînţari etc., toate în regiunea Braşovului.

In 1890 a fost numit profesor de desen la liceul din Braşov, unde 
activează pînă în 1895 cînd a murit.

Mişu Popp «are toate calităţile clasei în care s-a născut: conştiinţa 
datoriei, aspiraţia spre cultură, pe care o vede însă prin prisma studiilor 
şi admiraţiilor sale din tinereţe, cinste şi bunătate şi un sentiment pa
triotic, care se exprimă In manifestări naive, dar mişcătoare, cum ar fi 
acei chioşc, în care strîmsese imaginile celor mai mari figuri din istoria 
noastră şi ale cărui genuri colorate, formau împreună tricolorul» M.

Secolul XIX reprezintă epoca unei adevărate revoluţii în pictura 
religioasă românească, în sensul laicizării sau, mai bine zis, al «umani
zării» chipurilor sfinte. Este epoca în care personalităţi marcante în do
meniul artei noastre bisericeşti, au dus la apogeu o  tendinţă nouă exis
tentă în Apus. întreg secolul al XlX-lea va cultiva preocuparea de a 
desprinde fresca de vechile canoane, de a prezenta o nouă estetică a 
personajelor sfinte.

Astfel, ipe pereţii bisericilor nu mai apar asceţi, ci oameni plini de 
viaţă, producîndu-se o deplină asemănare a personajelor sfinte ou lume« 
obişnuită, a credincioşilor. Pictorii caută să imortalizeze pe fond religios 
chipuri autohtone, încadrate într-o ambianţă specifică nouă. Aşa se 
explică de ce Grigorescu reproduce figura Măriucăi, pentru zugrăvirea 
Maicii Domnului, la biserica mîiiăstirii Zamfira, de ce la mînăstirea 
Agapia i-au pozat o serie de persoane laice, precum şi maici, pentru 
redarea icoanelor Maicii Domnului sau ale altor sfinţiM. I>e, aceea, pe 
drept cuvînt, Nicolae Grigorescu este considerat omul care a Îndrumat 
pictura noastră religioasă pe cărările modernismului.

Fără îndoială că pictura sec. ai XlX-lea a plăcut şi place multora, 
pentru că a adus o  noutate în arta religioasă românească. Dar această t 
noutate, acest stil de pictură, oare a făcut să unească pe pictorul laic 
cu zugravul de frescă sacră, nu s-a putut integra artei noastre ortodoxe 
româneşti. Şi acest lucru s-a văzut imediat, atît la începutul secolului 
nostru, cît şi astăzi.

67. Oomeliiu Comănescu, Pictorul Mişu Popp, In «Ţara Blrswi», an IV, martte- 
apiUie 1832; V&rgil VătĂşianu, Opera pictorului Mişu iPopp, in «Ţara Blnsei», an IV, 
iulie-auguat, 1932 ; Of. G. Oprescu, op. cit. supra, p. 1.14.

08. G. Opiesou, op. cit., p. 116.
69. AL Vlahuţă, Pictorul Nicolae Grigorescu, Bucureşti, 1910, p. 1 â.
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Pictori ca Lucshian (care, împreună cu Aftachino a pictat o biserică 
în Tulcea, biserica din Alexandria, biserica Brezoianu din Bucureşti), 
Tonitza {biserica din Netezeşti şi cea a schitului Durău), Ştefan Dumi- 
trescu (bisericile din Asău şi Agăş) şi alţii, s-au îndepărtat în mod vădit 
de stilul picturii complet umanizate a sec. al XlX-lea, văzînd în acest 
stil o neaderentă la stilul specific românesc (tradiţional.

Aceasta explică de ce pictura actuală, prin reprezentanţii ei de 
seamă, ca Gheorghe Popescu (catedrala din Constanţa, catedrala din Pi
teşti, biserica Plevnei), Ştefan Constantinescu (biserica Sf. Treime-Tei), 
Vînătoru (biserica Iancu Nou Bălăneanu), N. Stoica (biserica Dichiu) etc., 
urmează o cale medie care valorifică cuceririle de pînă azi în direcţia 
umanizării, păstrînd cuvenitul respect faţă de vechiul tezaur bizantin79. 
Se poate vorbi azi de o oarecare independenţă faţă de Stilul adoptat de 
pictorii sec. al XlX-lea, caracterizată prin îndepărtarea a ceea ce nu 
cadrează cu stilul ortodox al picturii religioase şi păstrarea elemen
telor specifice româneşti, izvorî/te din fondul nostru temperamental na
tural.

70. Episcop Roman Ialomiteanul şi Prof. I. L. Georgescu, Aspecte şi tendinţe...,
p . 1010— 1011.
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NOI MĂRTURII ROMÂNEŞTI DE LA ATHOS

Pr. PAUL MIHAIL

In istoria milenarului Athos toate cele 20 de mînăstiri din epoca 
bizantină împreună cu cele 20 de schituri de .pe moşiile lor au fost 
în continuu ajutate şi ctitorite de Ţările Române începînd din secolul 
al XlV-lea. Ctitoriile şi milele din Ţările Române către Locurile Sfinte 
se pot asemăna cu iubirea lui Dumnezeu către oameni. Totuşi, despre 
vreo mînăstire sau vreun schit de la Athos depinzînd de Biserica Orto
doxă Română în secolele trecute nu se pomeneşte. Abia la mijlocul 
sec. al XiIX-lea a fost fondat Schitul românesc Prodromul pe moşia 
Mînăstirii Lavra. Dar întorcîndu-ne privirea in timpurile mai vechi, 
constatăm permanenţa prezenţei călugărilor români, trăitori în schi
turi, în chilii, în peşterile stîncilor Athosului de la Karulea, Kapsokalivia 
şi în colibe.

Caracteristica monahismului românesc este că dintru începutul exis
tenţei sale, călugării români s-au ocupat cu copierea manuscriselor şi au 
învăţat să «citească» pe cei care intrau pe poarta chinoviei. Copierea ma
nuscriselor în Moldova a constituit o epocă de înflorire menţionată în is
toria culturii popoarelor sud-est europene. Astfel şi monahii din Ţările 
Române care s-au aşezat la Athos au continuat tradiţia înaintaşilor lor.

Ducîndu-şi astfel viaţa în mijlocul altor monahi: greci, ruşi, bulgari, 
sîrbi, albanezi, monahii români au avut nevoie de manuscrise pentru 
cărţile de slujbă sau pentru lectura sufletească. Deşi în Ţările Române, 
în secolul al XVIII-lea, au circulat şi s-au tipărit destule cărţi de slujbă 
bisericească, totuşi copierea manuscriselor Psaltirii, Ceasloavelor, Octoi- 
hurilor, Acatistelor a continuat ca o  îndatorire a votului monahal. Si- 
haştrii şi colibarii, cei de la chilii şi din schituri au copiat caiete de pe 
textele din Paterice, învăţături, scrieri isihaste, capete din scrierile ma
rilor cuvioşi şi patriarhi, precum şi literatură apocrifă pe care le citeau 
şi le aveau în faţa ochilor.
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In chiliile Muntelui Athos se găsesc şi azi numeroase tipărituri în 
limba română şi manuscrise Tomâneşti din secolele XVIII-XIX. Existenţa 
manuscriselor româneşti, la o aşa de mare distamţă de mînăstirile şi cen
trele culturale din Ţările Române se datoreşte prezenţei feţelor monas
tice care foloseau limba română «în grădina Maicii. Domnului» adică la 
Athos.

Cataloagele bibliotecilor marilor mînăstiri : Lavra, Vatoped, Ivirion, 
Rusicon, Xeropotam, Grigoriu, Dionisiu menţionează existenţa manuscri
selor slave şi aromâneşti care sînt strădaniile cărturăreşti ale asceţilor 
români. Manuscrisele iluminate de la Protaton, mînăstirile Dionisiu, 
Cutlumuş, Xeropotam şi Grigoriu publicate recent f  ac dovada participării 
româneşti la susţinerea chinoviilor athonite *

In Opisul Bibliotecii mînăstirii Hilandar publicat în 1976 sînt înre
gistrate şi 8 manuscrise româneşti din secolele XVIII—X IX 2. Manuscrisul 
nr. 738 din 171G cuprinde «scrieri ale Sfinţilor Părinţi» ; Manuscrisul nr. 
539 din 1760 conţine «scrierile Sfîntului Simeon Noul Teolog», în 156 fo i ; 
urmează : Euhologiu, din 1802, în 70 foi, sub nr. 370 ,• Minunile Maicii 
Domnului, din 1832, în 241 foi, sub nr. 542; Adormirea Maicii Domnului, 
din 1849, în 8 foi, sub nr. 737 ; Acatistul Sfintei Cruci, din 1861, în III +  
5 +  1 foi, sub nr. 771 ; îndrumări religioase, din 1864, în 237 foi, sub nr. 
541 şi Dumnezeiasca liturghie din secolul al XLX-lea, în 7 foi, sub nr. 736.

Alte manuscrise din secolele XVIII—XIX se află la mînăstirea Xeno- 
font. Un manuscris de 68 foi, în diferite mărimi, cuprinde Cugetările şi 
cuvintele simţului Avgustin episcopul Iponii -, alt manuscris d e '120 pa
gini, în mărime 15x10 cm cuprinde Rugăciuni din Siinţii Părinţi, rugă
ciuni de obşte către Domnul .şi toţi sfinţii, învăţături din Macarie Egip
teanul, Efrem Şirul, Ioan Gură de Aur, avva Ischision, din prima jumătate 
a sec. al XlX-lea. Acesta are însemnare : «La 1860 septembrie 8 am in
trat în sfîntul munte Sinai, iar la 19 mai 1861, cu mila Maicii Domnului, 
m-am dat la chinovie la Xenofont şi era vineri la vecernie» 3.

în chilia Intrarea Maicii Domnului de pe moşia mînăstirii Dionisiu 4 
printre cete 99 de cărţi româneşti din secolele XVIII şi XIX, din tiparni
ţele româneşti de la Iaşi, Bucureşti, Neamţu, Rîmnicu Vîlcea, Chişinău, 
Sibiu, Petersburg, Buzău, Viena, sd află şi 77 manuscrise de diferite 
mărimi, conţinînd cîntări de psaltichie, panihide, cîntări de laudă Maicii 
Domnului etc. intre ele : Spunere prescurtată a lui Grigorie Sinaitul pen
tru tăcere şi şaisprezece capete pentru chipurile rugăciunii, în 23 foi, 
de la începutul sec. al XlX-lea.

1>. S. M. PeVekaoidis, P. C. Chris'tou, Ch. Tsâoumis, S. N. Kadas, The Treastires of 
Mouht Athos. Iiluminated Manuscript. I (The Protaton and the Monasteries oi Diony- 
siou, Koutioumousiou, Xeropotamou and Grigoriou), Atena, 1974, 496 p. +  500 ilus
traţii şi II (The Monasteries oi Iveron, St. Panteleimon, Esphigmenou and Chiiandar), 
Atena, 1975, 400 p. +  443 ilustraţii; recenzia noastră în «Revue Roumaine d’Histoire», 
1976, nr. 3, p. 549—551 ; Cf. şi studiul nostru Reminiscences athonites dans la gravura 
roumaine du XVII-e siecfe, în «Revue des etudes sud-est europiennes», Bucarest, 
XIX, 1981, nr. 4, p. 723—735.

2. M. Matejic, Hilandar Slavic Codices, Coluntbus-Ohio, 1976, 156 p. şi recenzia 
noastră în «Revue des etudes sud-est europeennes», 1977,, -nr. 4, p. 813— 814.

3. Paul Mihail, Mărturii româneşti din Bulgaria şi Grecia, 1933, p. 111.
4. Ibidem, p. 100— 103.
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Aceeaşi chilie, care număra zece călugări sub stăreţia ieromonahului 
Serafim Şoimu, poseda un manuscris în 121 foi, format de carte care cu
prindea ; «Ale celui dintru sfinţi părintelui nostru Teodor ce a fost şi 
episcop al Edesului, capete ale faptelor celor bume» în scriere mare şi 
înflorit din primul pătrar al secolului al XlX-lea 5.

O altă chilie cu hramul Adormirea Maicii Domnului care număra 
şase monahi cu bătrînul Arsenie Neluş, între cărţi şi filade copiate păstra 
manuscrisul în 125 foi, în mărime de 20x15 cm., din anul 1735, care cu
prindea : «Rugăciunile pe toată săptămîna, Gromovnic a lui Eraclie, îm- 
păratu oare au fost npmeritoriu de stele, Trepetnic de semne omeneşti, 
epistolie şi pashalie începînd de la 1735 şi pînă la 1780, nelegat. Şi cîte 
altele se vor mai fi păstrînd în chilii şi sihăstrii şi colibe ale singurati
cilor monahi!».

Prezentăm în cele ce urmează alte două manuscrise româneşti inedite 
de la Muntele Athos din secolul al XVIII-lea. Primul dintre aceste ma
nuscrise mi-a fost comunicat de către I.P.S. Antonie Plămădeală. Manu
scrisul ,al doilea este proprietatea mînăstirii Xenofont şi a fost cercetat 
de mine în anul 1931 cu prilejul unei călătorii de studiu la Athos.

Conţinutul manuscriselor este miscelaneu şi corespunde nevoilor 
sufleteşti ale copiştilor şi ale celor care le foloseau. Locul copierii tex
telor este Athosul, în sihăstriile de la Karulia, Kapsokalivia, Katunakia, 
schiturile Lacul, Sf. Ana, Provata şi chiliile româneşti risipite printre cele 
400 existente. La începutul secolului al XVIII-lea în chilii şi schituri s-au 
aflat, probabil,, destul de puţini nevoitori români, care s-au înmulţit în 
secolul al XiIX-lea, mai ales după întemeierea schitului Prodromul; sta
tistica Athosului în 1903 arată că acolo erau în total 286 români din toate 
provinciile româneşti6.

Aceste manuscrise româneşti a căror descriere o facem se adaugă la 
cunoaşterea mărturiilor desţarate ale strădaniilor cărturăreşti şi ale legă
turilor româneşti cu milenarul Athos.

l
1764 <f. 61 v), 1772 (f. 1(26 v), 245 f.

Miscelaneu : Pateric, EIrem Şirul, Ioan Scărarul, Simeon noul 
Teolog, Isaac Şirul, Grigorie Sinaitul, Cassian Rlmleanul, Teodor 
episcopul Edesului, Isihie preotul, Atanasie al Alexandriei, Ioan 
Gură de Aur, Amartolon Satiria, Crinii Ţărinii etc.

F. 1 Ale oelui dintru sfinţii părintele nostru Ghimadie Patriarhul Ţa-
rigradului (sic), Cuvinte de lolos pentru credinţă.
Inc.: Nu zice, mult am greşit 

F. 4 Cuvînt foarte de folos al celui dintru sfinţi părintele nostru Atha-
nasie cel mare Patriarhul Alicsandrii.
In c .: Să ne nevoim fraţilor. •* '

F. 6 v Aceluiaş pentru mintea întreagă.
D es.: Să fugim ce această lume.

F. 7 — 10 v j  Patericul sfinţilor părinţi..
Inc .: Pateric ai sfinţilor părinţi de învăţătură pentru cuviosul 
Antonie cel Maie.

5. Ibidem, p. 100.
6. «Ţerkoven Vestirile», nr. 6 din 1974, p. 8.
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F. 11 —  13 v Cuvînt al Sfîntului Efrem, cum să cade călugărului a fi.
Inc.: Să cade călugărului celui călugărit de curînd.

F. 14 —  14 v Învăţătură pentru lepădarea adevărată şi în (ce) chip află sufletul
pre D(u)mnezeu pentru care au venit Domnul. Efrem Şirul.
Inc.-: Cela ce au dîştigat tăcere şi au ajuns la singurătate.
D es.: aduce lor pocăinţă şi plîngere.

F. 16 —  16 v Arătare pentru multe înşelăciuni.
Inc .: Un frate oarecare petrecea.

F. 17 — 20 v Cuvinte de f-olos din Crinii ţarinii.
Inie.: Adu-ţi aminte suflete al mieu.
Des. : toţi sfinţi cei din.

F. 21' — 25 v Au zis D(o)mtiul cela ce  mă iubeşte păzeşte poruncile mele.
Inc .: Zis-au un bătrîn că dacă ştie călugărul.
D es.: multă roadă va lua. Coneţ.

F. 26 —  26 v învăţătură pentru cela ce ia frica lui D(u)mnezeu.
Cuivînt al 61.
Inc.: Cela ce nu are tntru sine.

( Des. : pre unul ca acela.
F. 26 v — 29 Învăţătură pentru dragoste. Cuvînt 62.
F. 29 —  30 învăţătură pentru cela ce nu axe dragoste. Cuvînt al 63.
F. 30 — 31 învăţătură pentru îndelunga răibdare. Cuvînt al 64.
F. 31 — 31 v învăţătură pentru cela ce  nu are îndelunga răbdare.

Cuvînt al 63 (sic).
F. 32 —  33 învăţătură pentru blîndeţe. Cuvîntul 70.
F- 33 — 34 învăţătură pentru.vicleşug. Cuvînt al 71.
F. 34 v  — 35 Învăţătură .pentru adevăr. Cuvînt al 72.
F. 35 — 35 v Pentru minciuni şi pentru ceea ce nu au adevăr. Cuvînt al 73.
F. 36 —  37 învăţătură pentru răbdare. Cuvânt «1 66.
F. 37 — 38 învăţătură pentru cela ce nu are răbdare. Cuvînt al 67.
F. 38 —  38 v învăţătură pentru nemîneiare, adecă a nu avea mînie.

Cuvînt 68. <
F. 39 — 39 v învăţătură pentru iu-ţimea sufletului, adecă pentru mînie.

Guvînl 69.
F. 40 —  40 v Învăţături creşitineşti de folo.s. Caip. 9.

Inb.: D(u)mnezeiasoa scriptură mă învaţă.
D es.: îndreptul cu pocăinţă. Go(<ne)ţ.

F. 41 —  41 v Învăţătură a sf(i)irtului Efrem.
Inc. : Iubite, de şezi W toc numit.

F. 41 v —* 42 v Învăţături creştine de folos. Cuvînt al 12.
In c .: 1. Pocăi ţi-vă şi credeţi.

F. 42 v Alt ouvînt pentru urmarea lui H(risto)s.
D es.: socoteşte greş a lele lui. Coneţ.

F. 43 — 44 v Inc .: cu trine. Cum d&r voeşti ca să laşi locul. .
F. 44 v — 46 Învăţătură că nu să cade a să da spre patimă. Cap. 8.

Inc. : Pentru smLatelele cele ce s i fac.
F. 46 — 53 Învăţătură pentru pocăinţă.. Efrem. Cuvînt 100. ,

D es.: în veci vecilor, amin.
F. 53 v — 62 Cartea (Părânţilor. A prea cuviosului ' părintelui nostru Ammoa,

Învăţătură, aducere aminte de judecată şi de altele foarte folosi- 
toate de suflet. Gap. 1.
Inc.: Caută spre tine cu dinadinsul.

F. 63 — 64 v . Acelui dintru sfinţi părintelui nostTu Isac Sirianul.
Ouvînt foarte de folos.
Imc.: Oare oarele din fraţ scrise acestea.

B. O. R. — 8
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F. 64 v Cuvint al sfîntului Efrem Sirianul.
* D es.: Coneţ.

F. 65 — 66 v  ̂ Acelui dintru sfinţi părintele nostm Ioan din muntele Sinai
Cuvînt de folos.
•Inc.: Toţi oei ce ne-am lepădat de lume.

F. 66 — 71 v Cuvînt pentru lupta trupului.
Inc.: Iară de te supără lupta trupului. V 

F. 72 — 72 v . Cuvini al sfinţilor părinţi folosdtoriu.
In c .: Frate cînd vine gînd.

F. 72 v  — 73 Cuvînt al sfîntului Ioan Scăraruil. Pentru sihăstrie.
F. 73 V |— 80 Cuvînt al sfîntului părintelui nostru Bvvagrie.

Pentru omilinţa sufletului..
F. 80 — 80 v Cuvînt al sfîntului Varsanufie.

Inc .: De nu va ajuta omului lucrarea cea din lăumtru.
F. 80 v  —

F. 82 — 83 învăţătură pentru ascultare. Cuvînt 74. Cuvînt 75. Cap. 76.
Cap. 77.

F. 83 — 84 v învăţătură pentru dragoste. Cap. 89.
Inc.: Iubitul mieu de te vei 'învrednici.

F. 84 v  — 86 învăţătură pentru credinţă şi pentru nădejde şi pentru dragoste.
Guivîint 102.
Inc .: Rogu-vă pre voi fraţilor miei.

F. 86 — 87 v Efrem. învăţătură că nu să cade a umbla călugărului din loc în
loc. Cap. 27.
Inc .: Credinţa iaste mumă la tot lucrul bun.

F. 88 — 89 (Simeon noul bogoslov).
Inc.: Sufletului şi toată mintea, să nu amesteci.

F. 89 —  93 v Cuvînt aceluiaşi (Simeon) foarte folositoriu.
D es.: mai întîi truda cea multă.

F. 94 —  95 Inc .: Un frate au întrebat pre un stareţ.
F. 95 — 95 v  Din cartea părinţilor. Cuvînt 14. ■

Inc .: Spusu-ne-au noo un stareţ- 
D es.: milostiv mie păcătosului.

F. 96 — 97 Inc .: Şi era batjocorit de dracii în mulţi ani.
F. 97 — 100 Iar aceluia stint (Soararuil) cuvînt.

Inc .: Nu iaste initr-acestui fellu călugăr.
F. 100 — 101 Din cartea părinţilor. Cuvînt al 2.

In c : Un frate oare care nevoitoriu făcea pravila sa.
F. 101 — 106 v  Din cairfcea părinţilor. (Ouvint) al 14.

Inc .: Doi fraţi după trup s-au lepădat de lume.
D es.: Şi a te păzi de aceste. .

F. 107 .— JH v  (Simion noul bogoslov)
Inc. :Şi de niu ar fd pus scăparea acelui înalt.
D es.: fiind măturată de pati&i.

F. 112 — 113 Cuvînt §1 sfîntului Varsanufie.
• Inc.: De nu va ajuta omului lucrarea.

D es.: iar cele Împotrivă acestora tuturor sfcnt arătate.
F. 113 — ltl4 Pentru cum să cade a goni gînduriie. Simion. Cap. 4.

Inc.: Nu nu goneşte nimenea vreodată gînduriie.
F.' 114 — 115 v  Pentru înşălăcrune. Caip. 11.

Inc .: Ia aminte adevarat întru înţelegere.
F. I1I6 — 116 v  Acehriaş (Simion noul bogoslov).

Inc  : Să nu te minunezi de vei fi biruit de frică.
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F. 117 — 118 Pentru înspăimîmtare adecă frică.
Inc .: De te va înfricoşa cineva nu te înspăimîrata.

F. 1118 — 120 v Ale statului NU ouvînt pentru cele opt glnduri.
Inc .: Să ştii fiule că opt gînduri sînt oare fac toate.

F. 121 —  126 v Pentru smerenie şi plîngere. Cap. 1.
Inc .: Aproape de fericitul Antonie.
D es.: vre o  pagubă trupească. Coneţu.

F. 127 — 127 v  Pentru înţelegerea rugăciunii. Grigorie Sinaitul.
Inc .: Cînd cetind ou buzele rugăciunea noastră.

F. 127 v. — 130 Pentru întunereoimea şi tiurburaiea cea drăcească. Cap. 30.
Inc .: în vremea întunerecimii şi turburării mintii.

F. 130 v — 134 Pentru a nu griji de nimic nice odată. Caip. 23.
Inc .: Tot feliu de asuprele şi de necaz ne fac nouă dracii.

F. 134 — 140 Pentru patimi care din care să năşite. Cap. 15.
Inc .: Mai nainte de tot păcatul slobod dracii.

F. 140 — 140 v Pentru credinţă. Cap. 5.
F. 140 v  — 1>41 Pentru dragoste. Cap. 6.
F. 141 — 143 Pentru post. Cap. 7.

iDes.: a marelui post. Coneţ. '
F. 143 v  Pentru neagonisdre.

D es.: ll  fac pre el ca o fiiară cumplită. Co(ne)ţ.
F.’ 144 —  146 Viaţa sfinţilor părinţi.

Inc .: Din toată inima lui tare iaste spre e i 
F. 145 — 146 v Casiian Rîmleanul. Cuvîntul cel de folos.

■Inc.: Mtradrida fiind că au adus prihană ceriului.
F. 147 — 147 v Calea cea strimtă care o arată H(risto)s la sfinta sa Evanghelie.

Cuvînt al Scăraşului.
l o c . : Calea cea strimtă îţi va arăta scîrbixe.

F. 148 —  152 v  Ouvînt al sfîntului Athanasie cel mare.
Inc .: Au zis sfîntul apostol Raivel de toate m-am păgubit.

F. 152 v  —  169 Ouvînt al celui dintru sfinţi părintele nostru Theodor episcopul
Edesuiui. Cap. 53; Cap. 54 ; Cap. 56; £ap. 58; Cap. 50 j Cap. 71 ;
Cap. 72; Cap. 78 ; Cap. 79; Cap. 2 3 ; Gap. 2 ; Cap. 3 ; Cap. 79 ;
Cap. 76; Cap. 77.

, Inc.: Primeşte aicest sfat al mieu.
F. 159 — 160 Pentru deşarta mărire. Cuvînt al sfîntului Casian Rîmleanul. Pen

tru opt gînduri.
Inc.: Ne fădnd nimic spre slava oaiAenilor sau spre lauda lui.

F. 160 —  161 v Cuvinte ale sfinţilor părinţi din Pateric foarte de folos.
Inc .: 1. Să nu aibd preteşug.

F. 161 v  — 162 Ouvînt al cuviosului părintelui nostru Nil Sinaitul. Pentru ţinerea
gîndurilor.
Inc .: Ţinerea gîndurilor iaste oa nu cînd vine.

F. 162 —  163 v  Isac Sirea(nu)l (Cuvinte).
Inc. : Totdeauna să pui in inima ta.

F. 163 v — 167 v Avva Agathon (Cuvinte).
Inc .: Un părinte au purtat o pQatră în trei ani.

F! 167 v  — 168 Învăţă tură a sfinţilor părinţi.
Inc. : Trei porunci aceste să le păzeşti.

F. 168 — 168 v Scrie la Cazaniia proorocului Ilie în tolie în 20 de zile.
Inc .: Cînd faci păcatul fuge îngerul de la tine.
D es.: Caută şi vezi. Coneţ.

F. 169 — 170 Dintru al lui Damaschin. Cuvînt de folos.
Inc.: Dacă voeşti a te mîntud fugi de oameni.

/
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F. 170 v 

F. 171 — 1 

F. 178 —  1
Alic
Inc .: Fraţilor să ne grijim de minturrea noastră.
Des.: mărirea in veci amin.

F. 185 —  185 v Aceluiaş (Athanasie).
, Inc. : S i  petrecem fraţilor după chipul, carele il căutăan.
D es.: mărire In veci amin. Go(ne)t.

F. 186 in c .: ouvîn/tătoriule, să înţeleagă cei ce fac.
D es.: nepreceputul. Coneţ.

F. 186 v — 1®9 v  (Athanasie Alicsandreanul) învăţătură pentru suf(le)i şi cum să
cade că vieţuim în toate zilele şi ce să iacem ca să scăpăm de
păoat.
Imc. : Cp dobJnidă sau cp folos taste iubiţilor.
D es.: intru dinsul. Ooneţ.

F. 190 — 191 v Amartolon sotjrlia.
Inc.: Temelia cea dintîiu a acestui lucru.
D es.: aceasta cwîntătoriule.

F. 192 —  194 v (Amairtolon sotiriia).
Inc .: Nu te lăuda singur nice primi ou dulceaţă pre cei.

F. 194 v — 197 PentTu cel ca  s-au rugat lui D(u)mnezeu să-l muncească într-
această lume şi să-l mintuiască de munoa cea vecinică.
Inc. : Un frate şedea ÎJţtr-o mănăstire.

F. 197 —  199 v Pentru cum să cade să slăvim pre D(u)mnezeu şi pentru mihnire
şi ne grijire.
Inc.: Cea mai de cinste şi mai sfîntă şi mad plăcută.
D es.: încuie gura. Coneţ.

F. 200 —  201 v Inc. într-aqjiaza diavolul asupra noastră şi de să va.
D es.: şi a fraţilor tăi cari sînt eu.

F. 202 — 1

F. 208 —  209 Al sfîntului Efrem Siriul.
Inc : Precum socotesc fraţilor, trei sînt durmitarile.
D es.: lucrul D(o)mreului. Co(ne)ţ.

F. 209 — 210 v Inc.: Zis-au a w a  Dorotheiu odinioară fiind în viiaţă de obşte.
* D es.: şi să Mm -cu frica lui D(umne)z(eu).

F. 211 iTkc. :■ Pentru socotire iaste socotirea cea cu bună înţelegere.
Des. : şi ou luare alin te , i proGÎ.

F. 211 — 215 v întrebăciune ce iaste călugărul.
Inc.: Călugărul iaste împlinitorul poruncilor.
Des. : Dumnezeului nostru măr're. Anul 1772.

F. 216 — 216 v Inc.: de acestea ou dinadinsul sau a nu mînsa bucate.
D es.: de la dţagositea lui D(u)mnezeu. Coneţiu.

F. 217 — 218 Cuvlntu 200 al ştiutului Dorothaiu pantru nesimţirea sufletului şi
pentru răceala dragostii.
Inc: Pentru nesimţirea sufletului frato, cetaniia cea deasă.

F. 218 — 218 v DLhtru ale lui Ev ort in pentru muito feliuri de învăţători folosi
toare de siuflet. ^
Inc .: Zis-au aw a Zosima.
D es.: iar de inpleteşte gînduri.

F. 219 — 219 v Inc.: Au zis aw a Doroftem trei vorbe a-ţ învăţa gura ta.
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F. 219 v — 220 v Cuvînt al sfîntului Simion noul bogos(lo)vul pentru noi începători.
Inc .: începătură să faci ou călduroasă credinţă.

F. 220 v  Avva Isac Sir(ul).
Inc.: Să nu slăbeşti întru nădăjduirea ta cătră.
D es.: -Coneţ.

F. 221 — 222 v Cujvî-irt 34 de la sf(î)nt(u)l Isaac Şirul.
Inc. :• Cel oe iubeşte vorbirea cea împreună cu.
D es.: căci că Pavăl din duhul cel dintru dînsul luo a tăiere spre.

F. 223 Inc.: Aceasta, iară ne gonesc pre noi cei mai mari.
D es.: dimpreună oe iaste cu noi.

F. 223 v — 224 v  Doftorie sufletească.
Inc .: Grăia părinţii că itreoînd oare care frate prin Eghipet.

F. 224 v — 225 v Cap. 97. Cuvînt al sfîntului Theodor episcopul Edesului.
Inc.: Nevoinţa noastră cea dinţii aceasta să fie.

F. 226 — 226 v  povestea părintelui Sisoe pentru 'pocaianie.
.In c.: Întrebară oare care pre părintele Sisoe.

F. 227 — 239 Otăcinic (Pateric) Poveste a nu osîndi pentru osindire.
Inc .: Zis-au un bătrîn dacă vezi ou ochii tăi pre fratele tău.

< Des.: şi la munca care vei să te munceşti.
F. 239 — 240 Scăiraş (Ioan, Leasitvâţa).

Inc .: Foarte ispitesc dracii pre sihastri şi pre cel ce.
D es.: Ori unde vei merge te vei primejdui.

F. 240 — 242 v Otăcinic (Pateric).
Inc.: De vei vedea pre cineva viind către tine şi încă îi vei vedea. 

t Des.: plîngerea cea bună şi lacrimile.
F. 242 v — 243 v  Pentru mărturisirea păcatelor.

Inc.: Zis-au sfîntul fericitul patriiarh Ioan Gură de Aur.
D es.: şi erfrarea lor pre pămînt.

F. 243 v — 244 Avva Isac Sir (ul).
Inc. > Cu adevăxat grăesc ţie.
Des. : că rodul M  din lacomi să începe.

F. 244 — 245*v ‘ Cuvînt al sfîntului Isihie preotul. Gap. 38, 44, 60, 67, 91, 41, 69.
D es.: prin credinţă şi smerenie. Amin. Coneţ. 

însemnări: Pe scoarţa interioară, încercări de condei (mijlocul 1
sec. al XlX-lea).

F. 4 Pecete cu legendă : rhaIa +  noKpos hScthii +  MOHAX. A 90H  1898.
(Chilia Pocrov. monah Iustin. Athos. 1898).

F. 18 Cu s(me)rită metanie mă închin cuviioşii tale cinstite părinte
(începutul sec. XlX-lea).

F. 21 • Zidire aceştii cărţi 1871. Jos : Să să ştie de cînd am fost la
Roman eu preutul fordaki ot Hălăştieni. 1804.

F. 22 v  — 23 Această sf(î)ntă şi D(u)mnezeiască carte ce să numeşte Pateric
iaste a lui smeritului şi mai prostu întire skimonahi (loc tăiat).

F. 61 v (Anul) 1764. 1773.
F. 88 — 94 Această carte de învăţături pentru cinul călugăresc iaste a sfinţii

sale smeritului întfu monahi părintelui Galaction Sfîntugoreanul 
din muntele Athomului unde se cinsteşte şi să prăznuieşte sfîntă
icoană a sfintei şi stăpîne(i) şi -maicii noastre a Născătoarii de
D(u)mnezeu fecioara Marii, (anul) 1797 Ioan.

F. 113 v Io(a)nikie păcătosul.
F. 126 v (anul) 1772.
F. 147 v fugi din Eghipet adecă din (in)tunereoul aoeştii lumi, (anul) 1881.
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F. 155 —  166 v Această catfte am cercat eu păcătosul Io(a)nikie shimonah şi am
aflat că acel ce au scris-o au fost preot cu cinul şi au fost la
anul 1765. Dumnezeu să-l erte. (începutul sec. XlX-lea).

F. 215 v D(ujaunezeului nostru mărire, anul f]\|ros [1772].
Manuscrisul prezintă următoarele variaţii ale scrisului:

F. ' 1 — 16 în măr. 20x15 cm. aTe titlurile şi iniţialele cu roşu, cu cîte 22 rîn-
duri (f. 2, 8) laturi libere de 2,5 cm., scrisul unei miLni.

F. 17 — 20 în măr. 20 x l'4  om., are titlul şi 4 litere iniţiale cu roşu, cu cîte
15 rînduri (f. 18, 20 v), fără sfîrşit, scrisul unei mîini.

F. 21 — 25 v în măr. 20X15 cm., nici o literă în roşu, cu cîte 15 rînduri (f. 24),
^ are sfîrşit, scrisul unei miini.

F. 26 —  87 v în măr. 20X15 om., titlul şi iniţiale în roşu, cu clte 17 rînduri
' (f. 39— 53), hîrtie plină cu filigran, scrisul unei m îini; de la p.

40—68 v. fără marginii.
F. 88 —  103 v Jn măr. 20X15 cm. Titlul şi iniţiale in roşu, cu cîte 18 rînduri

(f. 99, 102) şi 23 rînduri (f. 93), hîrtie subţire cu margini albe late
de 4 cm (f. 88) şi 3 cm., foile numerotate cu Utere chirilice de la
5— 13, scrisul unei mîini.

F. 104 — 143 v îm măT. 20X1'5 cm., titlul şi iniţialele toate în negru, cu cîte
16 rînduri (f. 137, 143) şi 17 rinduri (f. 111 şi 139), Sa margini li
bere de 3 cm., scrisul unei mîini.

F. 144 —  168 v in măr. 14x19 cm., liftul si iniţiale in roşu, are 21 rînduri (la
f. 146) şi cîte 18 rinduri (f. 160) şi 116 rînduri (f. 165), hîrtie albă.
cu margini libere de 3 cm., scrisul unei mîini.

F. 169 — 170 v în măr. 19X13 cm., titlul şi iniţiale in  negru, scris mărunt de
22 rînduri,' scrisul unei mîini.

F. 171 — 180 v  în măr. 20x15,5 cm., titlurile şi iniţialele în roşu, are 15 rinduri
(f. 177), hîrtie subţire, scrisul unei mîrnii.

F. 181 — 210 v în măr. 20x15,5 cm., titlurile şi iniţialele în negru, are 18 rîn-
şi 217 — 218 duri (f. 181, 187) şi 10 rînduri (f. 210), hîrtie groasă cu filigran,

rînduri continui, fără margine, scrisul unei mîini.
F. 311 — 2115 v în măr. 20x16 cm., titlurile şi iniţialele in negru, are 15 rînduri 

rinduri (f. 212, 215), scrisul aceleiaşi mîini.
F. 219 — 220 in măr. 19X14 an., fără titluri şi iniţiale, scris mărunt cu 18 rîn

duri (f. 219, 220). La f. 220 v pe jumătate de pagină alt scris.
F. 221 — 222 v  în măr. 20X15 cm., titlul şi iniţiale în negru, are 20 rînduTi (f. 221),

hîrtie albă, scrisul subţire, al unei mîini.
F. 223 — 233 tn măr. 20 X  15 cm., titlul şi iniţiale în roşu, are 15 rînduri (f. 224)

şi 16 rînduri (f. 230—231), rînduri continui, fără margine, scrisul 
mare, al -unei mîini.

F. 234 — 245 in măr. 19,5X5 cm., titlul şi iniţiale în negru, are 14 rînduri (f.
240), 15 rînduri (f. 243, 245 v), 17 rinduri (f. 241 v), rînduri continui, 
fără margine, scrisul mare al aceleiaşi mîini.

Din analiza duetului scrisului, rezultă că în volum s-au adunat co
piile a cel puţin 13 ostenitori, care au lucrat singuratic fără instrumen
te de lucru alese, ci numai cu cerneală şi rareori şi cu chinbvar.

Aceste caiete şi foi răzleţe, copiate de anahoreţi în diferiţi ani din 
seGolul al XVIII-lea de pe manuscrise mai vechi sau aduse din Ţările Ro
mâne, le-a adunat un iubitor de scris românesc şi le-a legat. Neavînd 
cunoştinţe suficiente de varietatea conţinutului filadelor şi caietelor, iar 
acestea fiind foarte disparate, legătura fireşte că a fost făcută anapoda, 
fără continuitate. Volumul este legat cu un cotor de piele rudimentar
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şi coperţi de carton, avînd aplicată pecetea «Kilia Pocrov, monah Iustin, 
Athos, 1898». Manuscrisul are înfăţişare înnegrită, cu cotor sfîrtecat şi 
coperţile rupte la colţuri. Poartă urme de folosire îndelungată, cu pete 
de untdelemn, de slimul depus şi de umezeala pătrunsă. Marginea foilor 
de jos îndoite'şi rupte.

Însemnările de la sfîrşitul unor foi sau de pe marginea foilor poartă 
anii 1764, 1765, 1772, 1773, 1781., 1797, 1804 cu nume de schimonahi şi 
monahi şi manuscrisul a circulat pe la chiliile muntelui Athos. Volumul 
este alcătuit din numeroase caiete şi' foi separate, adunate ulte
rior şi legate fără continuitate şi fără numerotarea foilor. Varietatea 
duetului din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea provine de la diverşi 
copişti, care au scris pe hîrtie felurită şi în diferite maniere. Unii au 
evidenţiat titlurile şi iniţialele cu roşu, alţii numai cu negru, unii au 
copiat în rînduri exacte pe fiecare pagină, alţii au scris pînă la limita 
foii. Textul copiat are însemnat la sfîrşit «amin», în majoritatea cazuri
lor a fost folosit cuvîntul slav: coneţ (sfîrşit), alte texte n-au sfîrşit din 
lipsa foilor.

Conţinutul manuscrisului este format din texte patristice ale Sfin
ţilor Efrem Şirul, Ioan Scărarul, Simeon Noul Teolog,- Isaac Şirul, Gri- 
gore Sinaitul, Casiian Rîmleanul, Teodor episcopul Edesului, Isihie preo
tul, precum şi învăţăturile tnarilor Atanasie al Alexandriei, Ioan Gură 
de Aur, Ghenadie al Ţarigradului, Ioan Damaschin, din literatura ascetică 
aghioritică, Evvagrie, avva Agathon, avva Dorothei, Doftorie sufleteas
că, Sfîntul Sisoe, Doftorie sufletească. Din textele copiate nu lipseşte cu
noscuta scriere Amartolon Sotiria (Mîntuirea păcătoşilor), Lavsaicon 
care descrie viaţa şi nevoinţele cuvioşilor părinţi din epoca creştinismu
lui primar, Evergetinos şi Crinii Ţarinii. Textele copiate Sînt numai frag
mente sau capitole disparate, din textele anterioare mai vechi'româneşti 
şi cunoscute culegeri filocalice. Chipul vieţii monahale e lupta cu pă
catul şi cu ispita, viaţa sufletească e legată de deniile rugăciunilor, la
crimile pocăinţei dar şi extazele spirituale. Copiştii fiind monahi modeşti 
vădesc că ei nu au copiat în atelierele vreunei şcoli caligrafice, ci lucrul 
făcut este numai pentru mîntuire şi lectură. Copierea a fost făcută întoc
mai ducă model şi am sesizat un singur caz cînd s*a intervenit în text, 
cu o relatare a zicerii stareţului Paisie de la Neamţ, atestînd prin aceasta 
originea moldovenească a copistului (f. 220): «Au mersu eu frate(le) de 
acum Ion de au întrebat pre avva Paisie cuvîntu de mîntuire, i-au zis lui 
stareţul: fiule Io(a)ne smereşte-te în tot locul înaintea lui, D(u)mnezeu şi 
înaintea oamenilor prihănindu-te pre tine şi avîndu credinţă întărită 
şi nefăţarnică cătră duhovnicescul tău părinte».

Particularităţile lexicale fonetice şi morfologice ale limbii române' 
folosite în textele copiate sînt specifice sec. al XVIII-lea şi diferă după 
prototipurile de pe care au fost transcrise.

La restaurarea manuscrisului am urmărit restabilirea continuităţii 
. textelor prin ultimele cuvinte ale fiecărei pagini, care continuă' cu pri

mele cuvinte de la noua pagină, precum şi finalul textului. Am lucrat 
cu răbdare şi dragoste, am sărutat" fiecare caiet cu scrisul asceţilor pe 
care le-am potrivit pentru a. trăi încă secole, ca să mărturisească setea 
de slovă românească a sihaştrilor de la Athos.
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II
1789 (f. 108 v, 138 v), 178 f.

Miscelaneu: Canonul Troicinic, Octoih, Acatistul slîntului Nicolae, Acatistul 
tnarei mucenife Varvara, Acatistul Adormitei Maicei Domnului, 
Rînduiala celor 12 psalmi deosebi, Acatistul St. Cruci.

F. 1 —  8 v Canonul Troicinic, glas (al) 8-lea. Facerea lui Mitrofan.
Pesna 1—8.
D es.: pace toatei turmei tale aşază-i.

F. 9 — 11 v Sîmbătă seara la vecernia cea mare, la D{oa)mne strigat-am către
tine, Stihirile învierii, glas 6.
D es.: ai rînduit toate cu înţelepciune, mărire tie.

F. 12 —  17 Duminică dimineaţa la polumoşnită după cele obicinuite, Ganonul
Troioitnicul... Facerea lui Mitrofan.
Pesna 1—9.

F. 17 — 19 Duminică dimin.eaţa la utrenie după cei 6 psalmi... Sedeaina
Învierii.

F. 1,9 v  —  35 Canonul învierii. Pesna 1— 9.
F. 35 —  37 Duminică seara la D(oa)mne strigat-am. Stihirile pocăinţii. Facerea

lui kir Iosif, glas 0.
D es.: ou mîna 'ta prea curată, nedejdea creştinilor.

F. 37.— 39 Urni dimineaţa după întîia oathismă, sedeaina pocăinţii, glas 6.
D es.: de toată îngrozirea, una binecuvântată.

F. 39 — 48 v Canonii 1 pocăinţii cătră D(o)mmil nostru Iisus H(iri)stos şi al
sf(i)ntflor lui mucenici... Facerea lui k.ir Iosjf, glais 6. Pesna 1—9. 

F. 48 v —  50 v Luni seara la D(oa)inne strigat-am. Stihirile pocăinţii, glas
al şasălea.

F. 50 v — 52 v  Marti dimineaţa după întîia oatisună, sedeaina pocăinţii, glas
al şasălea.

F. 52 v — 62 v Canonul pocăinţii cătră D(o)mrrul nostru Ii(su)s H(risto)s, glas 6.
Pestna 1—9.

F. 62 v .—  64 Marţi seara la D(oa>mne strigat-am către tine. Stihirile. Crucii,
glas 6. : ■ '

F. 64 — 65 v Miercuri dimineaţa după întîia stihologie sedeaina Crucii.
F. 65 v — 74 Canonul cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci.

Facerea lui kir Iosif, glas 6. Pe sina 1—9.
F. 74 v —  76 Miercuri seara la D(aa)mne strigat-am, stilurile si(i)nţ:Ior apostoli,

glas 6.
F. 76 — 77 v Joi dimineaţa după întîia stihologie, sedeaina Apostolilor,

glas 6.
F. 77 v —  86 v Canonul sf(i)nţilor slăviţilor şi intinl toţi lăudaţilor apostoli.

Facerea Jui Theofan, glas 6. Pesna 1—9.
F. 86 v  — 88 Joi seara la D(oa)mne strigat-am, sthirile Crucii, glas 6.
F. 88 —  89 v Vineri dimineaţa, după întîia stihologie, sedeaina Crucii.
F. 89 v  —  98 Canonul cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci. Glas 6.

Pesna 1—9.
F. 98 — 100 Vineri seaxa la D(oa)mie strigat-am, stihirile sf(i)nţilor mucenici

şi ale arhiereilor şi .ale pre cuvioşilor, glas 6.
F. 100 — 101 Sîmbăită dimineaţa, după întîia stihologie, sedeaina mucenicilor

glas 6.
F. 101 — 108 v Canonul sf(i)nţilor mucenici, şi al prpcuvioşilor şi al arhiereilor

ş.i al răposaţilor. Facerea lui kir Iosif, glas 6. Pesna 1—9.
D es.: Sfîrşit şi lui D(u)mn(e)zeu mărire. 1789 ianuar 10. Şi pentru 
mine să te regii.

F. 109 — 120 v  Condacele şi icoasele a sf(î)ntului Nicolae. Condac 1.
Des.: acum şi pururea şi In vecii vecilor, Amin.

F. 121 — 138 Corod-ace şi icoase de l^udă, ale sf(i)mntei marei muceniţă Varvara.
(Condac 1).
Inc.: Aleşii de Dumnezeu, din neamul slujitorilor de idoli.
D es.: în pămîntul viilor să cîntăm lui D(u)mn(e)zeu, Aliluia.
Iunie 17 — .1769.

F. 138 v —  139 v albe.
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F. 140 — 151 v Condacele şi icoasele Adormirii prea sf(i)ntei de D(u)mnezeu năs
cătoarei şi pururea Fecioarei Măriei. Condac 1. Glas 8.

F. 151 — . 151 v albă. ,
F, 152 — 170 v Rînduiala cuim să cade a /Cînta doisprezece psalmi deosebi pre

carii cintă pjea cuvioşii părinţii cei pustniceşti, zioa şi noaptea, 
de carii să pomeneşte in cărţi te cele părinteşti, şi în vieţile şi 
muceniile a multor sf(i)nţi.
Inc .: lax începutul al aceştii rînduiale, de iaste preot, zice.

F. 171 — 171 v Mărturisirea cea din toate zilele a păcatelor.
Inc. : Mărturisesc Ţie D{o)ranulua şi D(u)mnezeului mie.

F. 172 — 178 v Cele pricinuitoare de bucurie lumii 24 icoase cătră cea gînditoare,
scară, adecă cătră cinstita şi de viaţă făcătoarea Cruce mîntuito-’ 
rului nostru Ii(su)s Hj(rist!0)s. Condac 1.
Inc.: O de trei ori fericita Caice şi cu totul cinstită.
Des.: Sfîrşit şl lui D(u)mnezeu mărire.

însemnări: F. 1 *aizoo . . .A ş a . . .
F. 138 v Tou Upou y.otvo{iiou Se\o<p<âvxoî (al sfintei chinovii Xenofoni).

Jos : Serafimo Sacro (cu litere latine).
Volum fcgat In .piele neteda de culoare m-aron, cuprinde 6 manuscrise distincte 

ca scris, ornament, numeroteze şi hîrtie.
I. F. 1—8 în măr. 15,5 X  21,5 cm. are titluri şi litere începătoare numai în negru şi

fără ornamentaţie, oîte 19—20 irînduri pe pagină, scrisul unei mîini. .
II. F. 9— 108 în măr. 15,5X22 cm., aire oolontitlu şi numerotarea in roşu. Indica

ţiile ' tipioonale şi titlurile de asemenea în roşiu. Bogăţia ornamentării celor 700 de 
litere începătoare cu variaţii din cele mai ingenioase, împreună cu frontispiciile şi fina- 
lurile arată înaltul simţ artistic al copistului. Aire 21 rînduri (f. 26, 54 v) şi '22 rin- 
duri <f. 83—84, 87, 103). Din cele 700 litere ornamentate predomină literele chirilice 
D, K, P şi I. Scrisul unei mîini.

III. F. 100— 138 în măr. 16X22,5 cm., are oolontitlu şi indicaţiile tipkxxnale în 
roşu.. Numai 43 litere începătoare sînt ornamentate, restul fiind în roşu. Nu are nu
merotare. Pagina cuprinde cîte 17 rînduri (f. 110, 117, 125, 131). Scrisul unei mîini.

IV. F. 140— 150 v în nur. 16X 22 cm. fără colontitlu şi numerotare. Literele în- 
ceipătoa-Je in roşu, dintre oare 26 sînt ornamentate. Pagina are cîte 22 rînduri (f. 144, 
146'). Scrisul unei mîini.

V. F. 152— 171 v, în măr. 15,5X22 cm-, fără oolontitlu şi numerotare. Are fron
tispiciu înflorit şi 24 iniţiale în roşu. Pagina are 19 rînduri (f. '156, 162) şi 18 rînduTi 
(f. 171). Scrisul umed mîini.

VI. F. 172— 178 în măr. 16X22,5 cm., fără colontitlu, numerotaţie şi ornament.. 
Iniţialele în roşu. Pagina are 20 rînduri (f. 172) şi 25 rînduri (f. 176 v, 177). Scrisul 
unei mâini. '•

Toate manuscrisele au urme de deasă folosire, cu deosebire manuscrisul II care 
cuprinde Octoihul şi manuscrisul IV care cuprinde Rînduiala celor 12 psalmi ce se 
cîmtă ziua şt noaptea de părinţii cei pustniceşti. Arătăm că Octoihul este folosit r 
mai pentru glasul al şaselea, ca cel mai dulce.

Manuscrisele sînt opera unor copişti care au învăţat la un centru 
monahal şi care au avut la îndemînă modele, textul copiat fiind în con
formitate cu cărţile tipărite. Dar preferinţa copistului uneori înlocuieşte 
cuvîntul tipărit «otpusc» şi scrie slobozire (f. 170 v), introduce cuvîntul 
clondirul (f. 172 v) şi foloseşte mai des mărire în loc de slavă.

Manuscrisul II <f. 9— 108) este rodul muncii încordate a unui monah 
moldovean, care s-a însufleţit de manuscrisele anterioare pe care le-a 
văzut la metania sa şi a căutat să ornamenteze munca sa în aşa fel, încît 
acest manuscris poate fi considerat ca cel mai artistic manuscris din 
ultimele decenii alfe secolului al XVIII-lea. Adăugăm la aceasta şi sme
renia monahală de a nu-şi fi scris numele sub osteneala sa, pe care a 
folosit-o la slujbele din chilie.



CONTRIBUŢII LA DATAREA PSALTIRII SCHglENE

Dr. VIOREL ŢIGU

Lucrarea lui Em. C. Grigoraş, Criptografia şi istoria românească, 
editată la Bucureşti în 1924, te cîştigă de la primele rînduri cu ciudata 
şi originala interpretare pe care autorul o dă unor inscripţii încă nedesci
frate, punîndu-le în mijlocul unor contexte care în mare măsură par

* verosimile. Toate aceste lucruri, dar şi curiozitatea, m-au determinat să 
cercetez mai de aproape o serie întreagă de elemente ajutătoare care să- 
mi poată folosi în «abc»-ul criptografiei. Aşa am ajuns să cunosc prima 
■dată părerea autorului sus-numit despre criptograma şi datarea Psaltirei 
Scheiene. A  urmat o întreagă bibliografie de specialitate care trata acest 
subiect atît de controversat, o bibliografie care, spre surprinderea noas
tră, nu a elucidat nici pe departe aceste probleme, dimpotrivă, fiecare 
încercînd să incrimineze «fanteziile» lui Em. C. Grigoraş, care după 
părerea noastră, a fost poate cel mai aproape de adevăr.

Consider necesar ca înainte de a ne spune punctul de vedere, şi a 
aduce argumente «pro» şi «contra», ar trebui să facem o succintă trecere 
în revistă a unor afirmaţii făcute de specialişti vis-â-vis de acest subiect.

încă din 1916, I.. A. Candrea 1 într-un amplu şi documentat studiu 
lingvistic evidenţiază importanţa manuscrisului din punct de vedere al 
limbii, analizîndu-1 pînă la amănunt. Parcurgind ateait textul primului 
volum, ne atrag atenţia cîteva afirmaţii. Aşa bunăoară Candrea spu
nea că «în Psaltirea Scheiană găsim un fonetism nou alături de un sta
diu fonetic mai vechi şi forme gramaticale curente în a doua jumătate 
a veacului XVI alături de altele cu mult mai vechi» â. Ciudăţenia cea 
mai mare rămîne folosirea destul de des a unui cuvînt: «Zeu», «Zei», 
«Zeului», care nu este prescurtarea lui «Dumnezeu» deoarece textele 
următoare sînt concludente: «Acesta e gintu ce cere Domnul, ce cere 
faţa Zeului», sau «între Zei, Doamne, cine e ca tine» J. Dar spre surprin
derea noastră, Candrea afirmă că aceste texte au fost omise de copist. 
De ce oare ? De ce nu s-au copiat deşi ele existau în textul original ? 
Mai departe, vorbind de fenomenul rotacismulDi Candrea spunea: «Nu 
putem admite ca rotacismul să fi rămas izolat în Maramureş, ci trebuie 
să se fi întins şi în ţinuturile învecinate... Bucovina şi în nordul Mol
dovei» 4. După el traducerea Apostolului' şi arhetipului Psaltirii Sche
iene s-a făcut între anii 1460— 1480.

In 1959, R. Pava vorbind despre Psaltirea Scheiană. afirmă că «ma
nuscrisul actual este o  copie de mîna a doua ori a treia ( a traducerii

1. Candrea, I. A., Psaltirea Scheiană, v. 1—II, Bucureşti, 1916.
2. Ibidem, v. I., p. XVII. 3. Ibidem. p. XXI. 4. Ibidem, p. XCI
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actuale), iar copistul a fost un nepriceput» 5. El este şi unul din cei care 
au încercat şă descifreze criptograma şi datarea ei.

Dar cel mai categoric în datarea Psaltirii în sec. XVI a fost P. P. 
Panaitescu, care spunea : «Lingvistica a ajuns la rezultate pozitive cînd 
a stabilit că aceste texte sînt scrise în dialect nord-ardelean, maramu- 
reşan, şi că limba lor nu e prea depărtată în timp de aceea a tipărituri
lor lui Coresi. A nu ţine seama deloc de aceste rezultate înseamnă a 
face operă de diletant...»6. Citind această ultimă propoziţie, pe care o 
considerăm prea categorică pentru o problemă aşa de controversată, 
am încercat să vedem dincolo de «aceste rezultate pozitive» la care a 
ajuns lingvistica. Bineînţeles că el a fost unul din cei care au demon
strat datarea manuscrisului, lucru care a declanşat lucrarea de faţă.

Deoarece datarea criptului prezintă mai mult interes decît textul 
criptogramei, vom începe cu el.

Datarea susţinută de Em. C. Grigoraş7 cum că manuscrisul original 
sau traducerea, ar fi din anul 823 d.Hr. are două mari carenţe. în pri
mul rînd întîia literă-cifră nu este «a»> pe verticală ci un fel de «s» 
care se vede clar. în al doilea rînd, şi aici constă greşeala cea mai gravă, 
alfabetul cirilic a fost făcut de grecii Chirii (Constantin Filozoful) şi fixa
tele său, Metodiu, abia între anii 862—864, deci acest punct de vedere 
cade de la sine.

O seamă de istorici şi lingvişti printre care N. larga, N. Drăganu, 
C. Racoviţă, datează Psaltirea Scheiană în sec. XV, lucru de altfel vă
zut şi la I. A. Candrea. Emil Vîrtosu pune şi el problema criptogramei 
şi datării'ei spunînd că «Cea mai veche criptogramă cunoscută, neda
tată dar atribuită secolului al XVI-lea, este criptograma din Psaltirea 
Scheiană, a cărei datare a fost făcută de cercetători... de la 1482 la 
1585» 8. Tot el mai specifica că descifrarea făcută de A. Rosetti are lec
turile abuzive şi eronate.

De fapt cele trei litere-cifre care au dus la atîtea controverse sînt 
scrise la sfîrşitul criptogramei, care totuşi este datată, şi reprezintă ur
mătoarele litere : S K r:+ . în 1959, R. Pava înlătură de la bun început 
ipoteza literei «s» argumentînd că singură literă posibilă este «3» 
ceea ce duce la anul 7023 (1514) 9. Identic ca idee a fost şi P. P. Panai
tescu, care spunea că : «...prima (literă) este « 3» (scrisă ca un S mol
dovenesc...)... deci 7023 anul erei bizantine, care corespunde cu anul... 
1515, eventual 1514... Deci această dată este data alcătuirii traducerii» 10. 
Această ultimă propoziţie, pe care o considerăm anacronică, demon
strează că de fapt eşafodajul logicii lui P. P. Panaitescu este mai mult 
decît şubred. Si deoarece , am făout această afirmaţie vom încerca să o 
demonstrăm.

5. Pava, R., Criptograma din Psaljirea Scheiană, in : «Studii şi materiale de istorie 
medie», v. HI., Buicuxeşti, 1059, p. 366.

6. Panaiitesou, P. P„ începuturile şi biruinţa scrisului in limba română. Bucureşti, 
1965, p. 43.

7. Grigoraş, Em. C , Criptogralia şi istoria românească, Bucureşti, 1924, p. 10.
8. Vîrtosu, Emil, Din criptogralia românească, în «Studii teologice» nr. 5—6/1966,

p. 265. 9. Pava, R., op. cit., p. 3171. 10. Panaitescu, P. PH op. cit., p. 76.
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1. Toată lumea este de acord că manuscrisul actual este a doua sau 
a treia copie după original. Presupunînd că traducerea s-a făcut la sfîr- 
şitul veacului XV, după teoria lui P. P. Panaitescu copistul ultim nu a 
mai copiat data originală ci a» puş data cînd a făcut el copia, lucru total 
imposibil. în vechile mînăstiri copiştii nu erau nici nepricepuţi nici necu
noscători în ale teologiei. Trebuiau să îndeplinească cel puţin două lu
cruri : să ştie să scrie şi să citească. Mai mult, după terminarea lucră
rii aveau obligaţia să o citească în faţa obştei din mînăstire. La această 
probă puteau greşi litere ori cuvinte, dar anii imposibil. Din toţi con
fraţii se găsea unul care să vadă că s-a scris anul în curs şi nu cel ori
ginal.

2. Dacă anul 1515 este data alcătuirii traducerii, cum se explică 
afirmaţia specialiştilor că Psaltirea Scheiană a fost scrisă de mai mulţi 
copişti, lucru de altfel necontrazis de P. P. Panaitescu ?

3. Atît R. Pava cît şi P. P. Panaitescu încearcă să demonstreze că 
cel care a căpiat a greşit prima literă cifră, scriind «s» în loc de «3». 
Să vedem ce spune Emil Vîrtosu, un redutabil paleograf, despre acest 
lucru. «Pentru cifra 6 nu se foloseşte semnul alfabetic inversat ( 2) în 
schimb se întrebuinţează forme derivate din «s» (s; s; e; 3). Pentru a re
cunoaşte şi diferenţia, practic, cu uşurinţă, dar mai ales cu certitudine 
semnul s  -  6 de semnul 3  -7 , ne putem lua după deschiderea iniţială 
cu care începe duetul fiecăruia din ele, deoarece ea xămîne totdeauna 
orientată în'aceeaşi direcţie şi întîmplător coincide cu sensul deschiderii 
iniţiale a cifrelor arabe corespunzătoare, astfel că orice confuzie este 
virtual înlăturată: s =  6; 3  =  7»).

Dacă aşa stau lucrurile, care este atunci datarea traducerii ? Din 
punctul nostru de vedere sînt două posibilităţi dintre care una este mai 
probabilă. Luînd' cifrele aşa cum sînt ar trebui să fie data de 623 d.Hr. 
ceea ce este imposibil. Dar dacă am considera că de fapt prima literă- 
cifră nu este « s »  ci o  formă alterată a literei greceşti «koppa» care a 
fost întrebuinţată pentru 90 {<£), am putea presupune că în cazul nostru 
e trecută pentru cifra «9», care împreună cu «K »-20 şi « r » - 3  ar da 
data de 923 d.Hr. Pentru acest an, ca dată a traducerii Psaltirii, ar ple
da perioada de apogeu a domniei ţarului Simeon {897—923) al Bulgariei 
cînd ţaratul ajunge centrul culturii slave-bisericeştii2. La sfîrşitul se
colului al IX-lea se introduce şi în biserica noastră limba veche slavă 
în cult. Mai mult, în jurul anilor 863—868, cît stau în Moravia, Constan
tin şi Metodie traduc Evanghelia, Apostolul, Liturghia, părţi din Psaltire 
etc 13. Tot în sprijinul acestui punct de vedere se găseşte şi cuvîntul 
«filioque» întrebuinţat în text. Prezenţa lui nu are nimic comun cu in
fluenţa din afară, ori alte influenţe aşa cum se spune, ci aceste cinci 
cuvinte care formează «filioque» — «...şi de la Fiul purcede...» au o is- 

•torie cu totul alta. în sec. VI d.Hr. vizigoţii s-au opriMn Spania. Fiind
11. Vîrtosu Emil, Paleogralia romăno-cirilică, Bucureşti, 1968, p. 168.
12. Meteş, Ştefan, Istoria bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Ardea) 

şi Ungaria, v. I, Arad, 1918, p. 23.
13. Slava veche şi slavona românească, (coordonator Pândele Olteanu), Bucureşti, 

1975, p. 1&.



BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

arieni, spaniolii.au ţinut sinodul de la Toledo (589 d.Hr.) şi au introdus 
pentru ei în Simbol «filioque» pentru a-i atrage. DLn Spania şi Galia 
s-a răspîndit prin anul 808, acest adaos, datorită unor călugări14.

Deci pînă la 1054 cînd s-a întîmplat schisma între ortodocşi şi ca
tolici, din cauza adaosului «filioque», acesta putea să apară în textele 
ortodoxe fără să existe discuţii ori reţineri. Mai ciudat ar fi fost dacă 
l-am fi admis chiar şi sub influenţă husită, în sec. XV  ori XVI în mî- 
năstirile ortodoxe din Maramureş ori din nordul Moldovei.

A doua posibilitate, probabilă pentru datare, care se desprinde mai 
clar, este data (leatul) de 6823, adică 1315. Această dată se explică ast
fel : Prima literă-rămîne «s» deci 6, lingă litera «K» se observă legată de 
ea un fel de «i» majuscul, de mînă, —  «I» care apare ca o prescurtare 
şi .simplificare a literei «T», partea superioară nefiind titlă cum se pre
supune. în acest caz «T»-ul a fost luat ca «800», «K »-20 şi «r» -3 , deci 
6823.

Pentru acest ah, 1315, ne stau în ajutor o serie de afirmaţii. în pri
mul rînd, cînd Candrea a recunoscut că alături de forme gramaticale 
specifice sec. XVI stau şi altele cu mult mai vechi. Deci dacă am ad
mite eele susţinute de P. P. Panaitescu că Psaltirea ar fi din 1515, ni se 
pare anacronic oa 20—30, ori chiar 40 de ani să fie consideraţi drept 
«forme gramaticale cu mult mai vechi. Şi în acest caz «filioque» ar fi 
explicabil deoarece în 1274 s-a ţinut la Lyon Conciliul Unionist, iar 
delegaţia bizantină condusă de Georga Acropolitul semnează actul uni
rii precizîndu-se că «filioque» nu es,te o învăţătură greşită. Mai mult, 
în perioada premergătoare Conciliului, teologul Ioan Vekkos, însărci
nat de Mihail al VlII-lea Paleologul îşi afirma şi el adeziunea faţă de 
«filioque» 15. Iată deci că nu era nevoie să lansăm ipoteza influenţei hu- 
site, deoarece sfîrşitul sec. XIII şi începutul sec. XIV au fost favorabile 
introducerii acestor cuvinte în texte.

Intre aceste două ipoteze, dintre care ultima mai probabilă, s-a ivit 
un decalaj de două secole care ridică o seamă de probleme. Deşi anul 
923 nu este decît un punct de vedere mai puţin probabil, anul 1315 ră
mîne mai posibil, cu toate că este greu de admis că noi care am fost şi 
sîntem o prezenţă permanentă pe aceste locuri să nu fi avut nici măcar 
o traducere, cel puţin mai veohe de sec. XIV, iar unele popoare migra
toare să aibă scrieri vechi, cronici şi cărţi bisericeşti. Şi cînd te gîn- 
deşti că bizantinii au făcut alfabetul cirilic, iaî secuii au învăţat scfie- 
rea d-e la români aşa după cum afirmă însăşi cronicarul Simon de Keza 
şi asta încă prin seG. X II! '

Dacă unora dintre istoricii literaturii li s-au părut explicite şi ex
plicate toate elementele manuscrisului Psaltirei Scheiene, îmi pun în
trebarea de ce cuvîntul cu rezonanţă păgînă — Zeu — a fost omis de 
copişti şi cum se explică aceasta ? Oare nu cumva arhetipul traducerii 
este cu mult mai vechi decît am avea curajul să credem sau să bănuim?

în ceea ce priveşte textul criptogramei ne-am permis să discutăm 
varianta R. Pava şi varianta Em. O. Grigoraş. Prima variantă, a lui R.

14. Dogmatica, Bucureşti 1958, p. 141.
> i Date primite prin bunăvoinţa Părintelui dr. Silviu Ainuichi.
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Pava, o considerăm -pur şi simplu fantezistă. După ce afirmă că : «In 
criptografia medievală textul se inversează, substituirea prin litera ur
mătoare ori înlbcuirea reciprocă, se adoptă un alfabet străin şi se cre
ează steganograme» (semne compuse de autori) 16, la textul criptogra
mei confundă litere, considerăm că premeditat, pentru a-şi putea de
monstra ideile. Aşa se confundă «N» cu «A», «X» (T—fenician) cu «K», 
kS» cu «C» etc., iar la sfîrşit dezleagă misterul criptului citindu-1 astfel: 
«în sfîrşit, Oh (tiabri), Medru izvoritoriu. (Intru) Hs. smeritu Avakir, 
întăiu (e) Zeul. leatu 7023». Dar ca dezlegarea să fie completă mai dă 
şi o dată. 26, Octombrie 17.

într-adevăr, această descifrare a fost făcută de autor nici mai mult 
nici mai puţin, decît citind-o literă de literă ca un text obişnuit. Aici 
este anacronismul, deoarece criptul nu mai este cript, deşi îi confirmă 
existenţa. Imaginaţi-vă un copist, călugăr care scrie la terminarea unei 
cărţi bisericeşti : «In sfîrşit...» subînţelegîndu-se «bine că am terminat 
şi am scăpat de acest lucru. Pe lîngă toate acestea textul lui R. Pava 
este un text cu cuvinte inventate, iar data de 26 Octombrie, este pur şi 
simplu o  fabulaţie.

A doua variantă de descifrare a criptului este cea a lui Em. C. Gri
goraş, publicată în 1924 18. Textul publicat îl considerăm mai aproape de 
adevăr deoarece criptograma a rămas criptogramă, descifrîndu-se ca 
atare, cu excepţia cîtorva interpretări de litere, în sensul că aceeaşi li
teră luată «T» fenician, altădată «HI» ori «J».

în acest sens descifrarea ar fi : «în sfiata (...) mitdhi Meareuţă, i Do- 
rohoi, i Humere, a metahorikit psaltikia tologio...» sau cu alte cuvinte : 
«în sfintele mănăstiri Mirăuţi, i Dorohoi, i Humoru, au tradus psaltikia 
teologu...» şi urmează data.

Ceea ce trebuie să reţinem este faptul că, mai mult decît pasibil, în 
Moldova sec. XIV, există o puternică viaţă monahală, dovadă că bise
rica de zid a Mirăuţilor a fost construită pe la 1380 şi a servit mult timp 
de catedrală, iar vechea mănăstire a Humorului este menţionată la în
ceputul sec. XV, ca bucurîndu-se de o atenţie deosebită din partea v6- 
ievodului Alexandru cel Bun 19. Dar indiferent de text, datarea Psalti
rii Scheiene nu poate fi 1515, iar argumentele aduse de R. Pava ori 
P. P. Panaitescu nu lămuresc şi nici nu conving.

Parafrazîndu-1 pe Em. C. Grigoraş aş spune că «am spart un zid», 
spărtură prin care lumea ar trebui să vadă dincolo de el, dar nu mai pot 
şti în ce măsură, ori cît de departe poate vedea, deşi lumea de dincolo 
de zid este dăltuită într-o istorie ce se măsoară în milenii.

16. Pava, R., op. cit-, p. 365. 17. Ibidem, op. cit., p. 371—372.
18. Grigoraş, Em. C., op. cit., p. 9— 10.
19. Grigoraş, N. şi Caproşu, I., Biserici şi mănăstiri vechi din Moldova, Bucureşti.



TEODOSIE MITROPOLITUL UNQROVLAHIEI 
(1668-1672 şi 1679-1708). 

O inscripţie autografă inedită
Pr. D. BĂLAŞA

Sînt cunoscute multele discuţii cu privire la locul de naştere al ce
lui ce a fost Teodosie mitropolit al Ungrovlahiei. Timotei Cipariu, N. 
Iorga, N. Dobrescu, Pr. George I. Gibescu, I. Lupaş, Aurelian Sacerdo
ţeanu, Pr. D. Lungulescu, Pr. Romul Moldovan, Marina Vlasiu şi alţii 
vorbesc de mitropolitul-Teodosie Veştemeanu, adică din satul V eştem 1 
(între Sibiu şi Tâlmaci), pe dreapta rîului Cibin, afluent al bătrînului 
Alutus.

Datorită faptului că rudele sale «locuiau probabil, prin părţile Vîl- 
cei sau Argeşului, unde aveau proprietăţi şi alte neamuri», Pr. Niculae 
Şerbânescu conchide că părinţii lui Teodosie nu au fost ardeleni, ci 
munteni, ieşiţi dintr-o familie evlavioasă, trăitoare undeva pe valea 
Oltului, probabil în părţile Vîlcei sau Argeşului. A ici,'în preajma unor 
mînăstiri seculare, această familie avea proprietăţi, şi poate vreunul 
din membrii ei mai vechi ridicase biserica Sf. Gheorghe din Rîmnic, pe 
care la o năruire o renovează Vlădica Teodosie şi apoi îi fac reparaţii 
tot urmaşii familiei sale 2. Nu este întîmplător iarăşi, faptul că ierarhul 
nostru rezideşte tot în aceste părţi Schitul Cetăţuia 3, înzestrîndu-1 cu 
multe proprietăţi. Aceasta dovedeşte încă o dată legătura sa cu aceste 
locuri în care va fi văzut lumina zilei4.

în urma celor constatate de Pr. Niculae Şerbănescu, Aurelian Sacer- 
doţeanu revine asupra celor afirmate cîndva, şi în 1972 scrie despre 
«marele mitropolit Teodosie care era din Rîmnic» 5.

Nu vom cita lucrările tuturor celor care, scriind despre acest înalt 
prelat, s-au oprit şi asupra încercării de a identifica locul lui de naş-

1. A se vedea bibliografia privitoare la mitropolitul Teodosie, la Pr. Niculae 
Şerbănescu, Varlaam Mitropolitul Ţării Româneşti părintele tipografiei bucureştene 
(1672— 1679), in «B.O.R.», 1958, nr. 12, p. 1(122 şi nota 11 ; Idem, Mitropolitul Teodosie 
al Ţării Româneşti, în «Studii teologice» IV  (1952), 5—6, p. 333—351 ; Idem, Mitropoliţii 
Vngrovlahiei, în «B.O.R.», 195G, 7— 10, p. 779 şi 784; N. IoTga, Istoria Bisericii Româ
neşti, ed. II, Bucureşti, 1929, paginile de Ia indice ; Mareea Păcurarlu, Istoria Bisericii 
Ortodoxe Române, Sibiu, 1972, p. 178 ; I. Lupaş, Mitropolitul Teodosie Veştemeanul, 
Sibiu, 1943 ; Pr. George I. Gibescu, Istoricul Mitropoliei Ungrovlahiei şi mitropolilii 
Ţării Munteneşti, Bucureşti, 1007, p. 68— 68; Istoria Bisericii Române, voi. II, Bucureşti, 
1958, p. 60—62, ş.a.

2. Vezi Pr. D. Băl-aşa (în colaborare), Biserica SI. Gheorghe din Rlmnicu Vîlcea, în 
«Mitropolia Olteniei» (în continuare vom cita M.O.), 1973, «r. 5— 6, p. 438 j Pr. D. 
Bălaşa, Cartea de aur sau Pomelnicul ctitoricesc al bisericii SI. Gheorghe din Rlmnicu 
Vîlcea (1681— 1935), în «B.O.R.», 1967, nr. 1—2, p. 145— 1162; Idem, încă două pomelnice 
inedite ale Bisericii SI. Gheorghe din Rîmnicu Vîlcea, în «M.O.», 1973, nr. 7—8, 
p. 616—624.

3. Vezi Pr. D. Bă laşa, Două pomelnice ale Schitului Cetă(uia din Rlmnicu Vllcii, 
in «M.O.», 1967, nr. 3—4, p. 261—268.

4. Pr. Niculae Şerbănescu, în «Studii Teologice», IV (1952), nr. 5—6, p. 349—350.
5. Vezi Originea şi condiţiile social-economice ale dezvoltării vechiului oraş 

Rîmnicu Vîlcea, în Buridava — Studii şi materiale (I), Rîmnicu Vîlcea, 1972, p. 53.
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tere. In legătură cu această problemă, menţionăm că, în urmă cu mulţi 
ani, adunînd inşcripţii pentru două studii ce am publicat în 1968 şi res
pectiv în 1972 c, am copiat şi o inscripţie autografă inedită, în legătură 
cu problema locului de naştere al mitropolitului de care ne ocupăm în 
această scurtă comunicare. Iată de ce este vorba. în exteriorul biseri
cii mari din incinta mînăstirii Cozia, în partea de nord, lîngă fereastra 
altarului, la circa doi metri înălţime de la pămînt, am descoperit o in
scripţie incizată pe grosimea a două cărămizi din zid. Ea are următorul 
cuprins : t0<wAocY..i*.... rt.T.fscr, Mopapiort/wTKocAwiii... ( — t Theodosie
(mi)t(ropo)l(i)t, 7203 (1694— 1695), Morariul din Costeşti).

Cuvîntul mitropolit, aflat pe prima cărămidă, a fost distrus parcă 
intenţionat şi din el nu au mai rămas decît literele etajate T şi at. Că 
este autograful mitropolitului de care ne ocupăm, ne încredinţează în 
special literele 0, i şi a> care apar aidoma ca în semnăturile lui «Theo
dosie», aflate în manuscrise.

O greutate în identificarea satului natal al acestuiai o prezintă fap
tul că sînt mai multe sate cu numele Costeşti, dintre care unul în jude
ţul Vîlcea şi două în Argeş. Avînd în vedere argumentele aduse de 
Preotul cercetător Şerbănescu, discutabile rămîn două : Costeştii de Vîl
cea, unde este mînăstirea Bistriţa şi Costeştii de Argeş, de lîngă mî
năstirea Cotmeana, metocul Coziei. Existenţa cătunului Morăreşti lîn
gă acest ultim sat Costeşti de caTe am amintit, este un indiciu că Teo
dosie era din Costeştii de lîngă mînăstirea Cotmeana din judeţul Argeş. 
El era fiul unui morar al acestei mînăstiri şi de aceeea s-a numit şi «Mo
rariul». Urmaşii acestuia au format cătunul Morăreşti, pendinte de Cos
teşti.

Prin urmare mitropolitul Teodosie a fost argeşan. Şi-a început uce
nicia la mînăstirea Cotmeana, metocul Coziei. Pentru merite deosebite 
a fost ales egumen la Cozia, la Argeş şi mitropolit al Ungrovlahiei, fiind 
şi un bun român. Ca şi înaintaşul său Ştefan, dispusese ca în biserici 
să se rostească Crezul în limba română. Victimă a intrigelor politice, a 
fost scos «din scaun cu mare necinste». A fost închis întîi la Tismana, 
apoi la Cozia şi iar la Tismana, de unde în 1679 aprilie 26, a fost reaşe
zat în scaunul mitropolitan, unde a păstorit pînă în 1708 ianuarie 27, 
cînd şi-a dat omenescul sfîrşit. A fost îngropat lîngă altarul actualei Ca
tedrale Patriarhale. O coloană rotundă de piatră frumos ornată îi în
semnează mormîntul peste veacuri7. în biserica mînăstirii Polovragi, 
ca şi în pridvorul Paraclisului domnesc de la mînăstirea Hurezi, este 
pictat «Theodosie mitropolitul U(n)grovlahi(ei)». Un portret nou se află 
în biserica Sh Gheorghe din Rîmnicu Vîlcii (ctitoria sa) şi altul în Cate
drala Patriarhiei, executat «de pictorul D. Belizarie».

6. Complexul Călimăneşti: Mînăstirea Călimăneşti Ostrov, Mînăstirea Cozia cu 
Bolniţa, Schitul Piatra şi Biserica de mir din Călimăneşti, in «M.O.», 1068, nr. 1—2, 
p. 38—61 şi Mircea cel Bătrîn şi ctitoriile sale de la Călimăneşti, în voi. Studii Vîlcene, 
1972. p. 37—55.

7. Vezfi BCMI, 1912, p. 172, fig. 48; .textul inscripţiei ş: foto în voi. Inscripţii me
dievale — Oraşul Bucureşti (alcătuit de Alex. EMan, Const. Bălan, Haralambie Chircă 
şi Olimpia Diaoonescu), Bucureşti, 1965, p. 303—304.



CELE MAI VECHI IZVOARE SCRISE’ ALE DREPTULUI BISERICESC 
ETIOPIAN

Pr. asist. dr. NICOLAE V. DURĂ

Istoricii Bisericii creştine fac menţiune despre un «canon biseri
cesc» 1 încă din secolul ai III-lea. Formarea acestui «canon bisericesc», 
sau «Liber canonum» primar, a fost rezultatul firesc al elaborării unor 
norme canonice scrise, care să reglementeze modul de organizare al 
Bisericilor locale.

între cele mai vechi izvoare scrise ale Dreptului bisericesc un loc 
de frunte îl ocupă colecţiile canonice atribuite Sfinţilor Apostoli şi uce
nicilor lor. Alături de acestea, canoanele unor sinoade locale, întrunite 
în diferite Biserici, care au primit o receptare universală, printr-un 
consens tacit, şi epistolele canonice ale unor părinţi bisericeşti au con
stituit tezaurul canonic preţios al literaturii canonice primare.

I. Colecţiile canonice atribuite Sfinţilor Apostoli şi ucenicilor Iot 
sînt reprezentate prin aşa-zisa literatură canonică apostolică, care a 
creat premisele pentru o împropriere a lui «jus ecclesiasticum» în Bi
serică. Rînduielile şi dispoziţiile canonice aflate în această literatură, 
canonică au folosit ca îndreptare şi norme de bază în reglementarea 
problemelor de natură organizatorică-internă a comunităţilor creştine.

în aceste vechi colecţii găsim înfăţişate aspecte din viaţa primelor 
comunităţi creştine locale şi în special a celor din Orient. Ele dau 
expresie modului de receptare a principiilor de organizare stabilite de 
Mîntuitorul şi Sfinţii Săi Apostoli.

Bisericile Vechi Orientale au păstrat în deosebită cinste această li
teratură canonică zisă — apostolică, atribuindu-i o paternitate cu ade
vărat apostolică.

Poate în nici o Biserică creştină nu se găsesc atîtea manuscrise apo
crife ale acestei literaturi ca în Biserica etiopiană. Mînăstirile etiopiene 
au păstrat numeroase versiuni ale unor opere pierdute sau despre care 
se ştie doar din diferite însemnări. Cercetătorul George H. Schodde ca
racteriza această realitate etiopiană prin cuvintele «sînt... puţine naţii 
pe pământ care au luat aşa de mult şi au dat aşa de puţin ; dar ce au luat 
au păstrat bine...» 2.

Literatura canonică etiopiană rămîne în genere o literatură de 
traduceri din limba greacă, siriacă, coptă şi arabă. Printre primele 
lucrări apocrife, cu caracter canonico-pastoral, care au circulat în 
Biserica etiopiană, a fost şi Păstorul lui Herma3. Se pare că pentru o 
vreme, această lucrare a circulat în limba greacă şi apoi a fost tradusă

1. Socrate, Istoria Bisericească, Cartea V, Cap. 19, în «P.G.», LXVII, 613; Sozo- 
men, Istoria Bisericească, Cap. VII, «P.G.», LXVII, 1640.

2. G. H. Schodde, Herma Nabi; The Ethiopic Version oi Pastor Hermae exami-
ned (A dissertation presented to the Philosophical University of Leipzig for the pur-
pose of obtaining the degree of Doctor of Philosophy), Leipzig, 1876, p. 16.

3. Vezi Antonius d'Abbadie, Hermae Pastor, Aethiopicae Primum Edidit et Aet-
hiopica Latine vertit, Lipsiae, 1860.'
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în limba gheez 4. Traducerea s-a făcut de pe un original vechi din Egipt; 
data traducerii nu se poate şti cu certitudine.’ Cercetările o datează 
la începutul secolului IV, ca «terminus ad quo» şi secolul VII ca «ter
minus ad quem» 5. Tot pe pămîntul Africii se făcuse şi prima traducere 
a acestei lucrări în limba latină. Este vorba de aşa-zisa «Versio-pala- 
tina» 6, sau africană a Păstorului lui Hernia, care a apărut în Cartagina, 
locul unde pentru prima dată s-au făcut traducerile textelor din limba 
greacă în limba latină. Nu este exclus ca această versiune palatină sau 
africană, cum o numeşte Ioannes Haussleiter, tradusă din limba greacă 
în limba latină şi datată cu aproximaţie în secolul lui Tertulian, să fi 
stat şi la baza traducerii etiopiene. în acest caz, influenţa creştinismului 
Sfîntului Ciprian din Africa de Nord şi-ar fi lăsat pecetea şi în tradi
ţia canonică a Bisericii axumite. Traducătorul lucrării Păstorul lui Her- 
ma, în limba gheez, pretinde că autorul acestei opere ar fi fost chiar 
Sfîntul apostol Pavel.

Literatura canonică apocrifă, proipriu-zisă, cu care a putut fi înzes
trată fiecare Biserică locală, a fost alcătuită din: 1) Didahia egip
teană7 (învăţătura predată de cei doisprezece Apostoli şi de către 
Pavel şi Iacob, episcopul Ierusalimului) — 39 capitole.

Scrisă în limba greacă, în secolul al II-lea 8, Didahia îşi are origi
nea în Siria sau Palestina. Unii cercetători afirmă că Didahia a fost scri
să spre sfîrşitul secolului I 9. Didahia sau învăţătura celor doisprezece 
Apostoli a încorporat în primele 5— 6 capitole (părţi) un document mai 
vechi, cunoscut sub numele de «Cele două căi» 10. Considerată pierdută 
pentru o vreme, Didahia a fost descoperită, şi apoi publicată, de Filotei 
Vryennius la Constantinopol, în anul 1883. Didahia stă la baza cărţii a 
Vil-a din Constituţiile Apostolilor li.

4. Vezi A. Dillmann, Bemerkungen zu dem Aethiop. Pastor Hermae, în «Zeit- 
schrift der Deutschen Morgenlăndischen Geseelschaft», voi. XV, (1861), p. 111.

5. G. H. Schodde, op. cit., p. 36.
6. Vezi Ioannes Haussleiter, De Versionibus Pastoris Hermae Latinus, Erlangae, 

1884, p. 75.
7. Vezi M. B. Riddle, Intioductory Notice to the Teaching ot the Twelve Apost- 

les, în «The Ante-Niceane Fathers», Translations of the Wriitings down to the A. D. 
325. American Reprint of the Edinburg Edition, voi. VII, Michigan, p. 372—373; S. 
Giet, L'Enigme de la Didache, Paris, 1970, p.23 ; Francisc Gozman, Disciplina Alessan- 
drina. Copţi, în «Codificazione canonica Orientale», voi. VIII, Roma, 1932, p. 70; În
văţătura celo j* 12 Apostoli, în Scrierile Părinţilor Apostolici...», trad. Pr. Ioan Mihăl
cescu, Chişinău, 1928, p. 81—93.

8. M. B. Riddle, op. cit., p. 373; Cf. F. X. Funk, Patres Apostolici, I, 2, Tubingen, 
1901, p. 2—37.

9. Vezi, Excerpt from Ryan, An introduction to the Civil Law, Australia, 1962, In
«Readings on the Historical Background development of Ethiopian Civil Law», by Mi- 
chael Kindred-Archives of Faculty Law — Addis Ababa, p. 38; Cf. Jean Paul Audet, 
La Didache, Instructions des Apotres, Paris, 1958, p. 226—242; învăţătură a celor 
doisprezece Apostoli, trad. Pr. Dr. D. Fecioru, în «Scrierile Părinţilor Apostolici», 
voi. I, Editura Institutului .Biblic, Bucureşti, 1979, p. 21.

10. Vezi, The Teaching of the Twelve Apostles, (The Lord's Teaching through
of the Fathers, down to A. D. 325), în «The Ante-Niceane...» p. 373.

11. Vezi, Filotei Vrieniu, Didahia celor 12 Apostoli, Constantinopol, 1883, p.
68—83.
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2) Clementinele (Qălementos).
Atribuită lui Clement12, episcopul Romei, această lucrare se pare 

că a fost redactată în secolul al III-lea 13, de un autor cu acelaşi nume. 
Versiunea greacă 14, originară, după care s-au tradus celelalte variante, 
nu ni s-a păstrat. Versiunea etiopiană 15, actuală, este o traducere a va
riantei arabe din secolul al VlII-lea 16. Liteartura canonică a «pseudo- 
clementinelor» 17 cunoaşte diferite variante în Bisericile Vechi Orien
tale. Qălementos are şapte cărţi (capitole), intitulate 18 astfel:

a) Despre Vechiul Testament pînă la Iosif. Creaţia.
b) Minunile şi prezicerile Sfîntului Petru revelate lui Clement.
c) Forţa şi minunile arătate de Domnul fericitului Petru, verhov- 

nicul Apostolilor.
d) Toate cele ce se vor petrece în cer şi pe pămînt, pentru mîntui- 

rea oamenilor.
e) Rînduielile Bisericii (Sîrată Betă Cîrstian), date de Domnul nos

tru Iisus Hristos.
f) Despre toiagul cu care Moisi a lovit stmca.
g) Explicarea celei de a treia viziuni a lui Petru, fiul lui Iona.
Potrivit tradiţiei canonice etiopiene, Clement (Qălementos) se adre

sează Sfîntului Petru cu rugămintea să-i dea unele îndrumări şi instruc
ţiuni, care să-l ajute să răspundă obiecţiunilor iudeilor privind religia 
creştină.

După cum se pdate constata din titlurile menţionate mai sus, doar 
în cartea a V-a 19 se află dispoziţii canonice pentru organizarea Biseri
cii şi canoane penitenţiale2#.

Versiunea etiopiană21 a Clementinelor a încorporat în partea finală 
şi o lucrare intitulată «Regulile Sfintei Biserici, transmise de Domnul 
nostru Iisus Hristos lui Petru ipe Mlintele Măslinilor».

12. Se vorbeşte despre Un Clement, episcop al Alexandriei (t215). (Cf. Pr. Dr. L. 
Pădureanu, Vaticanul, cetate zidită pe nisip, în «Studii Teologice», VI (1952), nr. 5—6, 
p. 308.

13. Vezi E. Henneke, Neutestamentliche Apokriphen, ed. II, Tiibingen, 1924, p. 
215; Prof. M. B. Riddle, Introductory Notice to the Second Epistle ol Clement în, «The 
Ante-Niceeane Fathers», voi. VII, Michigan, 1886, p. 513—521.

14. Vezi, Bericht tibet das Aethiopische Buch Clementinischet Schrilten Nach- 
richten, von der Georg Aug, und der Konigl, zu Gottingen, 1858.

15. Vezi Qălementos, ms. în limba gheez, în posesia Ekîdîst Găbriel Betă Kîrs- 
tian, Addis Ababa.

16. Vezi Sylvain Greaut, Litterature ethiopienne pseudo-clementine. Le Qălemen
tos, version tthiopienne en sept livres, Paris, 1913, p. 2.

17. Cf. N. V. Dură, Receptarea canoanelor In Biscrica etiopiană, în «Studii Teo
logice», XXVII (1975), nr. 3—4, p. 282—283.

18. Vezi Catalogue Raissonne de Manuscrits ethiopiens appartenant a Antoine 
d'Abbadie, Paris, 1859, ms. nr. 78; W. Wright, Catalogue ol the Ethiopic manuscripts 
in the British Museum, London, 1877, p. 230—235.

19. Vezi Grebaut Sylvain et Roman Alcide, Le livre V du Qălementos, in «Aet- 
hiops», an. III, Paris, 1930, p. 39.

20. Vezi, G. Sylvain, Lit&rature Ethiopienne psseudo-cl£menţine, Livre troisibme, 
chapitre V, în «Revue de l'Orient Chrttien», tom X (XX), Paris, 1915— 1917.

21. Cf. Qălementos, ras...
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în Biserica primară au circulat şi alte lucrări apocrife, de natură 
canonică, atribuite lui Clement22, care au fost păstrate doar în corpul 
canonic al Bisericii etiopiene. Dintre aceste lucrări apocrife amintim :

a) Epistola Sfîntului Petru către Clement23 ,-
b) Sinodosul Apostolilor înmînat lui Clement (Sinodos Zăhauariat 

Zănăgără Oălementos)2*.
Despre 'autorul Clementinelor, tradiţia canonică etiopiană afirmă 

că acesta era originar din Alexandria, şi că a fost convertit de Sfîntul 
apostol Petru25.

3) Regulamentul apostolic al Bisericii etiopiene sau Rînduiala bi
sericească egipteană (Constitutio Ecclesiae Aegypticae).

Acest regulament26 a fost considerat îndreptarul de bază care a re
glementat cultul şi disciplina comunităţii creştine din Alexandria. 
Regulamentul apostolic îşi are originea în Egipt şi datează de prin se
colul al III-lea. Rînduiala bisericească egipteană27, care s-a păstrat 
doar în versiunile greacă, arabă şi etiopiană28, are la bază Tradiţia 
apostolică a lui Ipolit29.

Această constituţie ecleziastică egipteană sau Regulament al Bise
ricii egiptene, cunoscută şi sub numele de «Statutele Apostolilor», este 
«primul şi principalul document din grupa regulamentelor ecleziastice 
aparţinînd constituţiilor a,Ţ>ostolice, Canoanele lui Ipolit şi Testamentul 
Domnului nostru» 30.

Textul integral al acestei constituţii s-a păstrat doar în versiunea 
coptă şi etiopiană. Traducerea s-a făcut însă după o versiune de limbă 
greacă 31. Etiopistul Ernst Hammerschmidt este de părere că «...una sau 
mai multe copii din Regulamentul Bisericii din Egipt a constituit baza, 
pentru Frumenţiu, în eparhia încredinţată lui, în serviciul liturgic» 32. 
Codul canonic alexandrinian (Corpus Juris canonici alexandrini), pe

22. Vezi An ancient homily commonly styled the second epistle oi Clement, în 
«The Ante-Nicene Fathers», voi. VII, p. 513.

23. Vezi W. Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrlen, Leip
zig, 1900, p. 165—167.

24. Vezi Senodos, manuscris în limba gheez. Arhiva Patriarhiei Bisericii etiopiene, 
Addis Ababa, p. 185—210 : 230—240.

25. Clement a scris «Faptele (Biografiile) Apostolilor... şi Apostolii i-au înmînat 
cirtile canonului să le proclame» (W. Burge, The Book o / the Saints ol the Ethiopian 
Church, London, 1926, voi. I, p. 305).

26. Vezi H. Connolly, The So-Called Egyptian Church Order, and Derlved Docu- 
ments, Cambridge, 1916.

27. Cf. F. Funk, Didascalia et Constîtutiones Apostolorum, Paderbornae, 1905, 
voi. II, p. 98.

28. Vezi M. Riddle, Introductory Notice to the Teaching o! the Twelve Apostles..., 
p. 373; Jean Maqne, Tradition Apostolique sur Ies charismes et diataxeis des saints 
apotres, Paris, 1975, p. 13.

29. Canonistul etiopian Paulos Tzadua afirmă că de Tradiţia Apostolică a lui 
Ipolit «...depinde Constitutio Ecclesiae Aegypticae» (The Ethiopian Rite, ms. Addis 
Ababa, p. 13; Cf. B. Botte. O. S. B .; Hyppolitte de Rome. La Tradition Apostolique 
d'apres Ies Anciennes versions, ed. II, Paris, 1968.

30. S. Salaville, Un texte romain du Canon de la Messe au di but du Ill-e siecle, 
tn «Echos d’Orient», an. XXI, nr. 121, Paris, 1921, p. 79.

31. Vezi M. Riddle, p. 373.
32. Studies in the Ethiopic Anaphoras, Berlin, 1961, p. 42.
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care Frumenţiu, primul episcop al Etiopiei, l-a primit în jurul anului 
330, de la Biserica mamă a Alexandriei, a încorporat deci în textul său 
şi acest regulament. De fapt, procesul de receptare al legislaţiei cano
nice de către Biserica etiopiană a început odată cu organizarea ei 
canonică, în anul 330.

4) Tradiţia apostolică a iui Ipolit.
Statutele apostolice etiopiene sau «Constituţiile bisericeşti etiopie

ne» ne-au păstrat aşa-zisa anaforă a Sfîntului Hipolit Romanul 33 care 
nu este altceva decît «Tradiţia apostolică».34 a lui Ipolit al Romei, scrisă 
în limba greacă, pe la sfîrşitul secolului al III-lea 3S. Canonistul Dr. Pau- 
los Tzadua consideră că «...opera lui Ipolit cunoscută sub numele de 
Tradiţia apostolică, formează a opta carte a Constituţiilor apostolice» 36.

Păstrarea lucrării lui Ipolit în statutele apostolice etiopiene este\> 
mărturie grăitoare că cele mai vechi izvoare ale Drept/ului bisericesc 
au fost receptate de această Biserică încă de la începuturile organizării 
ei, de la Biserica mamă, Biserica Alexandriei37.

5) Canoanele lui ipolit (Cannones Hippolyti) 38 sau «Canoanele Bi
sericii alexandrine» 39.

Aceste canoane, în număr de 38, atribuite lui Hippolit de Portus — 
Romainus, au fost redactate la începutul secolului al III-lea40, în Egipt. 
Tradiţia haghiografică etiopiană41 confirmă că Ipolit, episcopul Romei, 
este autorul celor 38 canoane. în Biserica etiopiană, aceste canoane42, 
care au circulat iniţial în colecţii separate, se află şi astăzi în marile mî- 
năstiri şi catedrale, dar unele parafrazări ale respectivelor canoane şi 
împărţirea lor a făcut ca numărul acestora să fie de 47 43.

6) Didascalia Apostolilor.
Didascalia44 este prima încercare a alcătuirii unui «Corpus • juris 

canonici» al Bisericii primate45. Această colecţie canonică a fost citată

33. Vezi B. Botte, op. c it .; J. M. Hanssens, La liturgle d'Hyppolyte. Document 
et itudes, Rome, 1970; Pr. Prof. Ion Vesa, Aşa-zisa <anaforă a Silntulut Hipolit Ro
manul*, în «Studii Teologice», XIII (1961), nr. 7—8, p. 427.

34. Pr. prof. Ion Vesa, op. cit., p. 439.
35. Cf. G. Dix, ’ATtooxoXtx-f) jiapi&ooic The Treatise on the Apostolic Tradltion ot 

St. Hippolytus oi Rome, London, 1937, p. 5.
36. The Etiopian Rite, ms. p. 13.
37. Vezi N. V. Dură, Didascalia, versiunea etiopiană, In «Studii Teologice», 

XXVII (1975), nr. 5—6, p. 436.
38. Vezi A. Achelis, Die Altesten Quellen des Orientalischen Kiichemechts. Die

Kanones Hippolyte, Leipzig, 1891, p. 38—39. .39. Cf. «P.G.», X, 559.
40. Vezi F. Funk, op. cit., p. XXVII. 41. Vezi W. Burge, op. cit., voi. III, p. 596.
42. Vezi, Studi Storicl Sulte Fonti del Diritto Canonico Orientali, In «Fonti»,

fasc. VIII, Cittâ del Vaticano, 1932, p. 49.
43. Vezi, The Fetha Năgăst. The Law ot the Kings, Addis Ababa, 1968, p. 8.
44. F. Funk, op. cit. j P. A. Lagarde, Didascalia Apostolorum Syriacae, Lipsiae,

1854.
45. Vezi, Otto Meinardus, A study on the canon law ol the Coptic Church (Ex- 

trait du Bulletin de la Soeietâ d Archeologie copte), tom. XVI, Le Caire, 1962, p. 3.
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întîia oară de episcopul Epifanie al Salaminei (315—413), sub titlul «Dia- 
taxis ton Apostolon» 46.

La baza Didascaliei de limbă greacă, scrisă în a doua jumătate a 
secolului III în Siria47 sau Palestina48, se află Didahia, Regulamentul 
apostolic al Bisericii egiptene şi Tradiţia apostolică. Didascalia a fost 
tradusă în limba latină în secolul al IV-lea49. Unii canonişti consideră 
Gă «Didascalia» este forma etiopiană a «Didascaliei Apostolorum», al
cătuită pe baza cărţilor 1—7 din «Constituţiile Apostolilor» 50.

Versiunea siriană81, .de limbă greacă, a fost sursa pentru celelalte 
versiuni ale Didascaliei52. Thomas Platt consideră că «Didascalia etio
piană... pare să fie doctrina genuină a Apostolilor...» 53. Exemplarul de 
limbă greacă adus de Fnimeoiţiu în Etiopia ar fi deci varianta fidelă a 
celei sirieneM, în uz în Biserica Alexandriei. Versiunea etiopiană are 
unele excerpte — în textul ei — care nu se află în versiunea copto-ara- 
bă55. De fapt. «...versiunile siriacă, latină şi arabă ale Didascaliei diferă 
între ele şi de versiunea etiopiană cu privire la expunerea materialului. 
Didascalia etiopiană este aproape asemănătoare primelor şapte cărţi ale 
Constituţiilor apostolice...» S6.

Didascalia s-a bucurat de o  preţuire deosebită în Bisericile locale, 
fiind considerată opera Sfinţilor Apostoli57. Canonistul Meclean consi
deră că Didascalia a fost «Constituţia Bisericii Ortodoxe etiopiene» 58.

în varianta coptă se menţionează că Didascalia a fost alcătuită de 
«cei 12 Apostoli, de Pavel cel ales şi de Iacob, episcopul Ierusalimului, 
care s-au adunat în Ierusalim» 59. în textul arab al Didascaliei se spune 
că aceasta «nu conţine nimic care să intre in coliziune cu canoanele» ®°. 
După cum se poate observa, pentru Biserica locală, criteriul receptării 
unei colecţii canonice a fost conformitatea ei cu legislaţia canonică a 
Bisericii universale şi îndeosebi cu principiile canonice fundamentale 
ale acesteia.

46. Cf. Prof. Dr. L. Pădureanu, op. cit., p. 323.
47. Versiunea siriacă «aparţine poate secolului III, redactată, probabil în Meso- 

potamia ori Siria, de vreun autor iudeu...» (Prof. Dr. L. Pădureanu, op. cit., p. 323).
48. Prof. Dr. Drag. Demetrescu afirma că «negreşit, trebuie să admitem că Di

dascalia s-a scris în Palestina, şi după toată probabilitatea chiar in Ierusalim». (Aşeză- 
mintele Stinţilor Apostoli şi scrierile de origine apostolică în legătură cu ele, în 
«B.O.R.», XXXIII (1909), nr. 7, p. 807).

49. Cf. Edmund Hauler, Didascalia Apostolorum. Fragmenta Veronensia Latina» 
Lipsae, 1900, p. 7.

# 50. The Ethiopian Rite..., p. 5. 51. Vezi P. A. Lagarde, op. cit.
' 52. Vezi The Ethiopic Didascalia. Translation of • Christian Literature, Series 4.

Oriental text, London, 1820, p. XVI—XVII.
53. The Ethiopic Version ol the Apostolical Constitution, Received in the Church 

of Abyssinis, with an English translation, London, 1834.
54. Cf. N. V. Dură, op. cit., p. 444.
55. H. Zotemberg menţiona că «două extrase», dintre care lipseşte textul arab 

(Cataloque des manuscrits ethiopiens — gheez et amharique de la Bibliotheque na
ţionale), Paris, 1877, ms. 111, p. 108.

56. Harri M. Hyatt, The Church of Abyssinia, London, 1926, p. 82.
57. Vezi L. S. Habtă Mariam Orklnăh, Tlntaui Eitiopia Tîmîhlrt, Addis Ababa,

1970, p. 224—225. 58. The Ancient Church Orders, Cambridge, 1910, p. 9.
59. The Fetha Năgăst..., p. 6 ; Francis Gozman, Disciplina Alexandrina. Copţi., In 

«Codificazion Canonica Orientale», voi. VIII, Roma, 1932, p. 70.
60. The Fetha Năgăst..., p. 6, nota 43.
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7) Testamentum Domini.
Testamentul Domnului a fost redactat în Siria 81 sau Egipt, în seco

lele III—I V 62, de episcopul Cosma de Samanoud.
Tradiţia canonică etiopiană afirmă că Testamentum Domini .a fost 

predat de Mîntuitorul 63 Sfinţilor Apostoli, după învierea Sa din morţi M. 
«în timpul vieţii — consemnează această tradiţie — Domnul ne-a în
văţat Evgnghelia ,- după înviere, se spune că ne-a învăţat Testamentul»®5. 
Potrivit aceleiaşi tradiţii, după înălţarea Sa la cer, Mîntuitorul s-a ară
tat Sfinţilor Apostoli, cărora le-a înmînat «Sirată Betă Cîrstian» (Rîndu- 
ieli pentru Biserică). Printre aceste rînduieli şi norme a fost şi Testa
mentum Domini66.

Unii canonişti67 sînt de părere că la baza Testamentului Domnului 
stau primele două cărţi ale Octateuhului lui Clement. Nu este exclus 
ca ambele lucrări să fi avut la bază un izvor comun, care circula în 
Biserică la data redactării lor. Acest izvor comun l-au putut constitui fie 
primele două cărţi ale Octateuhului, fie o colecţie mai mare.

Pe baza materialului liturgico-canonic din Testamentum Domini, li- 
turgiştii Bisericii etiopiene au alcătuit anafora cunoscută sub numele 
de «Liturghia Domnului nostru Iisus Hristos» 68.

8) Constituţiile Apostolilor.
Versiunea siriană a Didascaliei a fost încorporată 89 cu Diataxis ton 

Apostolon într-o lucrare unitară, independentă, cunoscută sub numele 
de «Constituţiile Apostolilor» 70.

A.P.D. Legarde consideră că la baza Constituţiilor apostolice stă o 
lucrare anterioară intitulată « ’Etitojat; ŞiSXîou i] tu>v Sia-tcqiov z&v ’Airoa- 
*c6X(j)v»71, în cinci cărţi. Această lucrare, «Epitome constitutionumAposto- 
lorum» este cunoscută şi sub numele de «AtaxâîiC t<dv ayîwv ir.ootoXwv irept 
jiocuxTj:: Xa'ţpeîac (Sanctum Apostolerum Constitutiones de Mistico 
Misterio)72.

61. «Astăzi se crede că Testamentum a fost scris în secolul V  in Siria» (Ernst 
Hammerschmidt, Studies In the Ethiopic Anaphoras, Berlin, 1961, p. 61).

62. Vezi, Ignatus E. Rahmani, Testamentum Domini noştri Jesu Christi, Mogun- 
tiae, 1889, p. XLIII; Le Testament en Galilee de notre Seigneur Jesus Christ. Texte 
6thiopian. Edit6 et traduit en franţ-ais par L. Guerir avec Ie concours de S. Gr^baut, în 
«Patrologia Orientalis», tom. XI, F. 3, Paris, 1913, p. 131.

63. O tradiţie etiopiană afirmă că «Măţlhafă Kidan» a fost predat Apostolilor de
Mîntuitorul, timp de 40 de zile» (Almadă Mistir, ms. în limba gheez, no. 248 — The
Library of the Institute of the Ethiopian Studies, Addis Ababa).

64. Vezi «Anafora Domnului nostru Iisus Hristos, extrasă din Testamentul pe
care l-a dat ucenicilor după învierea Sa» (H. Zotemberg, Catalogue des manuscrits...,
p. 5). 65. Mdtfhală Kîdase, Addis Ababa, 1918, c.e., p. 1—6. 66. Ibidem, p. 6.

67. Cf. Bernard Velat, Etude sur Ie Me'eral commun de I'OIlice divin ethiopien. 
Introduction, traduction Iranţaise, commentaire Iiturgique et musteai, «Patrologia 
Orientalis», tom. XXXIII, Paris, 1966, p. 165.

68. MăfîHală Kidase..., p. 82—89.
69. Vezi Aşerâmintele Apostolice, trad. Econ. G. Niţă, în «Scrierile Părinţilor 

Apostolici», voi. II, 1928, p. 3—14.
70. Vezi Constitutions of the Holy Fathers, Edited with notes by James Donald- 

son în «The Ante-Nicene Fathers», voi. VIT, 1886.
71. Reliquiae juris ecclesiastici antiquissimae, Vindobonae, 1856, p. 5.
72. J. B. Pitra, Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta. Roma, 1864,

voi. I, p. 45—72. ,
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In versiunile arabe şi etiopiene 73, Constituţiile apqstolilor circulă 
şi sub formă fragmentară {părţi şi capitole aparte) şi prescurtată.

în Biserica etiopiană se află o lucrare intitulată «Cartea misterului 
cerului şi pămîntului» 74. care pare a fi avut ca sursă principală «Diata- 
xis ton aghion apostolon...». Varianta etiopiană este unică73 în felul ei. 
Şi acest lucru ne îndreptăţeşte să credem că această literatură apocrifă 
a fost adusă în Etiopia 76 de primii săi ierarhi din Alexandria. Ea a cir
culat, iniţial, în limba greacă şi apoi a fost tradusă, parafrazată şi com
pletată de canonlştii etiopieni. Lipsa acestei lucrări în literatura cano
nică coptă poate rămîne drept mărturie pentru cele afirmate mai sus.

Versiunile orientale77 ale Constituţiilor consideră ca redactor al 
acestor lucrări pe Clement Romanul78 care ar fi primit de la Sfinţii 
Apostoli instrucţiunile şi dispoziţiile respective.

Tradiţia canonică etiopiană le atribuie o paternitate niceană. Ele 
au fost numite de canoniştii orientalişti «Constituţiile Apostolilor» 79 sau 
«O colecţie de canoane făcută de primul sinod general care este cartea 
de statute a Biserioii abisiniene» 80.

Constituţiile Apostolilor, sub forma lor primară de «Epitome con- 
stitutionum apostolorum», au fost redactate în secolele III—IV81, în Si
ria sau în Palestina. Mărturiile Părinţilor Biserioii sînt evidente în aceas
tă privinţă. Sfîntul Irineu, episcopul Lugdunului (t202), citează în mod 
expres din cartea a VlII-a a Constituţiilor Apostolilor, pe care le nu
meşte cu termenul generic de «Atavic tu>v ’A itootoXwv» 82. Părinţii Bise
ricii din secolul IV, ca de exemplu, Eusebiu Pamfil, episcopul Cezareii 
Palestinei şi Sfîntul Atanasie cel Mare (t373), amintesc în mod expres 
şi despre «Aşezămintele Sfinţilor Apostoli».

După cum se ştie, prima ediţie a Aşezămintelor apostolice 83 a apă
rut abia în anul 1546, după un vechi manuscris aflat în insula Creta. Un 
studiu comparativ al acestei ediţii ou diferitele variante aflate în pose
sia Bisericilor Vechi Orientale certifică faptul că această lucrare a cu

73. Cf. M. Jugie, Monophysite (Eglisc Copte), în «Dictionnaire de Theologie Catho- 
lique», Paris, 1927, voi. X, 2, col. 2266; N. V. Dură, Receptarea cartoanelor..., p. 282.

74. Les trois derniers traitcs du livre des mystkres du c /e/ et de la terre. Texte
ethiopien publie et traduit par Sylvain Gr6baut, în «Patrologia Orientalis», tomus 
sextus, Paris, 1911. 75. Cf. N. V. Dură, op. cit., p. 282.

76. Tradiţia etiopiană afirmă că Constituţiile Apostolilor, au fost date lui Clement
de Sfîntul apostol Petru (vezi Mătîhaiă Gădlă Hawariat. The Contendings oi the Apos- 
tles, ed. by E.A.W. Budge, voi. I, London, 1899, p. 95).

77. Vezi T. P. Platt, The Ethiopic version oi the ' Apostolical Constitutions, rc-
ceived in the Church oi Abyssinia, London, 1834, p. 1.

78. lob Ludolf consideră ca autor al Constituţiilor Apostolilor pe Clement Alexan
drinul (Ad Suam Istoriam Acthiopicam, Frankfurt, 1961, p. 382).

79. Vezi Fr. Funk. Die Apostolische Constitutionem, Bottemburg, 1891, p. 243.
80. Vezi T. P. Platt, op. cit., p. VIII.
81. Vezi Excerpt From Ryan. An introduction to civil law. Australia, 1962, în 

«Readings on the historical background development of ethiopian civil law», by M. 
Kindred, — Archives of Faculty law — Addis Ababa, p. 38.

82. Prof. D. Demetrescu, Aşezămintele Siinfilor Apostoli şi scrierile de origine
apostolică în legătură cu ele, în «B.O.R.» XXXIII, (1909), nr. 6, p. 666.

83. Vezi J. B. Pitra, Juris ecciesiastici Graecorum Historia et monumenta, tom. I,
Roma, 1864, p. 77—80.
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noscut diferite redactări, care au schimbat uneori conţinutul textului. 
Altătuite pe baza tradiţiilor Sfinţilor Apostoli şi a Bisericii primare, 
Constituţiile Apostolilor nu sînt altceva decît o prelucrare şi o codifi
care a acestor tradiţii şi lucrări atribuite Sfinţilor Apostoli, a căror re
dactare aparţine epocii pre-niceene.

Deşi redactarea lor, în forma în care o cunoaştem astăzi, a avut loc 
în secolul IV M, rămîne concludent faptul că la baza variantei din aceas
tă epocă au stat lucrările redactate sub formă prescurtată, în epoca pre- 
niceeană. Forma şi cuprinsul Aşezămintelor Apostolice arată «fără în
doială, că datează din timpurile anterioare Sinodului 1 Ecumenic...» 85. 
Simbolul de credinţă pe care catehumenii din epoca primară îl rosteau 
la Botez, inclus în Cartea a VlII-a86 a Constituţiilor Apostolilor, ră
mîne într-adevăr o mărturie fără tăgadă. Este Simbolul de Credinţă pe 
care catehumenii Bisericii din Ierusalim l-au rostit înainte de Simbolul 
niceean, adică înainte de anul 325, şi respectiv 381, cînd acesta a fost 
redactat în forma actuală.

Sfîntul Atanasie cel Mare a trecut Constituţiile Apostolilor în rîn- 
dul cărţilor necanonice, dar atenţiona că ele se citeau în Biserică, con
form dispoziţiilor Părinţilor 87. Necanonicitatea lor se pare că se datora 
faptului că în textul lor se introduseseră «încă din vechime... de către 
eterodocşi, spre paguba Bisericii, unele lucrări falsificate şi străine de 
viaţa credinţei, care au întunecat... frumuseţea sublimă a dogmelor 
dumnezeeşti...» M. Părinţii Sinodului Trulan, menţionează că «Aşezămin- 
tele aceloraşi Sfinţi Apostoli (editate) prin Clement», au fost înlăturate 
din Codul canonic al Bisericii Ortodoxe, «spre zidirea şi siguranţa tur
mei creştine, judecînd că făturile minciunei eretice nicidecum să na fie 
primite şi puse la învăţătura sănătoasă şi perfectă a Apostolilor» 89. Prin 
urmare, Părinţii Sinodului Trulan au cunoscut, ca şi Sfîntul Atanasie cel 
Mare, o variantă a Constituţiilor Apostolilor cu unele adaosuri făcute 
de eretici. Constituţiile Apostolilor, în formă actuală, nu poartă însă 
nici o suspiciune în privinţa încorporării în textul lor a vreunui adaos 
eretic. Cînd a avut loc această înlăturare a adaosurilor făcute de eretici, 
nu se cunoaşte. Cert este că textul actual al Constituţiilor ar fi fost tre
cut şi receptat şi de Părinţii Sinodului Trulan, în Codul canonic oficial 
al Bisericii.

84. Vezi F. M. Funk, Didascalia et Constitutiones Apostolorum, Paderborn, 1905, 
voi. I, p. 345. (ed. Torino, 1962)'; Pr. Prof. Ene Branişte, L'Assemblee liturgique de- 
crite dans les Constitutions Apostoliques et les diiibrentes ionctions dans son cadre, 
în «L’Assemblee Liturgique et les Diffârents R61es dans l'Assembtee», Roma, 1977, 
p. 93— 130; cf. Prof. R. P. Charles — Louis Richard, Analyse des Conciles Gen&raux et 
parliculiers, Paris, 1772, tom. I, p. 163.

85. Prof. D. Demetrescu, Aşezămintele Siinţilor Apostoli..., în «B.O.R.», an. XXXIV 
( l f l l ) ,  nr. 10, p. 1050.

86. Vezi Scrierile Părinţilor Apostolici dimpreună cu aşezămintele şi canoanele 
apostolice, trad. de Pr. Prof. Ioan Mihălcescu, Chişinău, 1928, p. 210.

87. Vezi Pr. Gh. N. Niţu, Constituţiile Sfinţilor Apostoli, Bucureşti, 1927, p. 9.
88. Dr. N. Milaş, Canoanele Bisericii Ortodoxe, voi. I, pt. 2, p. 306.
89. Ibidem.
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întrucît primele şapte cărţi ale Constituţiilor au fost identificate cu 
Didascalia Apostolilor ®°, iar ultima carte, a VlII-a, cu Diataxis ton Apos-- 
tolon, se poate admite că această colecţie s-a aflat în Codul canonic al 
Bisericii pre-niceene, de vreme ce textul Constituţiilor Apostolilor in
cludea deja Didascalia şi Rînduiala Apostolilor.

Prin Constituţiile Apostolilor91, obiceiul de drept şi rînduielile ca- 
nonico-organizatorice ale Bisericii primare din Siria şi Alexandria au 
dobîndit un caracter universal, obligatoriu. Această zestre, de natură 
canonică, a fost moştenită de fiecare Biserică locală încă de la începu
turile organizaţiei ei. Acest lucru presupunea temeluirea organizaţiei 
oricărei Biserici locale pe nişte baze canonice sănătoase, profund an
corate în canonicitatea Bisericii-primare, apostolice şi ortodoxe-catolice.

9) Octateuhul lui Clement.
Această lucrare a fost considerată multă vreme pierdută. într-un 

manuscris bisericesc siriac, descoperit în secolul al XlX-lea, alături de 
Biblie, se afla şi lucrarea «Diataxis ton Apostolon», în opt cărţi, care a 
fost identificată cu «Octateuchos» 92.

Octateuhul lui Clement s-a păstrat doar în Biserica etiopiană şi a 
circulat pe la marile catedrale şi lavre monahale. Originalul grec al aşa- 
-zisului Octateuh al lui Clement, care datează din secolul V, s-a pier
dut. Canoniştii au ştiut doar despre existenţa exemplarului siriac93.

Textul siriac a fost tradus în limba arabă şi din arabă în limba etio
piană (gheez). Traducerea etiopiană s-a făcut, probabil, în epoca Abu- 
nei Salama II (1348— 1388) M. Octateuhul lui Clement nu este altceva 
decît o versiune a celor 71 de canoane apostolice în versiunea siriacă95.

Din prima carte a Octateuhului derivă şi cele 9 rugăciuni sacerdo
tale din colecţia «Kidană zănăgîhi> şi tratatul mistagogic «Doctrina ar- 
canorum»96, varianta de limbă coptă, alcătuită în secolul al Xl-lea. 
Acest tratat mistagogic a fost tradus din limba arabă în limba gheez în 
secolul al XVI-lea97. Etiopistul Ernst Hammerschmidt este de părere că 
«Doctrina arcanorum» (Tîmîhîrtă'Hîboat) a fost la origine-o versiune 
etiopiană a celor 28 capitole a primei cărţi a «Testamentum Domini no
ştri Jesu Christi» 98.

90. Vezi Ch. Hefele et H. Leclerq, Histoire des Conciles d'apres Ies documents 
originaux, tom. I, pt. 2, Paris, 1907, p. 1210, nota 1.

91. Canonul II al Sinodului Trulan le-a scos din uz, pe motiv că cuprinsul lor se 
strecuraseră unele interpolări, care întunecau frumuseţea învăţăturii de credinţă a Bi
sericii Ortodoxe Ecumenice. Nu este exclus ca Părinţii Sinodului VI ecumenic să fi 
avut la îndemînă o versiune diferită de cea care s-a păstrat pînă astăzi în Bisericile 
Vechi Orientale şi Răsăritene, întrucît în cuprinsul variantei păstrate de acestea, nu 
se află învăţături de credinţă care ar impieta frumuseţea adevărului de credinţă al 
Bisericii Ortodoxe.

92. Cf. Pr. Prof. L. Stan, Mirenii in Biserică. Studiul canonico-istoric, Sibiu, 1939, 
p. 279.

93. Vezi F. Nau, Octateuche sirien, în «Le Canoniste contemporaine», Paris, 
1907— 1910.

94. Vezi Bernard Velat, Un grand dignitaire de L'Eglise ethiopienne : L'Abuna, In 
«Les Cahiers Coptes», Cairo, 1953, p. 165.

95. Vezi N. V. Dură, Receptarea canoanelor în Biserica etiopiană, în «S. T.», XVII
(1975), nr. 3—4, p. 282. 96. B. Velat, op. cit., p. 165. 97. Ibidem, p. 211.

98. Studies in the Ethiopic Anaphoras, Berlin, 1961, p. 61
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Etiopistul R. W. Cowley afirmă că, în literatura ecclesiastică etio
piană, Octateuhul lui Clement constă din «Tîîzaz, Gîţaui, Abtîlis, Sîrată, 
Ţion, Măţafă Kidan, 1 şi 2, Qălementos şi Didascalia,’ deşi acesta nu 
este un corp unic ca versiunea siriacă a Octateuhului lui Clement» Gru
parea lor sub titlul de «Octateuhul lui Clement», şi alăturarea lor la căr
ţile Noului Testament, ne determină să afirmăm că traducerea acestor 
colecţii canonice s-a făcut după o versiune siriacă, întrucît versiunea 
siriană a Octateuhului lui Clement face parte din cele 83 de cărţi ale 
Canonului Biblic 10°. Este vrednic de reţinut faptul că în Biserica etio
piană aproape toate aceste lucrări canonice pseudo-apostolice au circu
lat şi în colecţii separate 101. Testamentum Domini, Didascalia, Qălemen
tos, Cartea misterului cerului şi pămîntului, Constituţiile Apostolilor, 
Octateuhul lui Clement, etc. se găsesc şi astăzi în colecţii separate. A - 
cest lucru evidenţiază o stare reală din viaţa Bisericii etiopiene, şi anu
me faptul că aceste lucrări canonice au fost împropriate de etiopieni 
atît de la Biserica mamă a Alexandriei cît şi de la Biserica Antiohiei.

Receptarea acestor colecţii canonice s-a putut face încă din timpul 
lui Frumenţiu sau al succesorilor săi imediaţi- (secolul IV—V). Pentru 
canonistul etiopian Rev. Dr. Paulos Tzadua,. «..faptul că Biserica Etiopiei 
enumeră aceste lucrări printre cărţile canonice ale Noului Testament, 
confirmă astfel ipoteza că ele au fost cunoscute încă de la început» 102.

10) Colecţia celor 30 de canoane apostolice.
Cele 30 de canoane apostolice 103 au fost redactate în Siria sau 

Egipt104, în secolul al III-lea. Aceste canoane s-au păstrat doar în ver
siunea siriacă, etiopiană, arabă şi armeană. Versiunea originală, în lim
ba greacă, s-a pierdut105. Versiunea etiopiană este intitulată «Statute 
ale Apostolilor înmînate lui Clement»106. Aceste canoane atribuite 
Sfinţilor Apostoli, se bucură de autoritate apostolică în toate Bisejicile 
Vechi Orientale. Ele sînt însă opera unor prelucrări şi parafrazări ale

99. The 'Identiiication ol the Ethiopian Octaleuch ol Clement, and Its relati- 
onship to the other Cristian Liteiatuie, în «Ostkirchliche Studien». Augustinus — 
Verlag. Wurzburg 27. Band. Heft 1, Mărz, 1978, p. 45.

100. Vezi Ed. I. E. Rahman, Testamentum Domini, Mainz, 1899, p. X I; La Version 
Syriaque de L'Octateuque de Clement, ed. F. Nau, Fand P. Ciprotti, Paris, 1967, p. 71; 
W. Wright, A catalogue of the Syriac MSS. preserved in the Library of the Univer- 
Kitj ot Cambndge, Cambridge, 1901, voi. II, p. 1042.

101. Vezi N. V. Dură, op. cit., p. 282. 102. The Ethiopian Rite..., p. 6.
103. Vezi The Ecclesiastical Canons oi the Some Apostles, in «The Ante —  Ni- 

rene fathers», voi. VII (American Edition); Sinodos, ms. în limba gheez — arhiva Pa
triarhiei etiopiene, 1957 (c.e.) Adis Ababa.

104. Aceste canoane au fost numite şi «Constitutiones Ecclesiae Aegypticae» sau 
«Constituţiile lui Clement». (W. Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats 
Alexandrien, Leipzig, 1900, p. 165—175; M. Durând, Histoire du droit canon, Lyon, 
1770, p. 116; Adolf Harnack, Geschichte der altkristlichen Litteratur, Leipzig, 1893, 
p. 406.

105. Vezi J. Bachman, Corpus Juris Abessinorum, Jus Connubii, Berlin, 1899, p 33.
106. Sinodos, manuscris în limba gheez — Biblioteca naţională, Addis Ababa, 

nepagindt.
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unor rînduieli ale Bisericii primare, privind organizaţia Bisericii, şi ale 
lucrărilor «Cele două căi» 107, şi «Epistola lui Barnaba».

11) Statutele Apostolilor (Canones ecclesiastici).
Aceste statute ale Apostolilor au circulat în literatura canonică sub 

termenul generic de «Aiaxafai xai xavove': xâjv Afîiov ArcoatoXwv Stâ 
KX-)j(ievxo<:»105. Ele s-au păstrat în Bisericile Vechi Orientale şi îndeosebi 
în Biserica Etiopiană, în variantele :

—  Ehauriat Tîzaz (Dispoziţiile Apostolilor) în număr de 71 ;
— Sîrată Hawariat (Rînduielile Apostolilor);
— Mîslă Qălementos (Regulile Apostolilor înmînate lui Clement) ?
— Ehawariat Sîrat o Cănona (Rînduieli şi canoane apostolice)109.
Versiunile etiopiene 110 ale Canoanelor zise apostolice sînt conside

rate a fi «...chiar mai vechi decît canoanele apostolice propriu-zise...» şi 
ele «...au dat o formă mai completă, o formă interpretativă acestor ca
noane» m .

12) Colecţia celor 85 canoane apostolice.
Colecţia celor 85 canoane apostolice, în forma cunoscută astăzi, în 

codul canonic, oficial al Bisericii Ortodoxe Răsăritene, a fost redactată 
în prima jumătate a secolului al IV-lea 112, în Siria. Primele variante ale 
acestor canoane au cunoscut diferite redactări. Canonistul A. Aliviza- 
tos afirmă că variantele celor 85 canoane apostolice au fost iniţial 
«cincizeci, şaptezeci şi şase, optzeci şi .unu, optzeci şi doi şi optzeci şi 
cinci» 113. Varianta etiopiană are 81 de canoane 114, dar textul este iden
tic cu cel din versiunea celor 85 de canoane.

13) Cele 127 de canoane apostolice.
Aceste canoane 11S, redactate în Egipt în secolele III—IV 116, sînt 

prelucrări, parafrazări ale altor lucrări canonice, atribuite Sfinţilor A- 
postoli. O cercetare amănunţită a conţinutului acestor canoane ne do
vedeşte următoarele : a) Canoanele 1—20, numite Regulamentul Apos
tolic, au un conţinut identic cu Didahia. Textul grec, original, este dis
tribuit în 30 de canoane.

107. Vezi Krawutsky, Ueber des altkirchliche Unteiichts Buch die zwei wege, 
oder die Enscheidung des Petrus, în «Teologische Quartalschrift», voi. LXIV, Tiibin- 
gen, 1882, p. 359—445.

108. Vezi Schermann, Die AUgemeine Kirchenordnung, Friihchristliche Litur- 
gien, Paderborn, 1914, pars. I, p. 12.

109. Vezi N. V. Dură, Sinodosul canonic etiopian, in «S. T.», an. XXVI (1974), 
«r. 9— 10, p. 732.

110. Vezi Maurusa Leonjsa, Testi di diritto antichi riguardanti gli Etiopi, în
«Fonti», fasc. VI, Cita del Vaticano, 1932, p. 155— 159.

111. Pr. Prof. L. Stan, op. cit., p. 284.
112. A. Alivizatis, 1 ieri kanones ke i eklisiastiki nomi, Atena, 1949, p. 135.
113. Ibidem. 114. Vezi N. V. Dură, op. cit., p. 732.
115. Vezi Les 127 canones des Apotres, Text arabe en pârtie inedit publie et tra-

duit en franţais d'apres les manuscrits de Paris, de Rome et des Londres, par Jean 
Fesier et Augustin Perier, în «Patrologia Orientalis», tom. VIII, Paris, 1912, p. 555.

116. Vezi Arhim. Dr. Zareh Baronian, Liturghia Bisericii Armene In cadrul litur
ghiilor celorlalte rituri liturgice răsăritene. Studiul comparativ, — teză de doctorat — 
extras din rev. «Ortodoxia», an. XXVII (1975), nr. 1, p. 34—35.
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b) Canoanele 21—47, numite Regulamentul eclesiastic egiptean, co
respund cărţii a VlII-a a Constituţiilor Apostolice şi Canoanelor lui 
Ipolit.

c) Canoanele 47—71, sînt identice cu conţinutul cărţii a VlII-a, a 
Constituţiilor. Materia este însă ordonată diferit.

Celelalte 56 de canoane 117, redactate în Siria, sînt prelucrări dia 
Constituţiile Apostolilor şi Canoanele Sinodului de la Antiohia (341). 
Nomocanonul copto-etiopian, Fetha Năgăst, menţionează numărul de 
56 de canoane 118 atribuite în mod deosebit Sfinţilor Apostoli. Colecţia 
celor 127 de canoane, de limbă greacă 119, a fost înlocuită, ulterior, de 
propriile variante ale Bisericilor Vechi Orientale. Aceste variante va
riază în orînduirea materialului şi în unele adaosuri-comentare, intro
duse în text.

14) Cele 9 canoane ale pseudo-sinodului Apostolilor de la Antio
hia din secolul al IV-lea120. Aceste canoane sînt în mare parte parafra
zări ale unor canoane ale sinoadelor locale din secolul al IV-lea..

15) Cele 18 şi respectiv cele 25 canoane penitenţiale.
Aceste canoane, atribuite tot Sfinţilor Apostoli, au fost redactate 

în secolul al IV-lea 121.
După cum se poate constata, toate aceste canoane zise-apostolice 

au fost redactate în secolele III— IV, în Sjjria şi Egipt122. Dintre acestea, 
doar ceie 85 de canoane au fost receptate în codul canonic oficial al 
Bisericii Ortodoxe Răsăritene. In codul canonic123 oficial al Bisericii 
copte, din întreaga literatură canonică zisă-apostolică, au fost încorpo
rate doqr trei lucrări :

— Didascalia
— Cele 30 de canoane apostolice ;
— Cele 127 de canoane apostolice ;
Prezenţa întregii literaturi canonice — lucrări şi colecţii canoni

ce — zise apostolice, în codul canonic 124 al Bisericii etiopiene, este o 
mărturie, elocventă a existenţei unei colecţii primare, a unui cod cano
nic primar, de limbă greacă, în această Biserică, încă de la începuturile 
organizării ei. în Etiopia se mai găsesc încă diferite variante ale ca
noanelor apostolice, 57 şi respectiv 81. Canoniştii etiopieni contempo
rani, preluînd o tradiţie canonică coptă, consemnată de Ibn al Assal

117. Vezi Canones Apostolorum Aethiopice ad Iidem libtorum, Ms. primus edi- 
dit, Winandus Fell, Lipsiae, 1871 j Dr. Isidor Silbernagel, Verfassung und gegenwăr- 
tigen Bestand sămtlicher Kirchen des Orients, Regensburg, 1904, p. 284.

118. Vezi The Fetha Nagast..., p. 312.
119. Vezi N. V. Dură, Receptarea canoanelor..., p. 281.
120. Idem, Didascalia..., p. 439 121. Ibidem.
122. Vezi Arhim. Dr. Zareh Baronian, op. cit., p. 34—35.
123. Vezi Salib Sourial, The Sources ot the modern law (Personal Statute ot the 

Coptic Orthodox Church), în «Kanon», Yahrbuck der Gesselschaft fur das Recht Ost- 
kirchen, Acta Congressus, 1971, Wien, 1973; Otto Meinardus, A Study on the Canon
ol the Ethiopic Church, în «Bulletin de la Soci^te d’Archeologie copte», tom. XVI, Le 
Caire, 1962.

124. Vezi Sinodos, manuscris în limba gheez — copiat de Kîbăbă H. Mariana —
Arhiva Patriarhiei etiopiene, Addis Ababa, 1956, C. E.
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(secolul XIII), atribuie lui Clement Romanul toate canoanele zise-a- 
postolice. Ei le împart în trei grupe :

1. 71 de canoane trecute sub titlul de «Răsta» 125.
2. 57 canoane, sub titlul de «Răstăb» 126.
3. 82 de canoane sub titlul «Răstăgi» 127.
Răsta este o abreviere a cuvîntului arab «Rusul» (apostol). Ibn al 

Assal (secolul XIII) afirma despre prima carte (Râsta) că a fost publi
cată de copţi «în două cărţi separate, fiecare din ele conţinînd partea 
principală, care este cuprinsă în cealaltă»128.

La copţi, prima carte este alcătuită din 71 de canoane ; a doua car
te are 56 de canoane. Conţinutul celor 127 de canoane, din cartea a doua 
şi a treia, este asemănător cu textul canoanelor din cartea I, adică cu 
cele 81 de canoane, respectiv 82 în varianta etiopiană. Ibn al Assal măr
turisea că, în ce priveşte «conţinutul celor trei cărţi, este asemănător, 
dar numărul capitolelor respective variază...» 129. Diferenţa de un canon 
la prima carte (Răsta) şi la a doua (Răstăb) se datoreşte împărţirii fă
cute de etiopieni, conţinutul fiind acelaşi. ,

In Biserica etiopiană, colecţiile canonice zise-apostolice, atribuite 
lui Clement, sînt cunoscute şi sub numele de «Tîîzaz», «Gîţu», şi «Abtî- . 
lis» 130. Intr-un manuscris al sinodului etiopian, din Biblioteca naţională ' 
din Paris, sînt enumerate următoarele lucrări atribuite' Sfinţilor Apos
toli : '

1. Canoanele Apostolilor (Constituţiile), 71;
2. 57 de Canoane ale Apostolilor ;
3. 81 de canoane ale Apostolilor — care sînt identice în conţinut 

cu cele 85 din codul canonic al Bisericii Ortodoxe Răsăritene.
4. Constituţiile (Canoanele) Apostolilor, în număr de 30 ;
5. Canoanele Sfîntului Clement, discipolul Sfîntului Petru, «pe care 

acesta le-a primit de la Domnul».
6. Rezumat al canoanelor Apostolilor, transmis prin Sfîntul Cle

ment 131.
Cp le 71 de canoane sînt o compilaţie şi o prelucrare a «Regulamen

tului Bisericii egiptene», iar cele 56 au la bază Constituţiile Apostolice.
Sub numele Sfinţilor Apostoli au circulat în Biserica etiopiană şi 

aşa-zisele «Constituţii» ale Apostolilor (Ehawreat Tîîzaz), care au con
stituit i2vşare preţioase pentru Bisericile locale, în organizarea lor. Prin
tre acestea amintim :

a) Constituţiile Apostolilor, în număr de 30, precedate de noţiuni 
bibliografice ale celor 12 apostoli132, care sînt de fapt o «redactare de- 
ialiată a celor 27 de canoane care se găsesc în diferite colecţii siriene»133.

b) «Constituţiile... unor apostoli», care sînt «o redactare dezvoltată a 
canoanelor care se gusesc la începutul Nomocanonului lui Ebedjesu» l34.

‘ După cum se poate constata, ambele colecţii au o origine siriană.
125. Vezi L. S. Habtă Mariam Orklnăh, Tîntaui Eitiopia Timlhîrt, Addis Ababa,

1970, p. 224—225. 126. Ibidem.
127. Aceeaşi abreviere a titlurilor se află şi la copţi. (The Fetha Nagast..., p. 6).
128. Ibidem. 129. Ibidem.
130. Vezi L. S. Habtă M. Orkînăh, op. cit., p. 225.
131. vezi H. Zotenberg, Catalogue des manuscrits..., p. 141—143.
132. Ibidem, p. 142. 133. Ibidem. 134. Ibidem.
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II. Canoanele sinoadelor locale. 1
Din codul canonic al Bisericii pre-niceene au făcut parte şi canoa

nele unor sinoade locale, care au cunoscut o receptare universală. Din
tre acestea amintim : canoanele sinoadelor locale de la Cartagina, in
clusiv în Biserica Etiopiană, din secolul al IV-lea, începînd cu anul 256 , 
cele 25 de canoane ale sinodului de la Ancira (314) ; cele 15 canoane ale 
sinodului de la Neocezareea (315) etc.

III. Epistolele canonice ale unor părinţi ai Bisericii Alexandriei.
Din Corpus Juris Canonici al Bisericii pre-niceene au făcut parte şi

canoanele şi epistolele canonice ale unor părinţi ai Bisericii, şi în special 
din Biserica Apostolică a Alexandriei. Dintre aceste canoane amintim :

1. Canoanele Sfîntului Dionisie 135, arhiepiscopul Alexandriei (t 265), 
în număr de palru, şi

2. Epistola canonică (15 canoane) a Sfîntului Petru al Alexandriei 
(t 311).

Aceste canoane şi epistole au circulat în colecţii separate sau într-o 
colecţie mai mare, cunoscută în Biserica primară sub “termenul generic 
de «Canonul bisericesc»138. Acest corp canonic primar a fost ulterior 
completat ti codificat. Cele mai vâchi izvoare scrise ale Dreptului bise
ricesc au fost deci redactate în secolele II—IV.

Cu «Canonul bisericesc» pre-niceean, Biserica etiopiană a fost în
zestrată de către Frumenţiu, primul episcop canonic hirotonit de Sfîn
tul Atanasie cel Mare, care a pus bazele organizării ei canonice. Re
ceptarea hotărîrilor canonice137, şi îndeosebi a doctrinei canonice a 
Bisericii Ortodoxe Răsăritene, începută în secolul al IV-lea se continuă 
şi astăzi. Formele actuale de organizare a Bisericii etiopiene vădesc 
afirmarea principiilor canonice fundamentale ale Ortodoxiei.

Reflectînd conştiinţa canonică a Bisericii primare, aceste vechi iz
voare ale Dreptului bisericesc — păstrate în versiunile etiopiene — 
constituie, totodată, un tezaur canonic preţios al Bisericii Ortodoxe 
Răsăritene.

135. Vezi N. V. Dură, Receptarea cartoanelor..., p. 280.
136. Vezi Cartonul 2 al sinodului I ecumenic.
137. Vezi N. V. Dură, Receptarea Canoanelor In Biserica etiopiană, In «Studii 

Teologice», XXVII (1975), nr. 3—4, p. 276—289; Idem, Sinodosul Canonic Etiopian, In
«Studii Teologice», XXVI (1974), nr. 9-^10, p. 725—738.
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Valeriu A n a n i a, File de Acatist, versuri. Cu şase desene în peniţă de 
Vlaicu Ionescu, Editura Institutului Biblic, Bucureşti, 1981.

Mergea vorba printre prieteni şi cunoscuţi că Părintele Valeriu Anania pregă
teşte o lucrare de sinteză, fie proză, fie poezie, ca o dare de seamă la o operă şi la 
un crez artistic.

Lucrarea a apărut şi, spre satisfacţia unanimă, ea constă într-un buchet de poeme 
religioase, lăuntric susţinute de un intens flux de poezie care îmbrăţişează realităţile 
cele mai exaltante ale sfinţeniei şi ale arcanelor subtile dintre natură şi artă.

Se intitulează simplu: Pile de Acatist şi este o capodoperă. Este capodopera 
unei opert vane, făurite de-a lungul mai multor decenii.

Geniul Părintelui Valeriu Anania escaladează, cu această veritabilă Artă poe
tică, ultimele înălţimi de la frontierele Poeziei.

Sînt două A catiste: unul, Iluminatul, este dedicat «Celui întru sfinţi_fiului nos- 
tm Ioan Valahul, mărturisitor al dreptei credinţe, martirizat în Constantinopol la 12 
Mai 1662 prin rnintultoarea bunăvoinţă a geanabeţilor lui Allah».

Al doilea, Luminătorul, este dedicat «Celui întru sfinţi-.egumenului nostru, Avva 
Calinic îngeresc episcop al Noului Severin, puternică întrupare de duh românesc, 
săvîrşit cu pace şi în sărăcie la 11 Aprilie 1868.

Fiecare Acatist este împărţit în treisprezece Stări şi douăsprezece Trepte. De 
altfel, autorul fine să păstteze împărţirea pe care o observă şi ritualul bisericesc.

O stare, de pi'dă starea întîi, este ca un turn de observaţie din care se face 
ocolul orizontului. înainte de a se fixa pe treapta proprie, această treaptă de 4 versuri 
langi constituie un popas, de largă respiraţie, după care se desfăşoară cîntul în 12 
versuri, încheiat cu refrenul.

Acesta ar fi canonul formal al unei stări, observat cu stricteţe la toate cele 
26 de stări. Este un cadru exterior şi în parte decorativ, a cărui funcţiune este să 
păstreze echilibrul părţilor şi armonioasa succesiune a imaginilor şi a gîndurilor. 
Cele 24 de versuri ale unei stări se distribuie după evoluţia latentă a gîndului: 7 
pentru tătare; 4 penliu treapta întîia ; 12 pentru lauda mucenicului; 1 vers ca refren 
la toate stări'e.

Starea cîntă ruga cîntăretului la începutul întreprinderii sale poetice :
Starea în tîi:

Pasărea zbură din codru, crpangă-n urmă-i se alină,
Numai Duhul Slint rămase'mpleticit In luminiş.
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Dă-i rostirii mele sullet, şi de şapte ori cruciş 
învierea Iulgerîndu-i, lă-mi o ardere Ia cină,
Imn şi cronică şi bocet şi dulceaţă şi tăiş,
i'runc să laud In cuvinte şi să-l cînt pe sub cuvinte :
Bucură-te mucenice noule Ioane siinte.

Versurile silit în ritm şi cu rimă clasică: versul 1 rimează cu versul 4, versul 2 
limează cu 3, versul 6 nuează cu 7. Cele 4 versuri ale treptei întii rimează 1 cu 3, 
2 'cu 4. Cele 12 versuri ale cîntării întli urmează aceleaşi norme-: versul 1 rimează 
cu 2 ; 3 rimează cu 4 ; versul 5 rimează cu o frintură de vers, 6 ; versul 7 rimează cu 
8 ; 9 rimează eu 10, cu 11 şi 12. Versul 13 este refrenul. Este o metrică savantă şi 
originală.

Schema aceasta se aplică la fiecare stare şi la fiecare treaptă. Ea presupune 
o inepuizabilă virtuozitate a rimelor şi a ritmului. Ritmul şi cuvîntul sînt cele două 
forţe ale poeziei, mai ales cînd sînt închise în vers şi reglate de ritm. Orfeu ridică
puterea magică a Cuvintului şi a ritmului poetic pînă la Înălţimea ritmului cosmic,
sincioimlndu-le. Sunetele lirei mişcă materia neînsufleţită şi animalele. Poetica, sub 
semnul căreia se află poezia modernă, devine la Părintele Valeriu Anania o meditaţie 
asupra statutului ontologic al poeziei şi al poetului. Poezia devine imn, devine cîn- 
tare, cîntarea se converteşte in existenţă, în înţelegere sacră, pe scurt, poezia năzu
ieşte spre rugăciune,'adică spre o formă poetică suprem revelatoare. Fidelitatea faţă 
de poezie, conceputa ca activitate spirituală care angajează întreaga fiinţă, umană 
cu întreg destinul ei se continuă, cum bine s-a observat, în fidelitate faţă de activi
tatea reală, înţeleasă şi ea însăşi ca experienţă totală şi salvatoare.

Pănntele Vsler'u Anania instaurează o întreagă Artă poetică prevăzută cu toate 
uneltele tehnice necesare pentru explorarea acestui nou univers poetic. In acest 
univars eroul liric este purificat şi transfigurat in văpaia virtejului creator al poe
ziei. Prin mecanismele sale, limbajul constituie mijlocul cel mai eficace de care dis
pune iiitelcctui pentru stăpinirea substratului iraţional al spiritului. De aceea, autorul 
cumpăneşte cuvintele cu multă grijă. O propoziţie, un vers, o exclamaţie arată că 
P. C. Sa examinează graiul propoziţie, cu propoziţie, cuvînt cu cuvînt, silabă cu silabă, 
chiar lii'eră cu literă. Cuvîntul este o realitate divină care face legătura între pămînt 
şi Cer, între Dumnezeu şi om. De aci, infinita lui valoare poetică.

Al doilea mijloc de comunicare este torentul muzical pe care poetul îl descoperă 
pe sub cuvinte», cum se exprimă în versul de mai su s: cuvintele sînt mijloace lo
gice şi raţionale de laudă, cîntarea însă e mai spre adînc, este cîn tec: «să-l cînt 
pe sub cuvinte». Cuvîntul şi cîntarea sînt paralele, dar cîntecul pătrunde mult mai 
adînc şi înalţă mult mai sus. Tulburătoarea muzică a adîncurilor, care se înalţă pînă 
dincolo de stele şi ia cadenţa misterioaselor cîntece ale astrelor, de care vorbesc cei 
vechi, este o realitate mai mult decît poetică.

Să subliniem însă cîteva versuri în care cuvîntul şi ritmul muzical se conto
pesc :

«bucură-te bucurie» le adresează poetul Sfîntului Ioan Valahul şi tot lui şi pe 
cele citate mai jos :
«bucură-te că din tină ne’ntinat în ea rămîi (treapta a doua).
^bucură-te că pămîntul nu te-a socotit pămînt» (treapta a treia). 
iLucealăr de-o vecie prin lacrimă de-o zi» ("treapta a patra).
*Bucură-te depărtare care totuşi te apropii» (treapta a şasea).
«Bucură-te că prin tine clntă doina-n sinaxare» (idem).



RECENZII 589

De asemenea, să subliniem şi cîteva versuri adresate Sfîntului Callnic, «om 
ceresc» : . #
*bucură-te iiu al casei cu icoanele'n pridvoare» (tr. întîi).
*bucură-te că-ţi răsare Iloarea soarelui din soare» (idem).
€bucură-te trup în care trupul pare de prisos» (tr. a doua).
«bucură-te că'n tăcere umpli cerul de cîntare» (tr. şaptea). 
t Aduci cu tine'n butcă un rai de mir şi denii 
Venind silit la Rlmnic să urci pe tron înalt.
Văd limpede străjerii năpraznicel Oltenii
Arhiereu cum zilnic ia cerul cu asalt» (treapta a şasea).
*Aramă grea de clopot se tînguie'n prohod 
Vestindu-ţi strămutarea'n pomelnicul ceresc.
V remelnicele lacrimi jertlite de norod
Acum în graiul nostru biruitoare cresc» (treapta a şasea).
*bucură-te săvîrşirea sfintelor desăvîrşiri» (idem). 
tbucură-te snop de soare adunat dintr-un mormînt...
«bucură-te vatră caldă In îngheţul ce ne prinde 
*bucură-te şl ne-aprinde 
*bucură-te munte plin de zăcăminte
*bucură-te mare Avvă dulce Calinic Părinte» (treapta unsprezecea).

O plenitudine calmă, o întîmpinare de puritate festivă se înaltă'din limpezimea 
profundă a acestor două Acatiste. Sînt ca două ferestre mari deschise spre răsărit, 
spre zări noi, spre noi continente înfloritoare. Alte lumi noi se arată şi, odată cu ele, 
o nouă-înţelegere a artei: arta este revelaţia, la nivelul uman. De bună seamă că 
această revelaţie de inspiraţie estetică nu are aproape nimic comun cu Revelaţia 
teologică, afară doar de ontologia poeziei. In întîmpinarea aceasta, arta poetică se 
converteşte şi devine adorare.

Pr. prof. SEBASTIAN CHILEA

Constantin Pr e d a ,  Callatis. Necropola romano-bizantină, Editura 
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1980, 180 p. +  93 pl. (3 color) +  1 pliant.

Cunoscutul numismat şi arheolog Constantin Preda, autor a numeroase şi va
loroase lucrări de istorie veche, între care monumentala carte Manetele gefo-dacllor 
distinsă cu premiul Academiei R.S.R. pe anul 1974, ne prezintă acum o monografie 
cu rezultatele săpăturilor sale efectuate în necropola romano-bizantină de la Callatis 
(Mangalia) în perioada 1963— 1975. Necropola aceasta era cunoscută mai de mult 
piin săpături şi descoperiri întîmplătoare, dar ea nu s-a bucurat de o atenţie specială 
a arheologilor, care s-o cerceteze sistematic. Constantini Preda şi-a consacrat forţele 
timp de un deceniu cercetării acestui mare şi intere^pnt obiectiv arheologic, care
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contează, cel puţin pînă In momentul de faţă, ca cea mai întinsă necropolă romano- 
bizantină de pe teritoriul ţării noastre şi una dintre cele mai mari din întreaga lume 
romană, însumînd circa 2000 de morminte. Din această necropolă întinsă pe circa 5 ha ' 
au fost cercetate doar circa 400 morminte, care par să reprezinte mai puţin de o pă
trime. Obiectul lucrării pe care o prezentăm aici îl formează doar cele 367 mor
minte, scoase la iveală prin săpături .sistematice ori de salvare în perioada 1963— 
1975. Cu toate că numărul mormintelor este redus, totuşi din prezentarea lor se ca
pătă o imagine a principalelor caracteristici, ale marii necropole callatiene, aflate 
în partea de vest a oraşului Mangalia, dincolo de calea ferată, de o parte şi de alta 
a şoselei care duce spre Albeşti.

Interesul nostru pentru rezultatele obţinute, este deosebit de mare, fiindcă do- 
blndim date cu privii e la tipurile de morminte, ritul şi ritualul de înmormîntare, pre
cum şi la inventarul funerar din secolele IV—VI, adică din perioada de început a 
creştinismului in România. Este pentru prima oară cînd se cercetează amănunţit o ne
cropolă creştină, atît- de veche şi de o asemenea amploare pe teritoriul ţării noastre.

Callatisul ne era cunoscut ca important centru creştin mai cu seamă din cîteva 
descoperiri epigrafice (v. Emilian Popescu, Inscripţiile greceşti şi latine din secolele 
IV—XIII descoperite In România, Bucureşti, 1976, p. 128— 146) şi arheologice (o bazilică 
de tip tizantino-sirian, unde şi-a avut probabil sediul şi episcopul, fragmente arhi
tectonice şi sculpturale decorate cu simboluri creştine). Ştirile literare despre creşti
nismul de Ia Callatis erau foarte sărace şi nu au fost privite de cercetători cu destulă 
încredere. Dar pe baza unor descoperiri epigrafice recente toate acestea au fost din 
nou cercetate şi s-a putut ajunge la concluzia că în cursul secolului al Vl-lea a func
ţionat aici şi o episcopie (v. Emilian Popescu, Organizarea ecleslastică a provinciei 
Scythla Minor în secolele TV— VI, în «Studii Teologice», XXXII, 1980, 7—10, p. 590— 
S05). Concluzia aceasta asupra tăriei creştinismului la Callatis este acum confirmată 
de noile descoperiri din necropolă unde au ieşit la iveală obiecte decorate cu sim
boluri creştine, complexe de cavouri în formă de cruce, cruci încrustate pe pereţii 
de piatră ai unor morminte, inscripţii etc. Interesantă pi se pare semnalarea de la p.
12 că în anul 1968, cu prilejul săpăturilor de salvare de la sud de şosea, au ieşit 
la iveală «urme de ziduri», care par să fi aparţinut «bazilicii necropolei».

Valoarea deosebită a lucrării lui Constantin Preda constă în faptul că ne pre
zintă amănunţit şi sistematic un material arheologic bogat, însoţit mereu de descrierea 
situaţiei aflate în teren şi apoi de evaluarea sa ştiinţifică stabilită pe baza unei 
ample documentări asupra descoperirilor. Partea descriptivă a săpăturilor şi desqope- 
ririlor este mereu însoţită de o amplă ilustraţie, care reprezintă aproape jumătate 
din întreaga lucrare. Cititorul are astfel la îndemînă documentarea necesară pentru a 
putea urmări tipurile de morminte, ritul şi ritualul de înmormîntare, precum şi in
ventarul funerar; el ’ este, aşadar, în măsură să aprecieze justeţea observaţiilor fă
cute, încadrările cronologice şi valoarea lor ştiinţifică.

Neciopola rcmano-bi7antină se plasează într-o zonă unde nu existase locuire mal 
Înainte Majoritatea momentelor (circa 60%) o formează cele de tip clstă (cutie) de 
piatră, adică din lespezi de calcar cioplite sumar sau chiar nefasonate, aşezate cîte 
două, mai rar trei sau patru pe laţurile lungi şl cîte una la capete. Capacul era format’ 
din 3—4 lespezi (mai rar cîte două). Uneori au fost utilizate la construcţia mormin
telor fragmente arhitectonice din monumente mai vechi din marmură ori calcar, fru
mos ornamentate. Acest tip de mormînt constituie o caracteristică a necropolei cal-
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latiene. El se întîlneşte şi în alte părţi, dar mai rar. Frecvenţa de la Callatis s-ar 
putea datora şi bogăţiei carierelor de piatră aflate In zonă.

Un alt tip de mormînt este cel cu cameră boltită şi cu dromos, adică un fel de 
cavou subteran, la adîncimea de circa 3,50 m, la care se ajungea printr-un coridor să
pat în pămînt şi străjuit de zid de piatră (uneori lung de 3,90 m, lat de 0,86—0,90 m 
şi înalt de 1,15— 1,60 m). S-au descoperit pînă acum doar 4 asemenea morminte şi 
constau dintr-o cameră funerară de formă rectangulară cu lungimea de 3,70 m pînă 
la 5,60 m şi lăţimea de peste 2 m. înălţimea măsoară la punctul maxim al boitei circa
2 m. Intrarea în camera funerară se făcea pe la vest printr-o deschidere înaltă de 0,80 
—1 m şi lată de 0,55—0,72 m. Deasupra intrării, la două din cele patru morminte, s-a 
descoperit, săpată în peretele de piatră, cîte o cruce, iar la unul din ele' şi în interior. 
Pe peretele de sud al dromos-ului la unul din morminte (nr. 316) a fost zglriată tn ten
cuiala de mortar de var şi inscripţia creştină «Doamne ajută» (Kup(o'e {io^9(i)). Came-< 
rele funerare au servit pentru înmormintare pe o perioadă îndelungată mai multor 
persoane, fiindcă în ele au fost descoperite numeroase schelete. Avem deci de-a face 
cu morminte comune aparţinînd unor lamilii şi de caracter pregnant creştin.

Un alt tip de mormînt este cel cu cameră simplă, de fapt cavouri rectangulare, 
cu una .-.au aouâ înrăperi, din ziduri de piatră (unul din ele are dimensiunile 1.20X 
2.50 şi înălţimea de ',50 m), mai puţin pretenţioase ca cele precedente, dar totuşi cu 
dromos şi uneori înconjurate cu zid de piatră.

Mormintele în groapă simplă sînt, de asemenea, frecvente reprezentlnd al doilea 
tip, după cel in cistă de piatră, ridicîndu-se la circa 40% din totalul mormintelor. Groa
pa de formă rectangulară era săpată în pămînt, la adîncimi variate (între 1—2 m), iar 
pentiu acoperirea lor s-au folosit lespezi de piatră sau chiar ţigle, aşezate în pantă.

O grupă restrînsă, dar interesantă o formează mormintele cu galerie. Săpate mai 
ales in movile (tumu'i) mai vechi din epoca romană ele constau de regulă dintr-un puţ 
de forină rectangulară, adine de peste 3 m. lntr-unul din pereţi s-a săpat o galerie bol
tită înaltă de pînă la 1 m şi cu dimensiuni de circa 1,50 X  1.80 m şi în ea au fost gă
site unul sau mai multe schelete. Intrarea în galerie era blocată cu lespezi de piatră 
oii ţiglă. Uneori din puţul central se desfăceau mai multe galerii dispuse în formă de 
cruce şi în fiecare din ele au fost depuşi morţi (unii în cosciuge de lem n); acest tip 
de mormînt pare să fie caracteristic secolului al Vl-lea.

Există şi alte tipuri de morminte mai rare, din care semnalăm pe cele în amforă 
folosite pentru copii.

Li legătură cu ritul de înmormîntare la Callatis autorul precizează că se întîl
neşte numai inhumzţia.

Inmormîntările comune sînt foarte frecvente, ele constituind o caracteristică a 
necropolei. Numărul lor variază între 2 şi 12 schelete, astfel că în cuprinsul celor 338 
morminte descoperite s-au găsit 547 schelete. Dintre acestea 367 sînt de adulţi, 154 de 
copii şi •îumai 26 de adolescenţi. Orientarea scheletelor este, în general, Vest-Est, cu 
mici devieri, iar poziţia lor este pe spate, cu mîinile întinse pe lingă corp, ori îndoite 
din cyt şi aşezate pe abdomen, pe bazin ori pe piept. /

Obiectele depuse în mormînt, deci «inventarul funerar», constau mai cu seamă din 
vase ceramice (ulcioare, căni, amfore, opaiţe), făcute uneori special pentru acest scop. 
Unele din aceste vase poartă inscripţii cu caracter creştin sau chiar mai vechi (păgîn). 
Se întîlnesc, de asemenea, vase din sticlă de diverse forme (mai frecvent lacrlmarla) 
şi obiecte de îmbrăcăminte şi podoabă ale decedaţilor: fibule, catarame, brăţări (din
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os, bronz ori sticlă), cercei de aur, argint sau bronz, inele, mărgele din diferite mate
riale, medalioane, obiecte de toaletă şi altele.

O categorie importantă a descoperirilor o reprezintă monetele (in număr de 91), 
puse în morminte în chip ritual, adică găsite în gura defunctului, în palma mtinii drep
te, sub antebraţul stîng s>uu lîngă alte părţi ale corpului. Majoritatea monetelor apar
ţin secolului al IV-lea şi mai cu seamă perioadei de la Constantin cel Mare la Valens, 
cele^mai frecvente emisiuni fiind dintre anii 330—375 (mai ales dintre 330—346 şl 351—

. 375j. Monetele ajută nu numai la stabilirea cronologiei mormintelor, dar dau indicii 
şi asupra moşteniri’ în cultul şi ritualul creştin a unor obiceiuri străvechi, cum este 
acela al «obolului lui Charon».

Aşa cum am arătat, necropola de la Callatis se datează între secolele IV—VI, 
cele mai numeroase morminte plasîndu-se la mijlocul şi în a doua jumătate a acestui 
secol. Desigur unele morminte nu pot fi datate din cauza sărăciei sau a lipsei totale 
a inventarului funerar. Cele mai tîrzii înmormîntări par să fie făcute către sfîrşitul 
secolului al Vl-lea.

Caracterul pregnant al necropolei este cel creştin, indicat prin rit (de inhuma- 
ţie), prin orientarea scheletelor (V—E), prin forma unor complexe funerare (în formă 
de cruce), prin simbolurile creştine (crucea, peştele şi altele) de inventarul funerar şi, 
In sfîrşit, prin inscripţiile aflate pe pereţii camerelor funerare ori pe unele obiecte. 
Toate acestea arată că populaţia Callatis-ului devenise creştină In masă în această pe- 
iloadă Deşi ne aflăm într-o vreme în care amestecul de populaţii locale şi migratoare 
era un lucru obişnuit, totuşi pe baza descoperirilor de la Callatis se poate afirma lipsa 
elementelor alogene. Chiar dacă existenţa acestora nu poate fi negată, este de pre
supus că ele au fost asimilate de masa autohtonilor, mai cu seamă prin creştinare, 
încit depistarea lor pe baza resturilor materiale nu mai este posibilă. Aceasta consti
tuie o dovadă în plus a tăriei şi superiorităţii date de creştinism populaţiei autohtone 
în contactul său cu popoarele migratoare.

In cursul lucrării se fac însă şi unele afirmaţii, care mai au nevoie de dovezi în 
plus pentru a fi credibile, ori se întîlnesc chiar neadvertenţe. De pildă, la p. 79 se 
spune: «începînd cu domnia lui Constantin cel Mare creştinismul devine religie de 
stat». De fapt din anul 313, nu de la începutul domniei lui Constantin (a. 306), situaţia 
creştinismului se ameliorează devenind rellgio licita„ alături de celelalte culte păgîne. 
Religie de stat devine' abia din 28 februarie 380 prin decretul lui Theodosie cel Mare 
(379—395), aflat în Codex Theodosianus 16, 1, 2. P. 81 : «mormintele fără inventar, 
în marea lor majoritate, datează probabil din secolele V —VI, perioadă în care obi
ceiul de a pune obiecte de podoabă şi ofrande alături de defunct se diminuează sen
sibil sau încetează aproape cu totul, ca urmare a Interdicţiei Impuse de prescripţiile 
religiei creştine» (subl. n.). Dacă asemenea interdicţii există, atunci ar fi fost necesar 
s-ă fie dale ind'caţii mai exacte, mai ales că problema aceasta este actuală în arheolo
gia românească. După cît se pare însă restricţiile n-au1 fost luate de Biserica din vre
mea aceea, ci creştinii se debarasaseră de acest obicei, fiindcă îşi modificaseră con
cepţia despre moarte şi viaţa viitoare. Depunerile de ofrande ori obiecte de podoabă 
eiau socotite inutile în noua viziune creştină. P. 82: «Inscripţia de pe crucea de la 
Callatis, care menţionează pe episcopul Steianus, nu este «în limba greacă», ci latină. 
Doar formula Lumlnă-Vlafă (OSţ-Zo)^), scrisă pe cealaltă parte a crucii este îri limba 
greacă. Ibidem : «Contingentele de goţi» n-au fost «trimişi» de Valens în imperiu, d  
«primiţi» la cererea acestora, fiindcă erau presaţi de huni.
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Desigur, cele cîteva inadvertenţe semnalate mai sus nu pot scădea valoarea reală 
a lucrării lui Constantin Preda, care reprezintă o contribuţie serioasă la cunoaşterea 
peiioadei roinano-bizantine din România şi a creştinismului In secolele IV—VI. Este, 
de asemenea, lăudabil faptul că lucrarea are un amplu «Rezumat» In limba germană 
(p. 121—128), o «Explicaţie a figurilor» (p. 129— 131) şi un «Cuprins» (p. 133— 134) 
In aceeaşi limbă, care fac posibilă cunoaşterea conţinutului ei unui larg cerc de cer
cetători pe plan mondial.

Prof. EMILIAN POPESCU

Traian H e i s e n i, Cultura psihologică românească, Editura ştiinţifică 
şi enciclopedică, Bucureşti, 1980, 261 p.

Studiul de faţă, de o mare necesitate, vine să edifice pe cititorul român cu ô 
ştiinţifică documentare despre cultura psihologică românească, de la naşterea ei 
pînă in bilele noastre. Autorul însuşi, psihologul şi sociologul Traian Herseni, măr
turiseşte că materialul adunat de cîteva decenii s-a vrut o isVorie foarte amănunţită a 
psihologiei româneşti, dar pătrunzînd spre formele de viaţă spirituală de altădată este 
contrariat de dimensiunile atotcuprinzătoare ale unei adevărate concepţii despre lume 
şi viaţă (p. 7).

Studiul e împărţit în şapte capitole: 1. psihologia, fenomen de cultură; 2. psi
hologia poporană; 3. psihologia clericală; 4. psihologia enciclopedică j 5. psihologia 
filosofică ; 6. psihologia ştiinţifică; 7. în loc de încheiere. Fiecare capitol este împărţit 
In subcapitole.

1. Psihologia, fenomen de cultură (p. 7—22).
Acest capitol, cu cinci subcapitole, poate fi socotit o introducere a studiului, au

torul* declarînd că psihologia românească la geneza ei nu a avut ca bază vreo «comu
nitate primitivă» ci «cele mai mari civilizaţii ale vremurilor apuse, vaste concepţii 
teologice, metafizice şi filosofice despre suflet, despre conştiinţă cu implicaţii practice, 
legate de «mîntuire», de educaţie şi de conducere» (p. 8). -

Spre deosebire de psihologia de altădată psihologia de azi nu mai este «ştiinţa su
fletului», nici cel puţin a conştiinţei ci numai ştiinţa aspectelor psihice ale activităţii 
nervoase superioare, a reflectărfi subiective a lumii obiective prin intermediul nervos 
(p. 8).

Autorul afirmă, şi pe bună dreptate, că psihologia nu poate fi studiată sectar, per
spectiva cea mai firească fiind cea despre trecut spre viitor, şi bineînţeles In context.

Gnoseologia termenului psihologie începe cu ştiinţa despre suflet (anima). Cul
tura ţrero-romană, cultuta traco-getică, cultura «pămîntului», răspîndirea .filosof iei 
creştine, toate cuprind doctrine impdrtante despre suflet.

Autorul înţelege prin psihologie: «toate preocupările oamenilor privitoare la su
flet, conştiinţă, fenomene psihice de orice fel, independent dacă ele sînt sau nu In pers
pectivă modernă de natură ştiinţifică», iar prin cultură — toate activităţile şi lucră
rile (operele) cognitive, afective, voliţionale, sau de orice fel, desfăşura'.e de oameni.

Cultura aparţine populaţiei şi duce la personalitate; de aceea societatea, cultura 
şi personalitatea sînt inseparabile pentru că o societate lipsită de cultură este incapa
bilă să se ridice pe o treaptă superioară de viaţă, iar fără societate, indivizii umani 
nu ar putea supravieţui. In concluzie, antropologia începe cu societatea care se cul
tivă, care are o cultură. Culturologia este împărţită In trei sectoare: a) cultura mate
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rială care are ca scop satisfacerea nevoilor biologice j b) cultura spirituală, care sa
tisface nevoile sufleteşti şi c) cultura socială — care este adaptarea la viata colectivă.

Psihologia teologică este superioară psihologiei metafizice pentru că ea are în 
plus pe lîngă dogmă şi o anumită practică de viată, un ritualism şi ceremonialism cu 
ui mări importante nu numai asupra modului de a gîndi ci şi asupra modului die a 
simţi, de a voi, de a face, In general asupra modului de a f i ; între cei care credeau, 
de exemplu, în nemurirea sufletului şi cei care nu credeau, diferenţa nu era numai de 
credinţă sau de concepţie ci şi de viaţă,.trăire şi conduită (p. 13).

Traian Herseni scoate în evidenţă supei ioritatea psihologiei creştine pentru că 
ea învaţă pe oameni nu numai ce este sufletul, ci şi ce să facă pentru perfecţionarea, 
fericirea şi saivarea lui, psihologia creştină avînd în vedere nu numai «viaţa de aici» 
ci şi «viaţa în eternitate».

Psihologia românească are ca bază creştinismul care s-a răspîndit pe teritoriul 
ţării noastre căci «dacă nu ţinem seamă de această moştenire culturală extrem de im
portantă, nu de nivel scăzut, ci de nivelul cel mai ridicat al antichităţii clasice şi al 
noii civilizaţii europene, care a fost cea creştină, este imposibil să înţelegem la justa 
ei valoare cultura românească originală, iar în cadrul acesteia psihologia vehiculată 
şi cultivată pe meleagurile noastre încă din cele mai vechi timpuri» (p. 13).

Autorul constată că psihologia poporană cu unele forme primitive a fost aproa
pe de psihologia creştină numai că odată cu «pătrunderea culturii teologice mai Înalte, 
marcate de oiganizarea mînăstirilor, episcopatelor şi mitropoliilor s-a răspîndit şi filo
zofia creştină cuprinsă mm ales în apologetică, omiletică, dogmatică, pastorală şi mo
rală» (p. 16).

Autorul găseşte însemnări psihologice în «Pravila cea mare» a lui Matei Basa- 
rab (1652), primele texte psihologice în limba română, urmînd cu Miron Costin, Nico
lae Milescu, Dimitrie Cantemir, şi Academiile domneşti de la Bucureşti şi Iaşi, conti- 
nuînd cu Descartes, Loke, Leibnitz, Wolff, Condillac, Kant, ajungînd la Gheorghe Asa- 
chi şi Gheorghe Lazăr, Maiorescu, C. Rădulescu-Motru, cînd apare prima catedră de 
«psihologia experimentală»...

Tot lui C. Rădulescu-Motru, i se datorează şi prima «Societate română de psiho
logie». Diipă 23 august 1944 datorită lui Mihail Ralea se înfiinţează «Institutul de psi
hologie», «Revista de psihologie» etc.

2. Psihologia poporană — cu nouă subpuncte (p. 23—50).
Autorul este convins că există două psihologii răspîndite în m ase: o psihologie 

p.opoiană «stricto sensu» şi o psihologie cultă numită psihologia populară răspîndită 
prin intermediul bisericii, şcolii, cărţii sau al altor mijloace, psihologii care nu pot 
fi separate pentru că cercurile cultivate, cărturarii, s-au ridicat din sînul poporului 
ori au fost foarte ataşaţi poporului. In acest capitol se recurge la limba şi folclorul 
românesc. Pentru terminologie a folosit «Dicţionarul limbii române» (1958) pentru do
cumentele folclorice autorul — recurge la colecţia clasică a lui Iuliu A. Zanne : «Pro
verbele românilor».

Autorul relevă că întreaga operă folclorică conţine adevărate tratate despre via
ta sufletească a poporului român. Recurgînd la diferite exemplificări atestate de N. 
Iorga, Lazăr Şăineanu, D. Macrea, V. Alecsandri etc.

Cît despre concepţia poporului despre suflet, Traian Herseni găseşte în psiholo
gia poporană două concepţii despre aceasta: una care se referă la suflet ca principiu 
de viaţă identificat cu sîngele şi inima şi alta de origine religioasă care se referă la 
suflet ca principiu de origine divină, insuflat doar în corp şi care la moartea acestuia 
părăseşte corpul, tare i-a servit doar ca locaş trecător (p. 47).

Cuvîntul «suflet» ca termen românesc a apărut sub înrîurirea creştinismului, pe 
cînd termenul vechi de «anima» sub influenţa unor vechi credinţe poporane.

3- Psihologia clericală cu zece subcapitole, (p. 51—91).
Autorul stăruia asupra influenţei covîrşitoare pe care a avut-o psihologia cleri- 

. cală asupra poporului românesc căci «biserica a dezvoltat şi a vehiculat în chip nece
sar, şi u^ele concepţii psihologice raţionaliste şi realiste menite să ajute la instruirea 
slujitorilor ei (arhierei, preoţi, călugări, etc.)».
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Pentru a asigura educaţia (catehizarea) copiilor şi a maselor în spirit creştin (p. 
51), Biserica a folosit psihologia practică, luptătoare în scopuri pastorale, morale şi 
educaţionale.

Autorul recunoaşte că însuşi Domnul Iisus Hristos a fost considerat ca un «învă
ţător» şi după el întregul cler creştin; în lupta împotriva păgînismului creştinismul 
s-a folosit chiar de armele filosofiei păgîne. «Filosofia patristică, zice Traian Herseni, 
reprezentată de teologi cu o înaltă cultură filosofică de tip areco-romană, a fost înrîurită 
direct prin cunoaşterea izvoarelor prime, de'platonism, aristotelisnr, stoicism, neopla
tonism etc., citînd pe Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigore de Nazianz, Sf. Grigore de 
Nyssa, Sf. Ioan Hrisostom, Sf. Maxim Mărturisitorul, Sf. Ioan Damaschin, Fericitul Au- 
gustin etc.

întreaga filosofie creştină a avut o influenţă covîrşitoare asupra culturii româ
neşti. «Prin creştinism, zice autorul, prin filosofia creştină (cea apologetică şi cea pa
tristică, apoi cea bizantină) cultura românească, deci a unei ţări creştine pe lîngă 
originea ei ron ână sub influenţa elenică (veche şi bizantină) neîntreruptă, a fost ali
mentată secole de-a rîndul cu elemente şi trăsături provenite din cele mai dezvoltate 
şi înaintate civilizaţii ale lumii» (p. 53).

Psihologia clericală, după autorul studiului de faţă, nu a fost numai apriorică, 
deci fără cercetare, nici sincronică, nici diacronică, ci a fost diferenţiată. Psihologia 
dezvoltată de ierarhi şi clerul de mir a fost jnai raţională, pe cînd cea răspîndită şi 
cultivată de lumea monahală a avut un caracter mai mistic (p. 54).

Apoi autorul ne înfăţişează o psihologie a omului aflat în faţa Divinităţii citînd 
din predosloviile cărţilor tipărite: predoslovia Mineiului pe luna mai din anii 1534— 
1536, de o frumuseţe şi candoare rar întîlnită în care copistul, preotul Gavril, face 
un adevărat elogiu împărtăşirii din învăţătura creştină şi a cunoaşterii «învăţăturii de 
carte», care are ca scop mîntuirea ; de asemenea, predosloviile, închinările, epilogurile 
sau însemnările de pe aceste tipărituri sînt materiale preţioase pentru istoria gîndirii 
din acele vremuri care au întreţinut candela culturii între români (p. 56—59).

Operele Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Efrem Şirul. Grigore Pa- 
laina cu un «caracter normativ, deci de psihologie morală şi educaţională» ca şi 
manusciîsele Sfinţilor capadociem ce circulau pe teritoriul patriei noastre au contri
buit la dezvoltarea psihologiei clericale româneşti (p. 60—68).

Manuscrisele teologico-religioase româneşti din secolul XVIII—XIX trajtează pro
blemele fundamentale ale doctrinei creştine privitoare la raporturile dintre trup şi 
suflet, esenţa sufletului şi căile mîntuirii sufletului. Sînt citate: ms. rorti. nr. 9 de 
la Mînăstirea Neamţ 1786; ms. gr. Litzica nr. 525.etc. precum şi opera «Scara» a Sf. 
foan Scărarul. Scrierile în care se relevă psihologia clericală cuprind atitudini dogma
tice. dar apar şi unele influenţe cosmologice şi antropologice pur filosofice. In acest 
scop sînt citate: Precuvintarea la Cartea de învăţătură a mitropolitului Varlaam,
prefaţa mitropolitului Simeon Ştefan la «Mystirio» (Tirgovişte 1651), predoslovia la 
Psaltirea ue la Bălgrad (1651) etc.

Autorul Traian Herseni documentează, în continuare, că psihologia clericală a 
avut un rol cultural impoitant înfăţişîndu-ne lucrări de «psihologie morală», «psiholo
gie muzicală», şi «psihologie educaţională» aşa cum sînt lucrările: «Cărare pe scurt» 
ue la Bălgrad 1685, prefaţa lui Ghinea Diaconul la «Catavasierul» de la Buzău 1768 sau 
Didahiile lui Antim Ivlreanu, lucrări care sint adevărate modele de comportare ale 
oamenilor, adevărate coduri de maniere creştine (p. 86—90).

In încheierea capitolului «psihologia clericală» ni se arată meritul ce l-a avut 
aceasta «de a vehicula în cultura românească opiniile psihologice antice şi cele ela
borate în cadrul teologiei creştine de cei mai însemnaţi reprezentanţi ai acestora (p. 91).

4. Psihologia enciclopedică cu şase subcapitole (p. 93— 138).
Poate fi găsită în âele mai variate scrieri : de istorie, de geografie, de filologie, 

de medicină, de literatură, de antropologie etc. începînd cu Grigore Ureche, Miron 
Costin, Ion Neculce etc.

Ni se înfăţişează în scrierile cronicare portrete psihologice cu trăsături psihice 
dominante ale unor personalităţi c a : sultanul Ibrahim, Matei Basarab, Ştefan Vodă,
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Petru Raieş, Ştefănită Vodă, etc., sau ale întregului popor, fapt ce duce la o psihologie 
socială, şi etnopsihologie în cultura românească (p. 94— 111).

Absolvenţii Academiei patriarhiei de Constantinopol: Nicolae Milescu şi Dimitrie 
Cantemir şi-au adus aportul, prin scrierile lor, la dezvoltarea psihologiei poporului 
român împreună cu Şcoala ardeleană urmată de N. Bălcescu, Alecu Russo, V. Alecsan- 
dii, M. Eminescu, G. Coşbuc, N. Iorga, C. Rădulescu-Motru etc., (p. 112—119).

E studiată apoi psihologia enciclopedică inclusă în pravile şi coduri de legi care 
nu diferă de psihologia clericală. Sînt amintite nomocanoanele — coduri de drept bi
sericesc cum ar fi Pravila -de la Govora 1640, Cartea românească de învăţătură, În
dreptarea legii, lucrări ce cuprind numeroase şi interesante elemente de psihologie 
pînă la nivelul unui manual.

5. Psihologia lilosoiică, cu unsprezece subcapitole (p. 139—208).
File sofia, începuturile sale, este inclusă în cultura poporană.-tlericală, enciclope

dică etc dar apare o epocă in care ea devine independentă dezvoltîndu-se paralel 
mai ales cu preocupările teologice. Scrierile psihologice precreştine (ale lui Platon şi 
Aristotel) precum şi tezele psihologice trecute prin «filtrele» teologice creştine au 
contribuit la dezvoltarea psihologiei filosofice.

Stolnicul Constantin Cantacuzino este primul român care a studiat şi psihologia, 
şi tot el a adus în ţară lucrarea — Despre suflet. Pătrunderea psihologiei filosofice 
la noi s-a datorat cărţilor lui Teofil Coridaleu (Comentariu despre suflet) şi autorilor 
occidentali Descartes, Loke, Leibnitz, Wolff, cărţi redactate de Christian Baumeister.
La Academiile române din Bucureşti şi Iaşi s-a studiat psihologia şi filosofia datorită 
diaconului • Gheorghe Lazăr de la Sfîntul Sava, împreună cu Eufrosin Poteca şi Ion 
Eliade Rădulescu.

Ieromonahul Eufrosin Poteca, profesor la catedra de filosofie de la Sf. Sava, tra
duce «Logica şi etica» aduc!ndu-şi aportul său la dezvoltarea filosofiel şi psihologiei 
româneşti (p. 165— 168). Apoi este amintit Damaschi» Bojinca si periodicele care încep 
să publice materiale de interes psihologic amintindu-se şi episcopul Ghenadie Enă- 
ceanu cu : «Ptincipii de filosofie în 2 volume, apoi Ioan Popescu (prof. la Institutul 
pedagogic — teologic din Sibiu) cu lucrarea sa «Psihologia empirică sau ştiinţa despre 
suflet», Simion Bărnuţiu, Titu Maiorescu, C. Dumitrescu, —  Iaşi, C. Rădulescu-Motru 
care are ca principiu că «nu există manifestare a sufletului, care reprezentînd o va
loare, să nu fie în acelaşi timp datorită în mare parte factorilor sociali, Mihail Ralea, 
cu a sa «problemă a inconştientului (p. 188—205). *

6. Psihologia ştiinţifică cu şase subcapitole (p. 209—254).
Se trece în revistă întreaga psihologie ştiinţifică explicată pe baze medicale. Sînt 

menţionaţi cu lucrări Pavel Vasici, cu lucrările sale antropologice (p. 215), Dr. Iuliu 
Baraschi, Grigore Ştofănescu, Victor Babeş, Ion Cantacuzino, Emil Racoviţă, C. I. 
Parhon, etc.

7. In loc de Încheiere cu patru subcapitole (p. 255—261) •
Concluziile trase.de autorul studiului sînt incontestabile: «Noi, românii, avem . 

una din cele mai semnificative şi judicioase psihologii poporane din lume. Psihologia 
clericală de Ia noi a devenit adevărată cultură psihologică prin apariţia parohiilor, 
episcopiilor, mitropoliilor, şi mînăstirilor...» (p. 258) şi conchide că «raţiunea singură, 
oriclt ar fi de strălucită nu poate garanta adevărul». *

Autorul reuşeşte, ca un bun cunoscător al culturii române,' să ne poarte prin 
întregul labirint sufletesc român cuprins de simţul adevărului şi al nepărtinirilor.

Studiul, singurul de acest gen, din cîte ştim este o contribuţie de valoare la cu
noaşterea psihologiei româneşti din toate vremurile.

Pr. D. D. SANDU
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Sebaslian Rarbu-B u c u r , «Psaltirea rumănească» a lui Filothei sin Agăi 

Jipei, voi. I, Catavasier, Bucureşti, 1981, 516 p.

Unul dintre cele mal Importante manuscrise ale muzicii româneşti este Psal- 
tichia rumănească, operă a ieromonahului Filothei sin Agăi Jipei, psalt al Mitropoliei 
Ungro-Vlahiei — manuscris păstrat în Biblioteca Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia ia cota : Ms. rom. 61. Este primul manuscris de muzică bizantină cu textul in
tegral scris.în limba română, fiind datat de Filothei în anul 1713 — în epoca de înflo
rire culturală a lui Constantin Brâncoveanu şi a lui Antim Ivireanul. După cum însuşi 
Filothei precizează în pagina de titlu a manuscrisului său (f. 4r), acesta cuprinde : Ca- 
tuvasierul, Liturghierul, Propedia, Anastasimatarul, Stihirarul şi Penticosţarul — adică 
toate cîntările mai importante de peste an, din perioadele Octoihului, Triodului şi 
Pentioostarului. Un cuprins impresionant, în cadrul căruia se află grupate peste o mie 
de cîntări, dintre care 957 sînt redate în vechea notaţie neobizantină, iar 226 sînt re
produse numai sub formă de text literar, acestea puţind fi cîntate de psalţi după 
diverse, modele, dinainte cunoscute prin practica de strană.

Dacă pînă în anul 1713, în manuscrisele de muzică bizantină aflate în România, 
textul literar al cîntărilor era scris în limba greacă (în marea majoritate a manuscrise- 
loi) şi în limba slavonă (într-un număr extrem de redus ăe pagini de manuscris) — 
acestea fiind considerate limbi ae cult oficiale — acum situaţia se schimbă, limba ro
mână devenind limbă de cult şi în cîntarea rituală, Psalttchia rumănească a lui Fi
lothei coacret^înd primul manuscris cunoscut pînă acum în care toate cîntările sînt 
însoţite «prin cuvinte rumăneşti» pentru ca «ceale ce să cîntă în Beserică, nu numai
să se cînte ci să se şi înţeleagă de ascultătorii pravoslavnici creştini», după cum măr
turiseşte Filothei în Prefaţa manuscrisului său. Iată de ce, pentru cultura românească, 
acest manuscris are o atît de mare însemnătate, el marcînd, documentar, nu numai 
momentul introducerii limbii române şi în cîntarea religioasă, în cărţile de strană, dar 
şi primele manifestări ale prozodiei muzicale româneşti, ale cîntării ritmate,, ale adap
tării textului la muzică şi, invers, al muzicii la structura prozodică a textului literar. 
Toate cîntările care apar in Psaltichia rumănească sînt scrise in limba română, în al
fabetul chirilic, fiind selectate, traduse şi adaptate la muzică de Filothei din vastul
repertoriu eclesiastic bizantin, care a circulat, în numeroase manuscrise, în Ţările
Române mai bine de cinci secole.

Pentru a ne putea da seama de structura acestei muzici, de originile ei, de felul 
în care a fost utilizdtă, de-a lungul secolelor, în practica liturgică românească, care-i 
sînt caracteristicile şi cum a circulat ea în centrele mînăstireşti mai importante, în 
şcoli etc., trebuie să ne îndreptăm atenţia către manuscrisele existente în ţara noastră, 
să le ceicetăm şi să tragem concluziile de rigoare. Prin conţinutul şi circulaţia lor, 
manuscrisele muzicale bizantine reprezintă mărturia dea mai de preţ a unui trecut în
delungat dQ cultură românească. Există o mulţime de aspecte cu caracter istoric sau 
lingvistic ce-şi pot găsi răspuns concret în aceste manuscrise, ca să nu mal vorbim 
de cele muzicale. Şi numai greutatea descifrării muzicii i-a descurajat pe cei dornici 
de cercetare, oprindu-i să-şi îndrepte atenţia către problematica .atît de diversă pe 
care o concentrează în paginile lor aceste manuscrise. Pentru a depăşi toate obstaco
lele, este necesar să valorificăm această moştenire artistică veche românească şi s-o 
punem la dispoziţia tuturor celor care vor să o cunoască.

In importanta acţiune de valorificare a tezaurului de cultură muzicală bizantină 
din România, Editura muzicală a proiectat tipărirea Psaltichiei rumăneşti a lui Filo
thei —  în facsimil şi transcriere — în patru volume, în seria de «Izvoare ale muzicii 
româneşti». Primul volum — Catavasierul — a apărut recent (1981), în îngrijirea, tran
scrierea şi adnotarea lui Sebastian Barbu-Bucur, care semnează şi un studiu Introduc
tiv complex, cu un bogat şi variat conţinut informativ *.

* Şebastian Barbu-Bucur, Filothei sin Agăi Jipei, «Psaltichie rumănească», voi. I : 
Catavasier, Bucureşti, Editura Muzicală, 1981 (516 p.), în seria «Izvoare ale muzicii 
româneşti».
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DupS o scurtă prefaţă (tradusă şi în limba engleză de Constantin Stihi-Boos) şi 
o notă. asupra ediţiei, in care ne este prezentată structura, volumului, Sebastian Barbu- 
Bucur îşi începe studiul său introductiv cu Genealogia familiei lui Filothei Jipa, adu- 
cînd ca mărturie numeroase documente din care reiese faptul că acesta era fiul Agăi 
Jipa, din Mîrşa-llfov, mare demnitar de stat, de origine boierească şi chiar domnească, 
şi al Ancăi, fiica logofătului din Drăghineşti (azi' Gratia, judeţul Teleorman), benefi
ciind deci de o bună stare materială ce i-a creat posibilitatea de a-şi făuri o solidă 
educaţie şi cultură filologică; teologică şi muzicală, în ţară şi la muntele Athos.

După cum ne informează autorul în continuare, acest Filothei sin Agăi Jipei, 
care a scris Psaltlchla rumănească (1713), este una şi aceeaşi persoană cu Filothei Sfe- 
tagoreţul (ad'că de la «Sfîntul Munte»), care a tradus din greceşte Învăţături creşti
neşti şi Floarea darurilor (tipărite la mînăstirea Snagov în 1700), şi cu Filothei Iero
monahul «ot mitropolie», care a tradus şi tipărit primul Catavasier în limba română 
(tipărit la Tîrgovişte în 1714).

In cel de al treilea capitol al studiului său, Sebastian Barbu-Bucur şe opreşte 
îndelung asupra operei literare a lui Filothei, scoţînd în evidenţă faptul că cele trei 
cărţi traduse de cărturarul român oglindesc în mod elocvent «cea mai îngrijită formă 
pe care o avea limba română literară la sfîrşitul secolului al XVII-lea», făcînd în acest 
scop şi unele demonstraţii comparative de traducere a unor texte.

In^continuare, ne este prezentat procesul de «românire» a cîntărilor psaltice, au
torul făcînd o scurtă incursiune istorică şi oprindu-se în final la memorabilele aspecte 
de avînt cultural-artistic din epoca brîncovenească.

Al cincilea capitol aduce cu sine prezentarea şi analiza operei muzicale a lui
Filothei: preocupări anterioare, locul şi data scrierii manuscrisului, descrierea manu
scrisului, caracterul muzicii, notaţia muzicală, izvoare, ţ:ontinutul liturgic, autorii pre
zenţi în filele manuscrisului. Stăpînit de grija de a nu exagera,' de a nu se aventura 
In afirmaţii necontrolabile, Sebastian Barbu-Bucur accentuează faptul că lui Filothei, 
ca autor de melodii, nu-i poate atribui un număr mai mare de cîntări decît cele pe 
care le-a semnat ca atare in manuscris, şi anume: 28 de tropare care alcătuiesc Cano
nul Stîlpărilor şi o Rugăciune pentru Constantin Brincoveanu, polemizind astfel1 cu cei, 
care au făcut menţiunea unei creaţii muzicale mult mai vaste.

De un deosebit interes sînt subcapitolele privitoare la textele literare folosite de 
Filothei în alcătuirea Psaltichiei sale, şi mai cu seamă cele privitoare la aspectele «ro- 
mânirii» cîntărilor psaltice, în cadrul cărora autorul volumului nu ezită să semnaleze
anumite stîngăcii în ce priveşte raportul dintre text şi melodie, explicate, unele, prin
topica injproprie, specifică acestor începuturi de prozodie muzicală, mai evidente în 
cîntările irmologice şi “stihirarice, în care cîntarea silabică, ameiismatică, nu suportă 
abateri de la metrica proprie limbii române.

Din cele 261 de file ale manuscrisului, în acest prim volum au fost tipărite, în 
facsimil şi transcriere, doar 67 de file, cuprinzînd cîntările Catavasierului, Utrenierului 
şi Liturghierului, Pricesnele praznicelor împărăteşti şi Paraclisul Născătoarei (numai 
textul literar). După facsimile (care, din punct de vedere tehnic-tipografic ar fi trebuit 
reproduse cu mai multă grijă), Sebastian Barbu-Bucur ne prezintă transcrierea tuturor 
cîntărilor cuprinse în aceste facsimile, precum şi transliterările textelor literare, din 
alfabetul chirilic în cel latin. Este o operă cu totul deosebită, autorul ei fiind un bun 
cunoscător al semiografiei neobizantine, pe care o mînuie cu uşurinţă şi fără ezitare. 
Asupra utilităţii acestor transcrieri, nu mai este necesar să aducem justificări, ştiut 
fiind că ele vor înlesni şi diversifica cercetarea şi interpretarea acestei muzici, ce 
de secole a stat ascunsă în intimitatea unei semiografii ce cu greu se lasă desco
perită. Sistemul de transcriere al lui Sebastian Barbu-Bucur este cel uzitat de bizan
tinologii români (oarecum diversificat de cel practicat de occidentali), fiind notate, 
cu amănunţime, şi elementele ornamentale melodice şi ritmice, nu numai scheletul 
intonaţional. De asemenea, sînt precizate mărturiile, pentru a controla permanent ehul 
(glasul) şi momentul corespunzător al intonaţiei. In sfîrşit, nu sînt eludate nici semnele 
care indică ftoralele, pentru aprecierea justă a unor structuri modale modificate'. In 
note de subsol, autorul transcrierilor corectează unele inadvertenţe în notaţia lui Fi
lothei, dialogind adesea cu semnele din manuscrisul original, care nu justifică uneori
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structura melodică a clntării, cunoscută şi cercetată comparativ în alte surse de cir
culaţie. Prozodia — nşa după cum am fost avizaţi din studiul introductiv — nu cores
punde totdeauna topicii limbii şi nici metricii muzicale. Respectul faţă de original este 
evident, şi în puţinele cazuri în care intervine cu adaosuri sau eliminări de semne o 
spune răspicat în note de subsol.

In Anexe, Sebastian Barbu-Bucur prezintă, de asemenea transliterate, 17 docu
mente vechi, prin care-şi sprijină punctele de vedere expuse în studiul introductiv 
asupia ongimi şi a locului de naştere ale lui Filothei. Cîteva indexuri de mare utili
tate — analitic, alfabetic, de autori, de cîntări, numerotarea fasciculelor — organi
zează întreaga materie a volumului, atît de interesant, de variat şi de util cercetării 
culturii medievale româneşti, volum care se încheie cu o impresionantă Bibliografie, 
cuprinzătoare a aproape tot ce s-a scris in acest domeniu atît de specializat. în sfirşit, 
să mai amintim aici că în volum sînt reproduse în culori patru pagini de manuscris, 
printre care pagina de titlu (f. 4 r) şi un reuşit portret al lui Constantin Brâncoveanu 
(f. 4 v), domnul Ţării Româneşti, în medalion, într-un frumos cadru de desene florale.

Datorită strădaniilor lui Sebastian Barbu-Bucur, care s-a oprit asupra acestui 
manuscris mai bine de 15 ani, putem să-l situăm astăzi pe Filothei sin Agăi Jipei în 
rîndul cclor mai de seamă înaintaşi ai muzicii româneşti. Prin activitatea sa complexă 
tn domeniul artistic, muzica românească s-a afirmat curajos, într-o epocă şi un context 
nu totdeauna favorabile. Cîntarea în limba română se impusese încă din secolul al 
XVII-lea însă nu de anvergura în care o consemnează Filothei în manuscrisul său. Şi 
totuşi, modelul bizantin continua să fie prezent în stilul cîntărilor, in forme, în no
taţie, în structura modală, Filothei — ca de altfel toţi înaintaşii săi — neavînd curajul 
(şi poate nici dorinţa) de a ieşi din formele tradiţionale, consfinţite în Biserica cea 
Mare din Constantinopol şi perpetuate secole de-a rîndul în lumea Ortodoxiei. De altfel 
şi Psaltichia sa a urmat acelaşi drum, încadrîndu-se în aceeaşi tradiţie, mai bine de 

' un secol ea leprezentînd modelul cel mai de preţ pentru toţi psalţii şi copiştii de 
manuscrise din Ţările Române. Om de aleasă cultură, Filothei rămîne pentru noi ca 
o figură luminoasă a epocii brâncoveneşti, a renaşterii artei şi culturii româneşti. Întreg 
volumul lui Sebastian Barbu-Bucur este de altfel o pledoarie înflăcărată pentru cunoaş
terea şi aprofundarea spiritualităţii româneşti, în tot ce are ea mai de preţ, cu un 
vădit respect faţă de document şi de semnificaţia lui. Şi astfel, Psaltichia rumănească 
a lui Filothei sin Agăi Jipei. devine acum un instrument de lucru accesibil muzicienilor, 
isloiicilor, lingviştilor, criticilor de artă şi tuturor celor care se arată dornici de a 
cerceta multiplele aspecte ale trecutului nostru de artă şi cultură.

TITUS MOISESCU
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A ■VV'JfVTTÎ-A ANTVFHSAttF  
A REVOLUŢIEI DE ELIBERARE SOCIALA ŞI NAŢIONALA, 

ANTIFASCISTA ŞI ANTIIMPERIALISTA

Poporul român sărbătoreşte, în această vară, aniversarea a 38 de 
ani de ta dobîndirea victoriei sale supreme, victorie ce a deschis o nouă 
eră în istoria sa.

23 August 1944 marchează data cînd poporul român, pentru prima 
oară în existenţa sa, şî-a cîştigat dreptul deplin de a acţiona potrivit 
propriei sale voinţe, cînd, pentru prima oară, libertatea şi independenţa 
au aparul ca deplin autentice, cînd, pentru prima oară, unitatea întregii 
naţiuni şi-a găs»it terreiul cel mai solid de manifestare în adeziunea in
tegrală la un program de propăşire internă şi de afirmare a ţării pe plan 
internaţional.

Secole de-a rîndul România a luptat pentru libertate şi neatîrnare, 
pentru ca numai într-o asemenea situaţie o naţie, oricare ar fi ea, se 
poate dezvolta şi afirma. Dorul şi idealul au costat-o nenumărate jertfe, 
dar odată atinse ele i-au asigurat posibilităţile de progres căci cei 38 
de ani de la eliberare însemnează o etapă în care România a cunoscut 
an de an noi ascensiuni. Ritmul înnoirilor s-a menţinut la cote din cele 
mai înalte, realizîndu-se astfel o dezvoltare armonioasă în toate dome
niile activităţii umane — industrie, agricultură, ştiinţă, artă, cultură în 
general. Dintr-o ţară agrară, slab dezvoltată, România s-a transformat 
în cei 38 de ani parcurşi de la victoria revoluţiei de eliberare naţională 
şi socială, antifascistă şi antiimperialistă, într-un stat industrial-agrar, 
cu o indusitrie dinamică bazată pe cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi 
tehnicii contemporane, cu o agricultură în plin progres, cu un nivel de 
viaţă material şi s,piritual în continuă creştere.

Economia naţională a parcurs, în această perioadă, paşi uriaşi, 
asigurînd deplina independenţă a ţării, ridicarea necontenită a nivelu
lui de trai material şi spiritual al întregului popor. Pe ansamblu, pro
ducţia industrială a României este de circa 50 de ori mai mare decît 
înainte de război, iar cea agricolă, de trei ori şi jumătate. Venitul na
ţional a crescut de aproape 15 ori, pe această bază realizîndu-se un 
=impiu program de ridicare a calităţii vieţii. Faţă de anul 1950, bună
oară, veniturile oamenilor muncii au crescut de aproape opt ori. O pu
ternică înflorire au cunoscut ştiinţa, învăţămîntul, cultura.

Prin marile sale realizări social-economice, prin largile orizonturi 
ale politicii ei de pace şi colaborare internaţională, de respect al inde
pendenţei tuturor popoarelor, România şi-a cîştigat o înalţă preţuire şi 
un profund prestigiu pe întreaga planetă.

O caracteristică esenţială a activităţii internaţionale a României 
este imperativul păcii. întreaga suită de acţiuni şi iniţiative întreprinse 
de ţara noastră pe scena politică a lumii este străbătută de acest impe
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rativ pentru că în viziunea românească pacea trebuie să servească 
exclusiv omului, propăşirii sdle într-un climat naţional şi internaţional 
care să-i descătuşeze toate energiile, să-i înlesnească fructificarea de
plină a capacităţii sale creatoare. Toate obiectivele pentru care Româ
nca, preşedintele ei, militează cu hotărîre şi perseverenţă — dezarma
rea, securitatea şi cooperarea în Europa şi în lume, noua ordine inter
naţională, reglementarea paşnică a litigiilor —, au ca pivot central pre
ocuparea pentru progresul în pace al poporului nostru, pentru dezvol
tarea tn pace a tuturor popoarelor lumii.

komânia este mîndră, în acest al 38-lea august liber, de recunoaş
terea internaţională a ataşamentului său la edificafea unei lumi a păcii 
şi dreptăţii. O pace la a cărei edificare şi consolidare este hotărîtă să 
contribuie atît prin continuarea şi amplificarea realizărilor sale interne, 
cît şi prin solidaritatea sa militantă cu toate forţele devotate păcii, co
laborării şi înţelegerii din întreaga lume.

Biserica Ortodoxă Română, care a făcut întotdeauna din bucuriile 
păstoriţilor, bucuriile sale, iar din necazurile lor, îndatorirea de a i le 
uşura şi alina, a înţeles şi a sprijinit freamătul de libertate, lupta secu
lară a poporului român, pentru eliberare naţională şi socială.

Purtînd în fiinţa sa năzuinţele poporului, ea nu s-a sustras, ci a 
sjujit cu toată dăruirea şi devotamentul, în toată existenţa sa, lucrarea 
de edificare a unei vieţi noi într-o societate nouă. Cîştigarea deplinei 
libertăţi, la 23 August 1944, a adus şi Bisericii Ortodoxe Române dezle
garea de servituţile la care regimurile politice din trecut o îndatorau, 
dmdu-i posibilitatea să-şi desfăşoare, în deplină libertate religioasă, 
misiunea ei mîntuitoare. Desfăşurîndu-şi activitatea sa specifică în 
ambianţa de libertate generată de victoria din august 1944, slujitorii şi 
credincioşii s.ăi au acţionat şi o vor face şi pe viitor, în strînsă unitate 
pentru întărirea suveranităţii şi independenţei ţării, pentru bunăstarea 
şi fericirea întregului popor; la acest popas aniversar ei îşi exprimă 
hotărîrea de a lucra şi de acum înainte cu sîrguinţă pentru atingerea 
unui ridicat nivel de viaţă materială şi spirituală, pentru înmulţirea în
făptuirilor de progres şi pace.

REDACŢIA
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PASTORALA
TRIMISĂ CLERULUI $ 1 CREDINCIOŞILOR 
DE PREA FERICITUL PATRIARH IUSTIN 

CU PRILEJUL SFINTELOR SĂRBĂTORI ALE ÎNVIERII DOMNULUI — 1982

Iubiţi credincioşi,
HRISTOS A ÎNVIAT ! Sărbătoare a sărbătorilor şi praznic al praz

nicelor, împărăteasă şi doamnă a zilelor este numită ziua învierii Dom
nului. Bucurie de negrăit stăpîneşte acum lumea văzută şi puterile ne
văzute. Făpturile cereşti, oamenii şi firea neînsufleţită împreună se ve
selesc, preamărind, fiecare în felul său, pe Dumnezeu-Tatăl, făcătorul 
cerului şi al pămîntului, pe Domnul nostru Iisus Hristos, Mîntuitorul 
tuturor şi pe Sfîntul Duh, Mîngîietorul, vistierul bunătăţilor şi dătăto
rul de viaţă.

Să sărbătorească deci învierea Domnului' «cerurile cerurilor..., ves
tind mărirea lui Dumnezeu, — zice sfîntul Ioan Gură de Aur... t să săr
bătorească şi îngerii şi arhanghelii... ţ să sărbătorească şi mulţimile de 
stele...; să sărbătorească şi pămîntul care s-a spălat cu sînge sfînt; să 
sărbătorească şi tot sufletul care prinde iarăşi viaţă spre o nouă naş
tere prin înviere».

Mai mult însă decît îngerii din ceruri, decît făpturile neînsufleţite 
*i fii ea necuvîntătoare, ne bucurăm noi, fiindcă «pentru noi oamenii şi 
pentru a noastră mîntuire» Fiul lui Dumnezeu a înviat astăzi din morţi, 
deschizîndu-ne şi nouă calea învierii.

In adevăr, aceasta este ziua «pe care a făcut-o Domnul ca să ne 
bucurăm şi să ne veselim în ea» (Psalm XVII, 24).

Dreptmăritori creştini,
Niciodată n-a lipsit din sufletele oamenilor dorinţa învierii din 

morţi sau a vieţii fără de sfîrşit. La evrei, în vremurile vechi, unii cre
deau în înviere, dar alţii se împotriveau, cu toate că în Vechiul Testa
ment s»înt pomenite cîteva reveniri la viaţa de mai înainte de moarte.
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Domnul nostru Tisus Hristos a vorbit însă în chip stăruitor despre 
înviere, făcînd din ea una din învăţăturile de temelie ale religiei noas
tre. Iar, pentru a întări această convingere şi, îndeosebi, pentru a face 
vrednică de crezut însăşi învierea Sa din morţi sau din milostivire faţă 
de omul în suferinţă, Mîntuitorul a săvîrşit unele învieri. Pe singurul 
fiu* al văduvei din Nain l-a înviat fiindcă «i s-a făcut milă de ea» (Luca 
VII, 13). De fiica mai marelui sinagogii din Capernaum s-a îndurat la 
rugămintea stăruitoare a tatălui ei. Pe Lazăr din Betania l-a înviat Iisus, 
nu numai pentru că îl iubea mult, dar, îndeosebi pentru a face vădită 
puterea şi mărirea Sa.

De o minune ca învierea lui Lazăr nu se mai auzise niciodată în 
lume pînă atunci; nici de atunci pînă astăzi.

Dar„minunea minunilor este învierea Domnului nostru Iisus Hristos 
din morţi. De la viaţa de mai înainte, vremelnică, omenească, pe pă- 
mînt, trecînd prin moarte, El s-a ridicat la viaţa veşnică, dumnezeiască, 
în ceruri.

Iubiţi fii sufleteşti, ^
O veche tradiţie bisericească afirmă stăruitor că, după înviere, 

Domnul nostru Iisus Hristosi s-a arătat Prea Sfintei Sale Maici. Iar ea, 
cînd L-a văzut «înviat din morţi cu mărire, s-a umplut de bucurie şi a 
strigat: Fiul meu şi Dumnezeul meu, măresc învierea Ta cea mai pre
sus de cuvînt».

O bucurie asemănătoare a cuprins şi inimile femeilor purtătoare de 
miruri cărora li s-a arătat Iisus în ziua învierii Sale.

Dacă prin arătarea Sa în faţa Sfintei Sale Maici, Mîntuitorul a ur
mărit să-i împărtăşească ei bucuria învierii Sale, iar pe femeile care-L 
slujiseră a voit să le mîngîie în durerea lor şi să le încredinţeze că este 
în viaţă, celor doi ucenici ai apostolilor, pe calea spre Emaus, Iisus 
le-a dovedit că, potrivit Scripturilor, Hristos « trebuia să pătimească 
acestea şi să intre Intru mărirea Sa» (Luca XXIV, 26). Dar, prin arăta
rea în faţa lui Iacov, rudă a Sa apropiată, ca şi prin arătarea la peste 
cinci sute de credincioşi, Iisus a urmărit să facă vădită învierea sau 
înălţarea Sa.

O importanţă cu totul deosebită au arătările Mîntuitorului în faţa 
apostolilor Săi. Aceştia s-au înfăţişat înaintea mulţimilor ca martori 
ai învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

Poate că tocmai pentru a putea îndeplini porunca Mîntuitorului de 
a fi martor al învierii, Sfîntul Toma căutase dovada sigură a ridicării 
Lui de la moarte la viaţă. Dar., pe cît de mare i-a fost şovăiala pe atît de 
puternică i-a fost şi manifestarea credinţei lui. Convingîndu-se că Iisus 
a înviat, Toma n-a putut rosti alte cuvinte decît «Domnul meu şi Dum
nezeul meu».

Mîntuitorul este Domnul şi Dumnezeul nostru. Aceasta este mărtu
ria p«? care au dat-o lumii Sfinţii Apostoli, odată cu vestea că Iisus a
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înviat din morţi : aceasta este mărturia pe care o dă Sfîntă noastră Bi
serică, fără încetare, de aproape două mii ’de an i; aceasta este mărtu
ria pe care o dăm noi, astăzi, în luminatul praznic al învierii Domnului 
nostm lisus Hristos.

Iubiţi fii duhovniceşti,
Vreme de patruzeci de zile, lisus «s-a înfăţişat pe Sine viu, după 

patimi, prin multe dovezi şi Ii s-a făcut văzut» apostolilor, spune Sfîntul 
Evanghelist Luca (Fap. Ap. I, 3). Deodată însă, în drum spre Betania, 
pe Muntele Măslinilor, după ce le vorbise din nou despre trimiterea 
Sfîntului Duh, Mîntuitorul «s-a despărţit de ei» şi «văzîndu-L ei, a fost 
ridicat şi nori L-au luat pe EI de Ia ochii lor» (Luca XXIV, 51—52 ; 
Fap. Ap. I, 9).

In momentul acela Domnul nostru lisus Hristos a intrat, deplin şi de
finitiv, «în mărirea pe care a avut-o mai înainte ca lumea să fie» (Ioan 
XV //, 5). Se împlineau atunci cuvintele pe care El Ie spusese de mai 
multe ori, că «va merge la Tatăl».

Domnul nostru lisus Hristos spusese însă ucenicilor Săi că va fi «cu 
ei, în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului» (Matei XXVIII, 20). De 
aceea, pentrn a da tărie cuvintelor Sale, lisus s-a arătat credincioşilor 
şi după înălţarea Sa. Astfel, Sfîntul Ştefan L-a 'văzut «stînd de-a dreapta 
lui Dumnezeu» (Fap. Ap. VII, 55—56). Apoi, Saul, — Apostolul 
Pavel —, în drum spre Damasc, învăluit în lumină mai strălucitoare de
cît lumina soarelui, a vorbit cu Mîntuitorul, iar, în insula Patmos, 
Sfîntul Evanghelist Ioan s-a învrednicit de multe arătări. Toţi trei s-au 
înfăţişat apoi ca martori ai lui lisus ; dar, El li s-a arătat lor mai mult 
înlâuntrul decît în faţa lor.

Cu trupul Său duhovnicesc sau spiritual, fiindcă «Domnul este 
Duh» (// Cor. III, 17), Fiul lui Dumnezeu sălăşluieşte în noi, ca şi Dum- 
nezeu-Tatăl şi Sfîntul Duh.

Niciodată însă nu simţim în duhul nostru pe Dumnezeu mai plin 
de dragoste părintească decît în ziua de astăzi, fiindcă împreună cu 
Fiul Său ne-a ridicat şi pe noi de la moarte la viaţă ; niciodată nu ve
dem cu ochii noştri lăuntrici pe Domnul nostru lisus Hristos mai lu
minat înveşmîntat în strălucirea măririi dumnezeirii Sale şi cu mîinile 
mai puternic trăgîndu-ne spre El, ca în preaslăvita zi de astăzi a învierii 
Lui din morţi şi niciodată inimile noastre nu sînt mai copleşite de căl
dura Duhului Sfînt, care ne învăluieşte pe noi, ca în ceasul de acum.

In sufletele noastre nu mai există loc pentru singurătate, pentru 
deznădejde, pentru întristare. Cînd căile vieţii ne 'pot duce departe de 
toţi cei pe care-i iubim sau de toţi cei care ne iubesc pe noi, rămînînd 
parcă singuri, să ne aducem aminte că în noi, lîngă noi şi cu noi avem 
pe Dumnezeu. Cînd toate căile vieţii noastre ne par închise, năruin- 
du-se în faţa noastră orice nădejde, să ne îndreptăm privirile spre cer 
şi vom găsi, împotriva oricărei împotriviri, calea larg deschisă a îm
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plinirii nădejdii noastre ; iar cînd singura cale.ce pare a ne mai fi rămas 
în viaţă este plină de amărăciuni, de dureri şi de lipsuri, să ne aducem 
aminte că o mînă întinsă în faţa lui Iisus nu rămîne niciodată goală. 
Din dragoste faţă de noi «Dumnezeu poante să facă, prin puterea cea 
lucrătoare în noi, cu mult mai presus decît toate cîte cerem sau pri
cepem noi» (Efeseni III, 20).

Dreptmăritori'creştini,
Dacă, la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, îngerii din ceruri 

aii cîntat cîntarea de mărire a lui Dumnezeu întru cei de sus, cîntarea 
păcii pe pămînt şi p bunâvoirii în sufletele oamenilor, 'mai tîrziu, în 
preajma morţii Sale, vorbind oarecum ca într-un testament al Său, 
Iisus spunea ucenicilor : «Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă» 
(Ioan XIV, 27).

Fără îndoială, în toate vremurile omenirea a fost stăpînită de do
rinţa de pace. Ea a nutrit totdeauna acest sentiment, fiindcă pacea este 
adînc.sădită în fiinţa ei. Dar, nu l-a manifestat cu aceeaşi intensitate, 
atîta vreme cît umbra unui nou război era departe. De la un timp, în 
mod treptat, umbra s-a schimbat în nori, iar norii, din zi în zi, tot mai 
vădit, tind să se schimbe în furtună. In unele părţi ale lumii se aude 
acum zăngănit de arme ; pe alocuri curge sînge şi pier vieţi omeneşti 
şi bunuri de marş preţ sau de neapărată trebuinţă oamenilor.

Despre primejdia izbucnirii unui nou război, mai întins şi mai nimi
citor decît oricare alt război din trecut, se vorbeşte aproape deschis 
în multe părţi ale lumii. Dealtfel, pregătiri militare de tot felul se tac de 
mulţi ani, îndeosebi de marile state.

Paralel cu înarmarea clasică ori nucleară, care a atins culmi ne
bănuit de înalte, se dezvoltă acum şi pregătirea sufletească a oameni
lor pentru război, prin crearea unui climat de încordare şi neîncredere 
între state, prin aţîţarea urii între oameni şi a vrăjmăşiei între popoare.

De aceea cînd vorbim de necesitatea dezarmării, de nimicirea arme
lor şi îndeosebi a armelor nucleare, nu putem să nu ne gîndim şi la o 
dezarmare lăuntrică, sufletească. Din inimile oamenilor şi din mijlocul 
popoarelor trebuie alungate sentimentele de ură şi yrăjmăşie; în locul 
lor trebuie adînc înrădăcinate dragostea între oameni şi pacea între 
popoare.

Cît priveşte binefacerile păcii nu este nevoie să căutăm cu ochii 
departe de noi. Înflorirea patriei, în toate domeniile obşteşti, este cea 
mai convingătoare dovadă a rodului muncii poporului, într-o vreme de 
pace.

Sub o cîrmuire înţeleaptă şi devotată binelui poporului, la noi se 
dezvoltă acum din plin cultura şi ştiinţa românească } industria s-a ri
dicat pe o treaptă apropiată de marile ţări industriale din lume. Frumoa
sele şi mănoasele noastre ogoare se bucură deopotrivă de o preocu
pare deosebită din partea lucrătorilor şi specialiştilor în agricultură, fi
indcă, mai bine îngrijite, ele pot da roade mai multe şi mai bune.
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Este nevoie acum, iubiţii mei, să punem la Încercare tradiţionala 
hărnicie a poporului nostru, luîndu-ne la întrecere în muncă, pentru a 
tace mai rodnice eforturile noastre pentru propăşirea patriei şi fericirea 
poporului.

Dînd pururea ascultare cuvîntului Mîntuitorului de a da iui Dumne
zeu cele ce se cuvin să fie date lui Dumnezeu şi cîrmuirii Statului cele 
ce se cuvin să fie date cîrmuirii Statului, îmi îndrept acum glasul 
meu către Părintele nostru ceresc, mulţumindu-i pentru belşugul bună
tăţilor pe care le varsă peste noi toţi, peste ţara noastră scumpă şi peste 
toată lumea Sa, rugîndu-L să ne păzească pururea în dragostea Sa dum
nezeiască ; iar înaltei cîrmuiri de Stat, în frunte cu Domnul Nicolae 
Ceauşescu, Preşedintele ţării, îi exprimăm întreaga noastră recunoştinţă 
pentru jertfelnica dăruire în munca de bună chivernisite a treburilor 
obşteşti, precum şi pentru strădaniile de apărare a păcii în lume.

Odată cu acest cuvînt de dreaptă învăţătură creştinească şi de pă
rintească povăţuite, în ziua acestui praznic luminat al Învierii Domnu
lui, împărtăşindu-vă arhiereşti binecuvîntări cu dorirea de a vă vedea 
sporind în toate cele bune şi de folos fiecăruia în parte şi tuturor lao
laltă, vă îmtîmpin cu vestirea :

«HRISTOS A ÎNVIAT!».

Al tuturor de bine voitor şi către Domnul pentru toţi fierbinte ru
gător,

ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR, 
MITROPOLIT AL UN6ROVLAHIEI ŞI 

PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMANE

l



SCRISOARE IRENICĂ
ADRESATA INT1ISTATATORILOR DE BISERICI CU PRILEJUL 

ÎNVIERII DOMNULUI Şl SFINTELOR PAŞTI— 1982

Prea iubite frate în Hristos

«HRISTOS A ÎNVIAT!»
Sărbătoarea de astăzi este ziua bucuriei şi a păcii. Bucurie de ne

grăit stăpîneşte acum lumea văzută şi puterile nevăzute. Făpturile ce
reşti, oamenii şi firea neînsufleţită împreună se veselesc, preamărind, 
fiecare in felul său, pe Dumnezeu-Tatăl, făcătorul cerului şi al pămîntu- 
lui, pe Domnul nostru Iisus Hristos, Mîntuitorul tuturor şi pe Sfîntul 
Duh, Mîngîietorul, vistierul bunătăţilor şi dătătorul de viaţă.

Mai mult decît îngerii din ceruri ne bucurăm noi, fiindcă «pentru 
noi oamenii şi pentru a noastră mîntuire» Fiul lui Dumnezu a înviat 
astăzi din morţi, deschizlndu-ne şi nouă calea învierii.

Din bucuria învierii Domnului izvorăşte bucuria învierii noastre ; 
de bucuria vieţii Domnului este strîns legată bucuria vieţii fiecaruia 
dintre noi. De aceea noi numim ziua învierii cu numele de ziua vieţii.

în vremea de acum, bucuria noastră pentru învierea Domnului şi 
viaţa noastră fără de sfîrşit în sînul Părintelui ceresc este întunecată, 
de neînţelegerile dintre oameni şi popoare, de nedreptăţile care mai 
există încă în lume}" de păcatele care mai sălăşluiesc în viaţa noastră.

De aceea, odată cu cîntările de mărire a lui Dumnezeu pentru în
vierea din morţi a Fiului Său, glasurile noastre să nu contenească a 
înălţa către ceruri rugăciuni de revărsare a păcii pe pămînt şi a bu- 
năvoirii în sufletele oamenilor, de vieţuire a tuturor în dreapta cre
dinţă, în cucernicie şi în dragoste frăţească.

Mai mult ca oricînd, astăzi, cînd lumea este ameninţată de izbuc
nirea unui nou război, mai întins şi mai nimicitor decît oricare alt răz
boi din trecut, noi, slujitorii Bisericii lui Hristos—Domnul păcii, trebuie 
să ne dovedim făcători de pace. Pasul cel dintîi pe care omenirea tre
buie să-l facă acum, este dezarmarea. Aceasta este porunca ceasului 
de faţă.

Cînd vorbim de necesitatea dezarmării, de nimicirea armelor şi în
deosebi a armelor nucleare, nu putem să nu ne gîndim şi la o dezarmare 
lăuntrică, sufletească. Din inimile oamenilor şi din mijlocul popoarelor 
trebuie alungate sentimentele de ură şi de vrăjmăşie ; în locul lor tre
buie adînc înrădăcinate frăţietatea şi dragostea între oameni, ca şi pa
cea între popoare.
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De aceea şi noi reprezentanţii Bisericilor creştine trebuie să ne 
spunem răspicat cuvîntul nostru în favoarea dezarmării şi păcii şi să 
cerem cu fermitate oprirea cursei înarmărilor, cu prioritate a înar
mării nucleare, încetarea alocării de noi sume pentru creşterea poten
ţialului militar al statelor şi reducerea treptată a stocurilor de arme 
pînă la desfiinţarea lor completă.

Cu nădejdea fierbinte în ajutorul bunului Dumnezeu, Domnul vieţii, 
care va face ca pacea să biruiască războiul şi viaţa să biruiască moar
tea, în ziua acestui luminat praznic al învierii Sale, vă îmbrăţişăm cu 
dragoste frăţească, adresîndu-vă tradiţionala noastră urare creştinească 
pascală.

•HRISTOS A ÎNVIAT1»

t  I U S T I N
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE



SCRISORI ŞI TELEGRAME DE FELICITARE

PRIMITE DE CATRB PREA FERICITUL PATRIARH IUSTIN CU PRILEJUL 
SFINTELOR SĂRBĂTORI ALE ÎNVIERII DOMNULUI — 1982

Cu prilejul sfintelor sărbători ale învierii Domnului, Prea Fericitul 
Patriarh Iustin a primit numeroase scrisori irenice, telegrame şi scrisori 
de felicitare din partea întîistătătorilor de Biserici creştine, din partea 
conducătorilor sau a reprezentanţilor diferitelor Culte şi organizaţii 
creştine. Redăm, în paginile următoare, o parte din acestea.

PREA FERICITE ŞI ÎNALT PREA SFINŢITE ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR, 
MITROPOLIT AL UNGROVLAHIEI ŞI PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE AUTO
CEFALE'A ROMÂNIEI, PREA IUBIT ŞI DORIT FRATE iN HRISTOS-DUMNEZEU ŞI 
COLITURGHISITOR AL SMERENIEI NOASTRE, DOMNULE IUSTIN, 1MBRĂTIŞÎN- 
DU-VA FRĂŢEŞTE INTRU DOMNUL NE ADRESAM CU MULTA PLĂCERE VENERA
BILEI VOASTRE PREA FERICIRI

Auzind din nou vestea cea luminată a învierii şi umplîndu-ne de 
nădejde la vederea luminii celei neînser^te, celei răsărite după tragica 
noapte a Golgotei, cu convingerea absolută că aceasta nu a fost un loc al 
nedreptăţii, nici semn al morţii sau epilogul unei vieţi dramatice ale că
rei ultime clipe le-am trăit cu îndoliată zdrobire de inimă, împreună 
cu toată lumea creştină, am încercat multă bucurie şi satisfacţie primind 
felicitarea şi urările de bine şi rugăciunile cele cu ocazia Sărbătorii 
celei de lume mîntuitoare a Paştelui de la Prea Făricirea Voastră prea 
distinsă, nouă mult iubită.

Intorcîndu-Vă acum această salutare frăţească şi răspunzînd : ADE
VĂRAT A ÎNVIAT ! cu prilejul acestei sărbători ce simbolizează tri
umful luminii asupra întunericului şi care a umplut de mîngîiere şi ali
nare lumea creştină cea încercată, Vă felicităm, rugîndu-ne ca Hris,tos 
cel înviat să dăruiască Prea Fericirii Voastre şi turmei pe care o condu
ceţi tot binele şi să înmulţească bucuria cea izvorîtă din învierea Lui, 
şi rămînem cu multă dragoste şi deosebit respect al Venerabilei Voas
tre Prea Fericiri,

DIMITRIOS,
Patriarhul Constantinopolulul
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PREA FERICITE PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMANE, tylTROPOLIT 
AL UNGROVLAHIEI ŞI ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR, INTRU HRISTOS DUM- 
NEZEUL NOSTRU PREA IUBITE ŞI DORITE FRATE ŞI IMPREUNÂ-LITURGHISITOR 
AL SMERENIEI NOASTRE, DOMNULE IUSTIN, SAWTlNDU-VĂ IN HRISTOS CEL 
ÎNVIAT, NE ADRESĂM PREA FERICIRII VOASTRE CU PLĂCERE

încheind Sfîntul şi Marele Post de suflet folositor şi străbătînd în 
chip fericit, cu Dumnezeu, locul luptelor duhovniceşti, şi trăind noi jertfa 
cea răscumpărătoare de pe cruce a Domnului nositru Iisus Hristos, ne 
împărtăşim astăzi din taina biruinţei şi a slavei Răscumpărătorului nos
tru cel înviat, care slăvit biruind puterea iadului şi dezlegînd legăturile 
morţii, a înviat din morţi înnoind toată zidirea şi liberînd din stricăciune 
chipul cel căzut al lui Adam, a dat puterea «celor ce cred în numele Lui, 

fie fii ai lui Dumnezeu» (Ioan 1, 12). Aţintindu-ne privirile cu curaj 
şi cu credinţă asupra mormîntului gol al Domnului şi aducînd şi noi 
intru bucuria sufletului salutarea de bucurie şi speranţă : HRISTOS A 
ÎNVIAT! venim cu mintea, cu multă dragoste întru «această numită şi 
Sfîntă zi a Paştelui» la Prea Fericirea Voastră să sărbătorim «Paştele 
cele mîntuitoare ale lui Dumnezeu, împreună cu iubitorii de praznic» 
şi să lăudăm cu sufletul şi cu inima pe Hristos cel înviat, cîntînd îm
preună cu autorul de imne : «Astăzi este mîntuirea lumii, că a înviat 
Hristos ca un Atotputernic».

Întorcînd, aşadar, Prea Fericirii Voastre salutarea îngerească HRIS
TOS A ÎNVIAT ! şi împreună bucurîndu-ne de sărbătoarea cea lumi
noasă şi de lume mîntuitoare a Paştelui, felicităm pe Prea Fericirea 
Voastră şi pe cinstitul cor al ierarhilor şi pe credincioşii iubitori de 
Hristos ai Bisericii pe care o conduceţi, şi ne rugăm din adîncul sufle
tului ca Domnul nostru Iisus Hristos, Biruitorul morţii să dăruiască Prea 
Fericirii Voastre sănătate nezdruncinată şi putere de muncă cu îndelun- 
gare de zile şi să sporească bucuria cea răsăriteană din Mormîntul pri
mitor de viaţă.

Trimiţînd acestea cu dragoste din inimă Venerabilei Voastre Prea 
Fericiri, îmbrăţişîndu-Vă întru Hristos cel înviat, rămînem al Venera
bilei Voastre Prea Fericiri iubitor şi doritor frate,

NICOLAE,
Patriarh al Alexandriei

PREA FERICIRII SALE, IUSTIN, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

Prea Fericirea V oastră,
Iubit Frate în Domnul,
Hristos a înviat! Cu adevărat El a înviat!

în aceste zile, în care sărbătorim Slăvită Sărbătoare a învierii 
Domnului, repetăm această frază şi declarăm că omul cel vechi a mu
rit cu totul în noi şi că prin învierea Domnului, căruia i se cuvine toată
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mărirea, noi am îmbrăcat cu totul nestricăciunea (Rom. 6, 3—6; I Cor. 
15, 42—49) şi am înviat ca o creaţie nouă, într-o lume nouă (Efes. 4, 
23—24).

Din cîntarea «Ziua învierii...» vine la urechile noastre apelul adre
sat inimilor şi sufletelor noastre, cerîndu-ne stăruitor să le spunem fraţi 
tuturor oamenilor şi să inaugurăm astfel Noua Creaţie în care omul îşi 
iubeşte fratele pe care-1 vede şi pe Dumnezeu pe care nu-L vede (I Ioan 
4, 20), căci această din urmă dragoste ne este imposibilă fără prima.

Cu ocazia Sfintelor şi purtătoarelor de biruinţe Paşte, mă adresez 
Prea Fericirii Voastre ca unui «Frate», rugînd pe Domnul cel înviat 
dintre morţi să realizeze prin Prea Fericirea Voastră pe Omul şi Lumea 
învierii.

IGNATIE IV,
Patriarhul Antiohiei 

şi al Întregului Orient

PREA FERICITULUI PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMANE, MITRO
POLIT AL UNGROVLAHIEI Şl ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR, ÎMBRĂŢIŞARE 
SFÎNT A ÎNTRU HRISTOS IISUS CEL ÎNVIAT DIN MORŢI

De bucuria învierii de care toate s-au umplut, luînd cunoştinţă cu 
plăcere, ca şi altădată, noi, plini fiind de harul dumnezeiesc, ne-am 
învrednicit nu numai cu mintea, dar şi cu ochii trupului, să vedem mor- 
mîntul din care a strălucit neapropiata lumină a învierii, şi pe acesta 
înconjurîndu-1 cu cei de la Apus şi de la Miazănoapte şi de pesrte mare 
şi de la Răsărit, cu fiii Bisericii Ortodoxe adunaţi întru bucuria inimii, 
am slăvit pe Cel ce cu moartea pe moarte a călcat şi iadul a prădat, Mîn- 
tuitorul nostru şi Domnul Hristos, întru cucernicia sufletului. Săvîrşind 
noi dumnezeiasca şi cea fără de sînge Jertfă pe Mormîntul cel primitor 
de Dumnezeu, am pomenit cu multă dragoste şi numele doritei şi vene
rabilei Voastre Prea Fericiri, cu căldură cerînd de sus pentru Prea Fe
ricirea Voastră sănătate îndelungată şi nezdruncinată, iar pentru această 
Preasfîntă Biserică ce Vi s-a încredinţat, pace durabilă şi neclătinată.

Bucuroşi venim şi noi acum către Prea Fericirea Voastră, de la 
preaslăviţii munţi ai Sionului, prin aceste rînduri frăţeşti, şi ne adresăm 
Prea Fericirii Voastre cu dor prin cuvintele armonioase şi dumnezeieşti: 
HRISTOS A ÎNVIAT I îmbrăţişînd cu sărutare sfîntă pe Prea Fericirea 
Voastiă, Vă felicităm din inimă că a înviat Hristos, făcîndu-se începă
tură celor adormiţi şi ne rugăm fierbinte lui Hristos ca s,ă vă dea să
nătate din belşug şi îndelungată înzilire cu pace, învrednicindu-Vă mulţi 
ani să Vă închinaţi după cuviinţă şi să slăviţi cu bucurie întru tot cinsti
tele Patimi şi învierea Lui din morţi cea de a treia zi, drept învăţînd 
cuvîntul adevărului şi lucrînd cele bune şi mîntuitoare spre bucuria şi 
toiosul tuturor sfintelor lui Dumnezeu Biserici, spre slava şi spre lauda 
întru tot sfîntului şi întru tot cinstitului Său Nume.
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Cu sufletul plin de bucurie trimitind acestea Venerabilei Voastre 
Prea Fericiri, şi cu îndrăzneală frăţească cerîndu-Vă să transmiteţi ce
lor din jurul Prea Fericirii Voastre, Sfîntului Sinod, Prea Sfinţiţilor Ar
hierei, iubiţilor întru Hristos fraţi şi împreună-liturghisitori, urările şi 
felicitările noastre pascale, Vă îmbrăţişăm încă o dată cu dragostea cea 
după Dumnezeu, de la Care cerem să Vă dăruiască viaţă întru mulţi ani, 
sănătate şi mîntuire.

Al venerabilei Voastre Prea Fericiri, iubitor frate în Hristos şi de
votat,

DIODOR,
Patriarhul Ierusalimului

PREA FERICIRII SALE IUSTIN ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR, PATRIARH 
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

In aceste zile, Biserica se străduieşte să contemple cu mai multă 
fervoare taina Mîntuirii îndeplinită de către Hristos care, dîndu-şi viaţa 
pentru fraţii Săi (cf. Ioan 15, 13), şi-a arătat dragostea Sa cea mare. Şi 
dacă întunericul a căzut peste întreaga ţară în momentul în care Iisus 
şi-a dat duhul Tatălui ceres^c (Ioan 19, 30), ştim că acest lucru a fost 
urmat de splendorile învierii şi că în ochii celui credincios învierea 
rămîne marea lumină generatoare de speranţă.

Chiar şi în perioadele întunecate ale istoriei, biruinţa definitivă a 
lui Hristos ne asâgură că va veni o zi în care totul fiind reînnoit şi re
capitulat în El (Efes. 1, 10), păcătui şi moartea vor fi definitiv învinse 
şi Dumnezeu va fi totul în toţi (cf. I Cor. 15, 28).

Prăznuirea Paştilor reînnoieşte creştinilor această certitudine, 
această nădejde, această bucurie. Ea îmi dă, prea iubite Frate, recon
fortanta ocazie de a fi părtaş cu Voi acestor simţăminte. împreună cu 
''oi, de asemenea, mulţumesc Domnului şi intensific rugăciunile mele 
stăruitoare şi străduinţele mele, pentru ca să vină momentul acestei 
depline comuniuni de credinţă şi de dragoste care, potrivit planului 
divin, trebuie să însoţească propovăduirea noastră despre învierea lui 
Hristos, devenită lumină şi drum al adevăratei vocaţii a omului şi a 
lumii.

Plin de bucuria lui Hristos cel înviat, vă asigur din nou, iubite Frate, 
de profunda mea dragoste.

IOAN PAUL II P. P.

SANCTITĂŢII SALE IUSTIN, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE 

Hristos a înviat din m orţi!
Sanctitate,
Prin Vestea cea Bună a învierii Domnului şi Mîntuitorului nostru 

Iisus Hristos, sîntem fericiţi să transmitem Sanctităţii Voastre salutul 
nostru respectuos şi frăţesc şi urările noastre cele mai cordiale pentru 
B. o. R. — 2
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ca porunca dragostei şi a păcii Dâmnului cel înviat să strălumineze 
sufletele oamenilor şi şefilor de stat din zilele noastre, pentru ca boala 
şi moartea să fie oprite şi toate felurile de arme şi maşini de război să 
fie distruse.

Războiul este suma totală a tuturor relelor şi tuturor păcatelor. 
«Pentru că plata păcatului este moartea, iar darul lui Dumnezeu este 
viata veşnică în Iisus Hristos Domnul nositru» (Rom. 6, 23).

«Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema».
Cu inima copleşită de bucuria pascală, adresăm Sanctităţii Voastre 

expresia dragostei noastre în Iisus Hristos şi urările noastre cele mai 
călduroase pentru ani îndelungaţi de aici înainte încă, în sfîntul aposto
lat patriarhal, pentru edificarea vieţii spirituale a tuturor credincioşilor 
din marea Biserică istorică al cărei întîistătător sînteţi.

Fie ca pacea Domnului Iisjus Hristos să fie cu Prea Fericirea Voas
tră. Amin.

VASKEN I,
Catolicos al tuturor armenilor

PREA FERICIRII SALE IUSTIN, PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMANE, 
LOCŢIITOR AL SCAUNULUI DIN CEZAREEA CAPADOCIEI, MITROPOLIT AL UN- 
GROVLAHIEI, ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR

%.
Prea Fericirea Voastră,
Prea Iubit frate în Hristos,

HRISTOS A  ÎNVIAT !
Aceste cuvinte repetate cu credinţă, nădejde şi dragoste de către 

omenire, timp de secole, sînt nesfîrşite şi eterne prin semnificaţia lor.
Cu o asemenea credinţă a trăit şi trăieşte Biserica şi astăzi, slujind 

în veşnicie şi în timp, în chip ceresc şi în chip pămîntesc, definindu-şi 
scopul prin îmbinarea a ceea ce este pămîntesc, temporar, cu ceea ce 
este ceresc, veşnic.

Dînd expresie simţămintelor de bucurie şi dragoste de care sîntem 
stăpîniţi, Vă adresăm cele mai bune urări cu ocazia luminatei sărbători 
a învierii lui Hristos.

Fie ca arhipăstorirea Sanctităţii Voastre să fie rodnică întru mulţi
ani !

«Mîntuieşte Doamne poporul Tău şi binecuvîntează moştenirea Ta ţ 
hrăneşte-1 pe el, de asemenea, şi sprijineşte-1 pe el în v e c i !» (Ps. 28,9).

Cu cele mai bune urări şi dragoste în Iisus Hristos,
ILIE II,

Catolicos-Patriarh al Întregii 
Georgii
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PREA FERICITULUI IUSTIN, PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 
LOCŢIITOR AL SCAUNULUI DIN CEZAREEA CAPADOCIEI, MITROPOLIT AL UN- 
GROVLAUIEI, ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR.

Prea Fericirea Voastră,
Prea iubit frate în Domnul,
în solemnitate duhovnicească şi bucurie cordială prăznuind acum 

Paştele lui Dumnezeu cele mîntuitoare, acest deosebit de mare eveni
ment în opera de răscumpărare a neamului omenesc şi de împăcare a lui 
cu Dumnezeu, din tot sufletul adresăm Prea Fericirii Voastre salutul 
pururea viu : *

HRISTOS A ÎNVIAT!
Dumnezeu Atotţiitorul, care după mare mila Sa, prin învierea lui 

Iisus Hristos din morţi, ne-a născut din nou, spre nădejde vie, spre 
moştenire nestricăcioasă (I Petru 1, 3— 4), să ne dăruiască nouă tuturor 
să trăim în Dragostea, în Adevărul şi în Pacea Mîntuitorului nostru Cel 
Înviat!

Cu adevărat Hristos a înviat!
Cu dragoste în Hristos Cel înviat,

PIMEN,
Patriarh al M oscovei şi al 

Întregii Rusii

PREA FERiqiTE ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR, MITROPOLIT AL UNGRO- 
V l.AHIEI, LOCŢIITOR AL SCAUNULUI DIN CEZAREEA CAPADOCIEI ŞI PATRIARH 
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, DORIT ŞI IUBIT IN HRISTOS FRATE ŞI IM- 
PREUNĂ-SLUJITOR AL SMERENIEI NOASTRE, DOMNULE IUSTIN, IMBRĂŢIŞlN- 
DU-VA FRĂŢEŞTE IN DOMNUL, FELICITAM PE PREA FERICIREA VOASTRĂ DIN 
TOATĂ INIMA

Cu bucuria învierii care s-a instalat în inima noastră, cu ocazia 
Sărbătorii sărbătorilor care se apropie, a luminii învierii lui Hristos 
Mîntuitorul, adresăm Prea Fericirii Voas,tre felicitări cordiale şi fră
ţeşti şi cele mai bune urări, împreună cu salutarea pascală :

HRISTOS A ÎNVIAT !
«Eu sînt învierea şi viaţa ; cel ce crede în Mine, chiar de va muri, 

viu va fi» (Ioan 11, 25). Viaţa cea nouă care de aproape două mii de ani 
izvorăşte din mormînt, este dăruită fiecăruia din cei care cred în Hris
tos. Prin învierea lui Hristos fiecare din noi a primit darul vieţii şi a 
obţinut capacitatea de a-L primi şi de a trăi cu El. Acest dar schimbă 
radical atitudinea noastră faţă de fiecare din semenii noştri şi faţă de 
moarte. El ne dă puterea să afirmăm cu bucurie «moartea nu mai 
există!». Noi credem că Hristos, prin propria Sa moarte, a modificat 
însăşi natura morţii, a săvîrşit trecerea în împărăţia lui Dumnezeu, pre-
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schimbînd, în cele din urmă, cea mai mare tragedie în biruinţă. Hristos 
a oinorît «cu moartea pe moarte». El ne-a făcut părtaşi la învierea Sa şi, 
după cuvintele Sfîntului apostol Pavel: «Ceea ce urechea n-a auzit 
şi la inima omiţlui nu a ajuns, aceea a pregătit Dumnezeu celui care-L 
iubeşte pe El» (I Cor. 2, 9).

Domnul cel înviat să ne facă şi pe noi părtaşi la slava învierii Sale. 
El se află alături de Biserica Sa, pentru care fapt s-a spus că «nici porţile 
iadului n-o vor învinge» (Matei 16, 18). Iar pe noi ‘toţi din Sfîntă Sa Bi- 
sc ică , ne-a consolat prin promisiunea pe care ne-a făcut-o zicînd : «Şi 
iată Eu sînt cu voi în toate zilele pînă la sfîrşitul lumii» (Matei 28, 20).

Cu aceste gînduri Vă adresăm încă o dată urările noastre cele mai 
bune, împreună cu expresia adîncii noastre stime şi rămînem al Prea 
Fericirii Voastre frate în Mîntuitorul Hristos cel îhviat, şi împreună- 
slujitor,

GHERMAN,
Patriarhul Serbiei

PREA FERICIRII SALE IUSTIN. PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMANE

Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite iubit trate în Domnul nostru,

HRISTOS A ÎNVIAT !
$' în acest an am avut fericirea să trăim zilele de bucurie ale prea 

luminoasei şi Sfintei Sărbători a lui Hristos cel înviat, să ne bucu
răm de înălţarea sufletească a Paştilor lui Dumnezeu şi să fim strălu
minaţi de lumina cea nepieritoare.

împărtăşind Prea Fericirii Voastre bucuria universală a învierii lui 
Hristos, vă îmbrăţişez frăţeşte cu urarea ca această bucurie luminoasă 
să strălucească neîncetat în inimile noastre şi să ne inspire pentru a 
sluji cu deplin devotament Domnului şi pentru a conduce cu rîvnă 
turma care ni s-a încredinţat de către El, pe calea vieţii şi a mîntuirii.

Al Prea Fericirii Voastre iubitor frate şi coslujitor devotat în Hris
tos, Dătătorul de viaţă,

MAXIM,
Patriarhul Bulgariei

PREA FERICITE PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMANE, MITROPOLIT 
AL UNGROVLAHIEI ŞI ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR. PREA IUBIT NOUA ŞI 
PREA INVAŢAT FRATE $! tMPREUNĂ-SLUJITOR, DOMNULE IUSTIN. IMBRĂŢI- 
ŞINDU-VĂ FRĂŢEŞTE IN DOMNUL, NE ADRESĂM CU MULTA PLĂCERE VENE
RABILEI VOASTRE PREA FERICIRI, •

Cel ce s-a făcut pentru noi blestem, pentru ca pe noi să ne elibe
reze din blestem, Cel Unul Născut şi Cuvîntul lui Dumnezeu, Cel piro
nit pe cruce pentru ca să reverse ploaia nestricăciunii asupra neamului



PASTORALE — SCRISORI IRENICE 621

omenesc cel muritor, coborînd la iad a înviat a treia zi, împreună în- 
viindu-ne şi pe noi, cu puterea Sa, întru împărăţia cerurilor ce va să 
vină. Moartea nu mai este stăpînul vieţii. Puterea diavolului se nimi
ceşte prin învierea iui Hristos. A căzut puterea păcatului. Minciuna 
se dă pe faţă. Adevărul se înalţă purtător de lumină. Ura încetează. 
Dragostea se aşează din nou pe tron înalt. Dreptatea prevalează ne
dreptăţii şi virtutea răului. Căci Hristos înviind din morţi a deschis 
celor ce vin la El porţile împărăţiei cerurilor dăruindu-le viaţa veşnică.

Aşadar, apropiindu-ne şi noi dis-de-dimineaţă, purtători de făclii, 
lui Hr;stos Cel ce iese din mormînt, ca un mire şi împreună-sărbăto- 
rind cu cetele cele iubitoare de sărbătoare Paştele cel mîntuitor, venim 
în v i7 i:ă  cu duhul în această sărbătoare, după obiceiul cel vechi, la 
Prea Fericirea Voastră venerabilă şi, adresindu-Vă salutul nostru cor
dial de înviere, înălţăm rugăciunile noastre din adîncul sufletului pen
tru sănătate nezdruncinată, pentru viaţă îmdelungată şi pentru îmbelşu
gată întărire de sus şi putere Prea Fericirii Voas,tre, în purtare de grijă 
neobosită pentru poporul credincios pe care-1 păstoriţi şi pentru Bise
rica lui Hristos de pretutindeni.

Rugind pe Prea Fericirea Voastră să împărtăşească salutarea noas
tră pascală prea cinstiţilor arhierei care formează ierarhia Bisericii pe 
care o conduceţi, ca şi poporului credincios al acesteia, Vă îmbrăţişăm 

-diii nou solemn şi rămînem al Venerabilei Voastre Prea Fericiri iubi
tor frate în Hristos,

HRISOSTOM,
Arhiepiscop ai Ciprului

PREA FERICITE PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMANE, IUBIT FRATE 
IN HRISTOS DUMNEZEU Şl COLITURGHISITOR AL SMERENIEI NOASTRE, DOM- 
NULE IUSTIN, 1MBRĂŢIŞ1NDU-VĂ IN DOMNUL, NE ADRESĂM CU MULTĂ PLĂ
CERE PREA FERICIRII VOASTRE.

HRISTOS A ÎNVIAT !
învierea Mîntuitorului nostru este Sărbătoarea sărbătorilor, pen

tru că prin ea sărbătorim omorîrea morţii, omorîrea celui din urmă şi 
a celui mai rău vrăjmaş. De aceea, prăznuind noi cu bucurie pe începă
torul şi desăvîrşitorul mîntuirii noastre, cu imne de mulţumire din voci 
mlădioase preaşlăvind pe Biruitorul, I ne prosternăm cu dragoste, lău- 
dîndu-L.

HRISTOS A ÎNVIAT !

Şi pe aceşta — cu alţi ochi — ca pe un Mire văzîndu-L ieşind pu
ternic din mormîntul pecetluit şi păzit, cu bucurie şi veselie şi plină
tatea dragostei, cu dor frăţesc întorcînd Prea Fericirii Voastre nouă 
iubită şi cinstită, salutare sărbătorească, Vă răspundem cu cuvintele :

ADEVĂRAT A ÎNVIAT !
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xugîndu-ne din toată inima ca Domnul vieţii şi al morţii, Cel înviat din 
morţi, să înmulţească îndelungat anii respectabilei Voastre Arhipăsto- 
riri şi' să sfinţească şi să umple cu darurile Sale nepieritoare pe popo
rul cel credincios şi de Dumnezeu iubjtor încredinţat Prea Fericirii 
Voastre spre păstorire.

Cu acestea, îmbrăţişîndu-Vă în Hristos Cel înviat, rămînem al Prea 
Fericirii Voastre iubitor frate în Hristos,

SERAFIM,
preşedinte al Siintului Sinod al 

Bisericii Ortodoxe a Greciei

SANCTITĂŢII SALE IUSTIN, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE 

HRISTOS A ÎNVIAT !
Sanctitatea Voastră,
în numele lui Hiistos Cel înviat, prin a cărui moarte pentru noi şi 

înviare biruitoare a fost nimicit cel din urmă vrăjmaş (I Cor. 15, 25— 58) 
şi care după această biruinţă perpetuă s-a arătat pe Sine ucenicilor Săi 
cu binecuvîntarea păcii (Ioan 20, 15) şi a făgăduit că le va lăsa lor pacea 
Sa desăvîrşită (Ioan 14, 27), doresc Sanctităţii Voastre cu ocazia Paşte- 
lor, sănătate şi bună sporire, iar Sfintei Voastre Biserici binecuvîntare 
cu abundente daruri spirituale.

Cu adevărat Hristos, a înviat!
• Al Sanctităţii Voastre frate rugător pentru ca pacea desăvîrşită a 

Domnului Cel înviat să domnească pretutindeni în lume în aceste zile 
şi întotdeauna,

ABBA TEKLE HAIMANOT,
Patriarh al Etiopiei

PREA FERICITULUI IUSTIN PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMĂNE, 
LOCŢIITOR AL SCAUNULUI DIN CEZAREEA CAPADOCIEI, MITROPOLIT AL UN- 
GROVLAHIEI, ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR

Prea Fericirea Voastră, preaiubit în Domnul, Viădică Sfinţite,
Hristos a înviat!

«Cu adevărat a înviat Domnul!» (Luca 24, 34).
De aproape doua mii de ani se propovăduieşte acest adevăr mîn- 

tuitor, dîndu-ne puteri şi nădejdi în Domnul, Biruitorul morţii, Dătătorul 
de viaţă şi «Tatăl veacului ce va să vină» (Isaia 9, 6).

«Căci noi cei vii neîncetat sîntem daţi spre moarta pentru Iisus, 
pentru ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru cel muritor, 
astfel că moartea lucrează în noi, iar în voi viaţa... si noi credem, de 
aceea şi vorbim, ştiind că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia
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şi pe noi prin Iisus şi ne va înfăţişa la El împreună cu voi. De aceea 
nu ne pierdem curajul, ci, chiar dacă omul nostru cel din afară se trece, 
cel din lăuntru se înnoieşte din zi în zi» (li Cor. 4, 11, 13— 14, 16).

Fie ca Domnul să înnoiască, prin Lumina învierii Sale, faţa pămin- 
tului, dînd omenirii slimulare spre noua viaţă în El şi spre lucrarea pă
cii întru Slava Sa.

Salutînd călduros pe Prea Fericirea Voastră cu ocazia praznicului 
plin de bucurie al învierii lui Hrisitos, rămîn cu dragoste şi cu deosebit 
respect, al Prea Fericirii Voastre.

Cu adevărat Hristos a înviat!
Al Prea Fericirii Voastre frate iubitor în Hristos,

VASILE,
Mitropolit al Varşoviei 

şi a toată Polonia

PREA FERICITULUI IUSTIN, 'LOCŢIITOR AL SCAUNULUI DIN CEZARF.EA CA- 
PADOCIEI, MITROPOLIT AL UNGROVLAHIEI, PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE 
ROMÂNE

Prea Feiiciiea Voastră, mult venerabile Vlădică,
în această sfîntă şi solemnă zi, cînd «Hristos a înviat din morţi, în

cepătură a învierii ce:or adormiţi» (I Cor., 15, 20), toţi, noi cei care as
cultăm de dragostea lui Hris,tos, prin cîntări bisericeşti preamărim cu 
însufleţire, pe Biruitorul morţii, pe Dătătorul de Viaţă Hristos şi în- 
iregii lumi vestim bucuria noastră generală, prin cuvintele pururea v i i :

HRISTOS A ÎNVIAT !
Din toată inima plină de bucurie, cu ocazia Luminoasei sărbători 

a învierii Domnului Hristos, adresez cele mai călduroase urări Prea 
Fericirii Voastre, Arhipăstorilor, iubitorului de Dumnezeu cler şi turmei 
celei binecinstitoare. Mă rog cu toată stăruinţa Domnului Celui ce a în
viat din morţi, să Vă dăruiască să Vă desfătaţi din plin din roadele cele, 
nemateriale ale străduinţelor Prea Fericirii Voastre, care ne sînt dă
ruite nouă din belşug din Mormîntul cel de viaţă izvorîtor al Domnului; 
roade ale păcii celei sfinte, ale vieţii veşnice şi întemeiere a împărăţiei 
lui Dumnezeu pe pămînt. *

Cu aceeaşi sinceră dragoste în Domnul rog pe Prea Fericirea Voas
tră să înălţaţi lui Dumnezeu sfinţite rugăciuni pentru Biserica noastră.

Vă îmbrăţişez cu sărutarea pascală şi împreună cu Prea Fericirea 
Voastră, cu sfintele femei mironosiţe şi cu Sfinţii Apostoli mărturi
sesc că :

Cu adevărat Hristos a înviat!
DOROTEI,

Mitropolit de Praga 
şi a toată Cehoslovacia
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«Acum ţoale s-au umplut de lumină, 
cerul şi pămîntul şi cele de de
desubt...»

PREA FERICITE PĂRINTE,

în ziua cea plină de bucurie a învierii, toate se umplu de lumina 
cea neînserată şi necreată a lui Hris,tos cel înviat, şi inundaţi de lumina 
Sa dumnezeiască şi curăţiţi prin pocăinţă, să privim cu îndrăzneală 
faţa cea preaslăvită a Mîntuitorului, biruitor al morţii. Primit-a împă
ratul cerurilor cea din urmă umilire, «făcîndu-se ascultător pînă la 
moarle, şi încă moarte pe cruce» (Filip. 2, 8). S-a pironit pe cruce voind 
ca prin jertfa Lui atît de mare, să atragă la Sine pe Adam cel căzut şi 
să pironească pe lemn împreună cu trupul Său cel curat, trupul păca
tului nostru. A înviat din mormînt Dătător de Lumină, ca dintr-o că
mară ieşind, ca să învieze împreună cu El pe Adam cel Nou prin har, 
el’berat de patimi. «Unde îţi este moarte boldul, unde îţi "feste iadule 
biruinţa ? A înviat Hristos şi tu te-ai prăbuşit... şi demonii au căzut, iar 
îngerii s*e bucură». Toată zidirea se bucură şi se veseleşte in ziua cea 
purtătoare de lumină a învierii. Dar, cu toate acestea, din nenorocire, în 
zilele noastre, nu participă mulţi la acest har şi străluminare cerească. 
Pe de o parte, unii, avînd ochii duhovniceşti îngreuiaţi şi inima înlăn
ţuită de grijile extraordinare ale vieţii şi de plăcerile lumeşti, nu doresc 
să se unească cu mormîntul cel răscumpărător al învierii. Pe de altă 
parte, alţii nu-şi exprimă credinţa lor, spre a cinsti din nou pe Mîntui
torul lor şi să cînte salutarea de biruinţă «Hristost a înviat!». Şi, în 
fine, alţii care, deoarece se găsesc în opacitatea concepţiilor religioase 
false, nu văd lumina învierii şi nu pricep nimicirea iadului şi învierea 
morţilor prin Iisus Hristos,. Aşadar, să ne rugăm, Prea Fericite, lui Hris
tos cel înviat, Mîntuitorulaii nostru, să ne dăruiască lumina cea neîn
serată şi nepieritoare şi să lumineze mai puternic mintea şi inima noas
tră şi a turmei celei înţelegătoare încredinţată nouă de la Dumnezeu, 
pentru ca să fie mai bogate şi frumoase roadele strădaniei duhovni
ceşti. Iar celor ce stau în ţinutul şi în umbra morţii, să le dăruiască 
răscumpărare prin harul Său Cel Atotputernic, luminîndu-le cugetele. 
Şi astfel, în ţoală omenirea care vieţuieşte sub ameninţarea apostaziei, 
a groaznicelor pericole, a catastrofei generale, s*ă domnească pacea ade
vărată şi dragostea lui Hristos Cel Răstignit şi înviat, a Singurului Dum
nezeu adevărat şi Mîntuitorului nostru, a Căruia este slava şi stăpîni- 
rea în veci amin.

Şi cu acestea îmbrăţişînd pe Prea Fericirea Voastră, rămîn al Prea 
Fericirii Voastre frate smerit în Hristos Cel înviat,

DAMIAN,
al Sinaiului
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PREA FERICIREA VOASTRĂ,

•Să ne curăţim simţirile şi sd ve
dem pe Hristos strălucind cu ne
apropiata lumină a învierii şi să-L. 
auzim limpede ziclnd «Bucurafi- 
v ă h , cintîndu-I cîntare de biruinţă/>

Aceste cuvinte din canonul Paştelui, alcătuit de Sf. Ioan Damas- 
chinul, exprimă taina bucuriei pascale. Domnul însuşi ne cheamă la 
această bucurie, chiar şi după Paşte, în fiecare Duminică, în «Ziua Dom
nului», în prima zi a săptămînii, cînd El a înviat din morţi.

Iar cînd Ii întîlnim în Sfînta împărtăşanie, noi, întăriţi în credinţă,, 
să putem spune : «Domnul meu şi Dumnezeul meu !».

Dorindu-Vă neîncetată bucuria pascală, 
cu dragoste în Hristos,

PAVEL,
Arhiepiscop al Kareliei şi a toată 

Finlanda

SANCTITĂŢII SALE IUSTIN, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE,.

Sanctitatea Voastiă,
Hristos a înviat! Cu adevărat El a înviat!
Mulţumim lui Dumnezeu că putem să prăznuim bucuria InvieriL 

Domnului nostru Iisfus Hristos împreună cu voi şi cu credinţa Voastră.
Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcînd şi celor 

din mormînturi viaţă dăruindu-le.
Fie ca Cel ce ne-a descoperit nouă Adevărul, să binevoiască a ne- 

darui acum mila Sa nesfîrşită prin harul Său. Unitatea credinţei noastre 
arată comuniunea în Duhul Sfînt şi reflectă dragostea reciprocă şi stră
duinţa pentru propovăduirea Evangheliei în lumea în care trăim. Bucu
ria acestei unităţi este glorios trăită în aceste zile. Sîntem fericiţi să ne 
alăturăm vouă în rugăciunile de mulţumire către Domnul, Misterul Pas
cal care este baza unităţii noastre.

Cu bucuria pascală, ne rugăm lui Dumnezeu să vă dăruiască sănă
tate şi prosperitate Bisericii Voastre. Fie ca noi toţi să aflăm în activi
tatea noastră dragostea Lui inefabila.

Cu dragoste frăţească în Hristos,
TEODOSIE,

Arhiepiscop de Tokio şi 
Mitropolit a toată Japonia
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PREA FERICIREA VOASTRĂ,

«Hristos a înviat şi via{a împărăteşte» (Sf. Ioan Hrisostom).
în această perioadă de intensă pregătire în preajma celei de a Vl-a ' 

Adunări generale care urmează să se ţină, cuvintele de mai sus din pre
dica catehetică a Sfîntului Ioan Hrisostom primesc o semnificaţie deo
sebită

Intr-adevăr, într-o lume de dezordine şi conflicte, de suferinţă şi 
nedreptăţi, trăind în mijlocul puterilor păcatului, aducătoare de moarte 
şi distrugere, noi ne vom aduna să celebrăm sărbătoarea noastră că 
«lisus Hristos este viaţa lumii». însă, cunoscînd că şi noi sîntem o parte 
din aceste forţe distrugătoare, atît înlăuntrul nostru cît şi în lume, 
această afirmaţie trebuie să constituie de asemenea baza pentru o con
vertire personală, pentru că, în Hristos Cel înviat, viaţa noastră poate 
totdeauna să se reînnoiască, chiar dacă ar fi împovărată de păcat.

De aceea, să predăm viaţa noastră Domnului Cel înviat pentru ca 
El să o poată elibera şi reînnoi.

învierea este nu numai speranţă, ci şi o realitate prezentă, deoa
rece «ciţi în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am îmbrăcat».

Cu salutări cordiale şi frăţeşti în Domnul nostru Cel înviat.
Cordial al Dumneavoastră,

PHILIP POTTER,
secretar general al 

Consiliului Ecumcnic al Bisericilor

PREA FERICIREA VOASTRĂ,

Cu ocazia sărbătorii învierii Domnului lisus Hristos rugăm pe Dum
nezeu să ocrotească pe Prea Fericirea Voastră personal şi Biserica pe 
care o conduceţi, şi să o dăruiască cu pace şi prosperitate.

Hristos a înviat!
DR. LIUBOMIR MIREJOVSKY

secretar general al 
Conlerinfei Creştine pentru Pace



N O I IE R A R H I IN  B ISE R IC A  O R T O D O X A  R O M Â N A  
A le g e r e a  P. S. E p ifan ie  ca  E p is co p  al B u ză ulu i

Odată cu plecarea la Sibiu a I.P.S. Mitropolit Antonie, Eparhia Buzăului a rămas 
Iară păstor. Prea Fericitul Patriarh Iustin a delegat pe P. S. Eftimie al Romanului şi 
Huşilor pentru a rezolva treburile chiriarhale pînă la alegerea noului episcop.

Colegiul electoral întrunit în şedinţă plenară în ziua de 25 aprilie 1982 a ales 
ca Episcop al Buzăului pe P. S. Sa EPIFANIE, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Tomisu- 
lui şi Dunării de Jos. Deşi tînăr, Prea Sfinţia Sa a depus o intensă muncă şi a făcut 
ascultare deplină, fiind apreciat de ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, de către cler 
şi credincioşi pentru destoinicia sa în credinţă şi pentru dragostea sa faţă de patrie 
şi Biserică.

P. S. Sa Epilanie Norocel s-a născut la 14 decembrie 7932 în comuna Mălini, 
jud. Suceava, avlnd ca nume de botez Gavril.

Înclinat spre viaţa monahală, dînd răspuns vocaţiei slujirii lui Dumnezeu, a 
intrat ca novice în mînăstirea Rişca; a urmat apoi Seminarul teologic, iar în 1953 
a fost tuns în monahism şi hirotonit ierodiacon.

In 1957 s-a înscris la Institutul teologic — Bucureşti şi, după un an de studii, 
a fost trimis de Patriarhia Română în Bulgaria, unde a absolvit Academia teologică 
din Sofia. In toamna anului 1962 a fost înscris la Academia teologică din Moscova, 
pentru studii de aspirantură.

După întoarcerea în ţară, a urmat cursurile.de doctorat în teologie pe care le-a 
terminat în 1968, iar în anul 1970 a susţinut examenul de admisibilitate.

I.P.S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei îl numeşte în 1965, profesor la 
Seminarul teologic Neamţ, iar în 1967, i se încredinţează funcţia de director. A fost 
hirotonit ieromonah, în 1968, apoi a fost ridicat la rangul de protosinghel şi arhiman
drit în 1971, incredinţindu-i-se stăreţia mînăstirii Neamţu.

Pe lîngă preocupările gospodăreşti, a intensificat şi munca de cercetare, publi- 
cînd o seamă de studii şi articole din domeniul istorico-bisericesc *.

Datorită meritelor sale, Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la reco
mandarea I.P.S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei şi la propunerea I.P.S. Antim, 
Arhiepiscopul Tomisului şi Dunării de Jos, Eparhie reorganizată în 1975, l-a ales
Episcop-vicar cu reşedinţa la Constanţa.

Hirotonia întru arhiereu a avut loc in catedrala Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 
din Constanţa.

Perioada de timp, cît Prea Sfinţitul Epifanie a activat la Constanţa şi la Galaţi, 
■a fost încununată de reale succese pastorale şi misionare. In acelaşi timp, P. S. Sa 
a făcut parte din numeroase delegaţii ale Bisericii Ortodoxe Române pentru întîlniri 
ccumenice în ţară sau peste hotare.

Toate aceste vrednicii au determinat Colegiul electoral, întrunit in ziua de
25 aprilie 1982, de a alege pe P. S. Epifanie ca Episcop titular al Eparhiei Buzăului.

Prea Fericitul Patriarh Iustin a felicitat pe noul ales, i-a dat sfaturile necesare
şi i-a binecuvîntat începutul noii activităţi.

Prea Sfinţia Sa a ţinut un emoţionant cuvînt de mulţumire, angajîndu-se în faţa 
Sfîntului Sinod, a conducerii de stat, a membrilor Colegiului electoral şi a delegaţilor
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eparhiali că sc va strădui să fie la înălţimea chemării arhiereşti şi va duce mai de
parte lucrul bun început de înaintaşi. Sînt pe deplin conşticnt de laptul că a li 
episcop de Buzău nu este uşor, întrucît acest scaun, de la întiin(are şi pînă în prezent, 
a lost cinstit de mari ierarhi, dintre care unii s-au remarcat prin deosebită activitate 
gospodărească, iar alţii prin cea cărturărească ; tofi au slujit Bisericii strămoşeşti şi 
neamului nostru (...)

Voi avea deosebită grijă să păstrez cu sfinţenie unitatea de credinţă şi sim
ţire românească. Apoi, voi avea în atenţie deosebită ca preofimea, monahii, mona
hiile şi toţi slujitorii bisericeşti din cuprinsul acestei eparhii, să iie la înălţimea 
chemării lor spirituale, răspunzînd prin viaţă corectă şi activitate rodnică impera
tivelor şi timpurilor actuale, de permanentă înnoire şi bunăstare în care trăim. Nu 
voi uita niciodată pe distinşii dascăli de teologie de Ia acest Centru eparhial, în- 
conjurîndu-i cu dragostea părintească şi atenţia cuvenită, ca unul care am fost ca 
ei, deşi un timp scurt, dar mai ales, mă voi interesa zi de zi de condiţiile şi for
marea viitorilor slujitori ai Bisericii din Seminarul tedlogic din Buzău... Voi osteni 
ca această Eparhie să-şi păstreze prestigiul cîştigat, să progreseze continuu, iar bise
ricile, mînăstirile şi, in mod deosebit, monumentele istorice şi de artă să iie cit mai 
îngrijite, mai bine gospodărite, pentru a se putea situa la nivelul celorlalte edificii 
sociale şi culturale, din localităţile unde se allă...

In acelaşi timp, noul-ales al Episcopiei Buzăului a asigurat conducerea, supe
rioară de stat, prin Domnul Ion Roşi-anu, preşedintele Departamentului Cultelor, de 
respectul şi devotamentul său.

in aceste momente, a tir.ut să sublinieze Prea Sfinţitul Epifanie, în mod deosebit, 
gîndul meu se îndreaptă cu proiund respect spre cel ce stă neclintit de veghe la 
apărarea păcii, conducătorul neobosit al destinelor patriei noastre, Domnul NICOLAE 
CEAUŞESCU, încredinţîndu-1 că voi lucra din treapta la care am fost chemat astăzi, 
.cu toată dăruirea şi jertlelnicia creştinească şi patriotică.

De asemenea, mă voi strădui să păstrez şi să cultiv, bunele relaţii cu autori
tăţile locale de stat şi cu celelalte culte care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 
Eparhiei Buzăului şi să colaborez Iructuos în probleme de interes comun.

Inminaiea Decretului prezidenţial de recunoaştere ca Episcop al 
Buzăului.

Sîmbătă — 19 iunie 1982, la Departamentul Cultelor, a avut loc înmînarea Decre
tului prezidenţial de recunoaştere a Pr S. Epifanie Norocel ca Episcop al Eparhiei 
Buzăului.

La solemnitate au luat parte : Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, însoţit de I.P.S. 
Teoctist — Mitropolitul Moldovei şi Sucevei; I.P.S. Dr. Antonie —  Mitropolitul Ardea
lului ; I.P.S. Nestor —  Mitropolitul Olteniei; I.P.S. Dr. Nicolae —  Mitropolitul Banatu
lui ; I.P.S. Dr. Antim, Arhiepiscopul Tomisului şi Dunării de J o s ; P.S. Episcop vicar 
Roman lalomiţeanul, alţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, reprezentanţi ai unor 
culte religioase, delegaţi ai clerului buzoian şi angajaţi ai Centrului eparhial Buzău.

Intr-o atmosferă festivă, Dl. director Ion Popescu a dat citire Decretului prezi
denţial nr. 163/1982 prin care .conducerea ţării noastre recunoaşte pe P.S. Epifanie 
Norocel ca Episcop al Eparhiei Buzăului.

Apoi, Dl. Ion Roşianu, preşedintele Departamentului Cultelor, a înmînat P. S. 
Episcop Epifanie Norocel, Decretul prezidenţial, felicitîndu-l călduros pentru noua 
funcţie în care Prea Sfinţia Sa.' a fost ales şi recunoscut. Domnia Sa a rostit* o fru
moasă cuvîntare arătînd activitatea P. S. Episcop Epifanie ca director la Seminarul 
de la Neamţu, ca stareţ la mînăstirea Neamţu şi ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Tomisului şi Dunării de Jos.

De asemenea, spunea Domnia Sa, P. S. Episcop Epifanie se va bucura de tot 
sprijinul din partea Departamentului Cultelor pentru rezolvarea tuturor problemelor 
eparhiale.

Mulţumind Domnului preşedinte pentru frumoasele cuvinte exprimate, P. S. 
Ipifanie a spus printre altele: «Primind Decretul prezidenţial de recunoaştere a ale
gerii mele în scaunul de Episcop al Buzăului, primul meu gînd îl îndrept către Domnul 
Nicolae Ceauşeseu, preşedintele României, pentru a exprima respectuosul meu omagiu, 
asigurîndu-1 de întreaga recunoştinţă şi deplinul devotament cu aleasă cinstire. Tot
odată, exprim şi Domniilor Voastre sentimentele mele de respect cu deosebite mulţu
miri pentru intervenţia făcută la înalta conducere de stat, în vederea emiterii Deere-
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JtJu! şi pentru osteneala pe care a-fi luat-o de a mă investi, în numele Domnului 
preşedinte al tării, cu dreptul de cîrmuire a Eparhiei Buzăului, rămasă vacantă prin 
trecerea titularului ei, vrednicul şi distinsul ierarh Dr. Antonie Plămădeală la treapta 
« e  Mitropolit al Ardealului».

Prea Sfinţia Sa a trecut in revistă locurile unde şi-a desfăşurat activitatea pînă 
fc  prezent şi în continuare a spus : «Urmează să preiau misiunea la Episcopia Buzăului 
cu încrederea că activitatea marilor mei înaintaşi, a marilor luptători pentru cauza 
dreaptă a poporului, împreună cu istoria acestor minunate plaiuri pline de atmosfera 
c.-edinfei şi patriotismului luminat îmi vor li călăuză permanentă. Sînt convins că 
\ oi avea, ca întotdeauna, Îndrumarea părintească şi nepreţuitul sprijin al P. F. Părinte 
Patriarh Iustin. De asemenea, nădăjduiesc că voi avea ajutorul Irăfesc al tuturor 
membrilor Sllntului Sinod al Biserici Ortodoxe Române».

Am toată Încrederea că îmi vor acorda sprijinul necesar şi autorităţile de stat.
In’ încheiere, P. S. Sa a mulţumit reprezentanţilor autorităţilor locale de stat, ai 

celorlalte culte din ţară şi domnilor inspectori ai Departamentului Gultelor din judeţele 
Buzău, Brăila şi Vrancea care au fost prezenţi la această solemnitate.

In noua misiune — spunea P. S. Sa — voi activa cu aceeaşi rîvnă, pentru apărarea 
picii, inălfarea şi prosperitatea scumpei noastre patrii, R. S. România, pentru binele 
si prestigiul Bisericii Ortodoxe Române.

Instalarea P. S. Episcop Epifanie
Ziua de 4 iulie 1982 se înscrie cu litere de aur în istoria Episcopiei Buzăului 

centru că Prea Fericitul Părinte Patriarh Dr. Iustin, în Catedrala episcopală din 
Buzău, a înmînat P. S. Epifanie, Gramata şi cîrja de Episcop, instalîndu-1 astfel in 
istoricul scaun vlădicesc al Eparhiei Buzăului.

Prea Fericirea Sa a fost însoţit la această festivitate de următorii membrii ai 
Sfîntului Sinod : I.P.S. Antim — Arhiepiscopul Tomisului şi Dunării de Jos, P. S. Episcop 
Eltimie al Romanului şi Huşilor, P. S. Episcop-vicar Romat} Ialomiţeanul al Arhiepisco
piei Bucureştilor, P.S. Episcop-vicar Pimen Suceveanul al Arhiepiscopiei IaşilQr, P.S. 
Episcop Adrian Botoşăneanul, conducătorul Arhiepiscopiei pentru Europa Centrală 
Si Occidentală, P. S. Gherasim-Piteşteanul, Arhiereu vicar al Episcopiei RImnicului şi 
Argeşului, P. S. Gherasim-Hunedoreanul — Arhiereu vicar al Episcopiei Aradului, 
P. C. vicari şi consilieri patriarhali şi arhiepiscopali şi alţi invitaţi.

Din partea Departamentului Cultelor au participat: D-nii directori Ion Popescu 
si Eugen Munteanu; erau prezenţi şi reprezentanţi ai autorităţilor locale de stat.

Slujba solemnă a fost săvîrşită în Catedrala episcopală, avînd ca protos pe 
I.P.S. Arhiepiscop Antim al Tomisului şi Dunării de Jos. Răspunsurile la Sfînta Litur
ghie au fost date de către Corala Catedralei şi de către mulţimea credincioşilor veniţi 
să se roage şi să participe la ceremonia instalării noului ierarh.

La timpul potrivit, P. S. Episcop Roman Ialomiţeanul a dat citire, «Gramatei 
de instalare», iar Prea Fericitul Patriarh Iustin a înmînat noului ales cîrja şi în
semnele chiriarhale.

Cu acest prilej, P. F. Părinte Patriarh Iustin a rostit o frumoasă cuvîntare, tre- 
cînd în revistă episcopii cărturari care au păstorit Eparhia Buzăului, îndemnînd pe 
credincioşi la păstrarea dreptei credinţe, la apărarea tezaurului scump al omenirii 
care este pacea.

In Catedrală, din partea Centrului eparhial, a Seminarului teologic, a clerului 
şi credincioşilor, precum şi a cinului monahal din Eparhia Buzăului a luat cuvîntul 
P. C. vicar Teolil Dumitrescu, care a exprimat bucuria şi recunoştinţa fajă de P. F. 
Patriarh Iustin, de membrii Sfîntului Sinod si întreg Colegiul Electoral Bisericesc pre
cum şi faţă de înalta conducere de stat şi Departamentul Cultelor pentru fericita ale
gere şi instalare în scaunul vlădicesc de la Buzău a P. S. Episcop Epifanie Norocel.

Luînd cuvîntul, Prea Slintitul Episcop Epifanie Norocel — noul ierarh al Eparhiei 
Buzăului, printre altele, a spus : «Cu emoţie şi adîncă recunoştinţă am primit Gramata 
patriarhală şi toiagul păstoririi acestei Eparhii din mîna Prea Fericirii Voastre. Sînt 
copleşit de marea răspundere care mă aşteaptă, pornind astăzi, sd continui lucrarea 
unor iluştri înaintaşi la conducerea acestei Eparhii. încă din vechime Episcopia Buzău
lui a fost oază de aleasă trăire spirituală, vatră de credinţă ortodoxă şi plai curat 
românesc. Episcopii Buzăului au întreţinut credincioşii şi clerul Eparhiei cu darurile 
binecuvlntate ale slujirii sacramentale şi călăuzirii pe calea mîntuirii, ale cuvîntului
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şi scrisului, precum şi prin munca de migală în arta miniaturii, caligralierii şi tiparu
lui, ca şi prin întreţinerea relaţiilor irenice cu toate cultele şi colaborarea sinceră, 
devotată şi loială cu stăpînirea lumească «cea rînduită de Dumnezeu» (Rom. 13, 1).

După ce a elogiat pe înaintaşii săi din scaunul episcopal de la Buzău, Prea Sfinţia 
Sa a spus în continuare: După modelul marilor noştri înaintaşi şi noi cei de aii 
sîntem chemaţi să răspundem îndatoririlor stinte de a păstra credinţa străbună, uni
tatea bisericească şi cea naţională.

De aceea, iubiţi credincioşi, vd îndemn prin cuvintele Apostolului neamurilor 
«să staţi neclintiţi, să ţineţi predaniile pe care le-aţi primitn (II Tcs. 2, 15), ferindu-vă 
dc cei ce  răspîndesc învăţături greşite pentru că Mîntuitorul nostru Iisus Hristos 
spune cla r : «Fericiţi sînt cei ce ascultă cuvîntul lui Dumnezeu şi îl păzesc» (Luca 11, 28).

In încheiere, P. S. Epifanie a mulţumit Prea Fericitului Patriarh pentru îndru
mările date şi osteneala ce şi-a luat de a-i înmîna personal Gramata ş ic îr ja  de 
Episcop al iEparhiei Buzăului, apoi a mulţumit reprezentanţilor Departamentului Culte
lor şi ai autoritătilor locale de stat pentru participarea la această festivitate, asigu- 
rindu-i de sinceră şi loială colaborare pentru realizarea progresului, slujirea binelui 
obştesc şi lupta întregului nostru popor pentru o pace justă şi durabilă în lumea 
întreagă.

Cuvinte de aleasă mulţumire au fost adresate înalţilor ierarhi, membri ai Sfîn
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi tuturor oaspeţilor care s-au 
ostenit să ia parte la această aleasă sărbătoare.

După terminarea slujbei, Centrul eparhial Buzău a oferit o agapă frăţească în 
cinstea noului ales.

In cadrul acestei agape, au luat cuvîntul Di. Ion Popescu, director în Depar
tamentul Cultelor, felicitînd pe noul instalat. După ce vorbitorul a scos în evidentă 
cîteva din realizările oamenilor muncii din judeţele Eparhiei Buzăului, s-a subliniat şi 
contribuţia credincioşilor ortodocşi care au înţeles totdeauna şi au cbntribuit fără 
şovăire la edificarea noii societăţi.

Felicitînd pe noul ales, în numele conducerii Departamentului Cultelor, Dl. 
Ion Popescu a asigurat pe P.S. Sa de colaborare, de sprijin şi de răspuns la solicitări 
in'conformitate cu legalitatea noastră socialistă.

A luat cuvîntul şi secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular judeţean 
Buzău.

Apoi, numeroşi vorbitori au scos în evidenţă zelul pastoral al Prea Sfinţitului 
Episcop Epifanie, tactul său pastoral, răbdarea sa, înţelepciunea şi cumpătarea, chib- 
zuirea şi iertarea specifice ierarhilor români. I.P.S. Antim, Arhiepiscop al Tomisului 
şi Dunării de Jos a arătat că P.S. Sa este un ierarh tînăr, dar cu experienţă şi este
o mare nădejde a Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Cei ce l-au cunoscut îndeaproape, colegi şi colaboratori, au subliniat caracterul 
constant al noului ierarh, prestanţa sa aleasă, sentimentele sale nobile de milă pen
tru cei în ne'cazuri, de ajutor imediat,, de înţelegerea situaţiilor şi rezolvarea lor 
promptă. Şi toate acestea datorită unei credinţe curate, unei creşteri alese, unei 
educaţii deosebite îmbrăcate într-un patriotism luminat.

Şirul cuvîntărilor a fost încheiat de Prea Fericitul Patriarh Iustin. Prea Fericirea 
Sa, a înfăţişat cerinţele şi răspunderile unui ierarh român în zilele noastre. Exemple 
sînt multe, dar fiecare să-şi fie sieşi exemplu, să-şi dea seama ce este necesar şi ce 
este prisositor. Ierarhul trebuie să fie prezent în viaţa eparhiei, cunoscînd bine reali
tatea şi astfel poate să rezolve lucrurile cum trebuie.

In calitatea de Intîistătător al Bisericii Ortodoxe Române, a felicitat încă o 
dată pe noul instalat şi i-a urat ani îndelungaţi în rodnică păstorire.

Prea Fericirea Sa a toastat pentru conducătorul iubit al patriei noastre. Domnul 
Nicolae Ceauşescu, pentru Dl. pireşedinte al Departamentului Cultelor, Ion Roşianu, 
pentru colaboratorii Domniei Sale.

S-a cîntat «Mulţi ani trăiască».
Răspunzînd tuturor şi fiecărui vorbitor în parte, Prea Sfinţia Sa a asigurat pe 

toţi că va face tot ceea ce este posibil pentru ca treburile Eparhiei să meargă bine. 
Pentru aceasta este nevoie de colaborare strînsă cu Centrul eparhial, cu Seminarul 
teologic, cu mînăstirile, protopopiatele, cu preoţii, cîntăreţii şi credincioşii Eparhiei.



v i a ţ a  b is e r ic e a s c ă

•CuVtntarea Prea Sfinţiei Sale a fost ascultată cu interes, reieşind din aceasta cu
prisosinţă că noul-ales va duce mai departe flacăra înaintaşilor, va apăra credinţa
rea adevărată, va contribui la conservarea monumentelor şi obiectelor Patrimoniului 
eultural-naţional al poporului român.

P. S. P im en , E p is co p -v ic a r  a l A r h ie p is c o p ie i  Ia ş ilo r
Aşa a rînduit Providenţa ca P. S. Episcop Epifanie, fiu al Moldovei, să fie- 

ales in Scaunul Buzăului, iar un fiu al Buzăului, P. S. Pimen să devină Episcop-vicar 
al Arhiepiscopiei Iaşilor. Cei doi au.fost destonici monahi in mînăstirile din nordul 
îării, unde au învăţat ascultarea şi smerenia de la străluciţi duhovnici putneni şi
ocmteni. Şi în această privinţă este o coincidenţă şi un fericit prilej de prezentare.

Aşa cum se ştie, după alegerea şi instalarea P.S. Adrian Botoşăneanul ca episcop- 
vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală, func
ţia de episcop-vicar la Arhiepiscopia laşilor a rămas vacantă. Spre a împlini această 
lipsă I.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a recomandat Sfîntului Sinod, 
înălţarea la treapta arhieriei a P. Cuv. Arhim. Pimen Zainea, exarhul mînăstirilor 
din cuprinsul Arhiepiscopiei Iaşilor.

P. S. Pimen Zainea s-a născut la 25 august 1929, în comuna Grebănu, jud. Buzău.
După absolvirea şcolii elementare şi a cursurilor liceale s-a înscris la Seminarul 

nonahal de Ja mînăstirea Neamţu, devenind, în acelaşi timp şi novice în obştea 
acelei mînăstiri. La 10 martie 1951 a fost tuns în monahism, iar la 29 iunie acelaşi- 
an a fpst hirotonit ierodiacon.

;ln anul 1952 a fost numit pedagog la Seminarul teologic pe care-1 absolvise.. 
Paralel a urmat cursurile de specializare în arta ceramică la Atelierul Patriarhiei 
Române de la Curtea de Argeş.

Intre anii 1953— 1957 a urmat cursurile Institutului teologic din Bucureşti, unde- 
a obţinut diploma de licenţiat cu teza : Personalitatea Fericitului Augustin oglindită 
in conlesiunile sale.

i!n anul 1957 a fost hirotonit ieromonah. Timp de 4 ani a funcţionat mai întîi ca 
egumen, apoi ca stareţ la mînăstirea Putna.

In anii următori, a funcţionat ca preot slujitor la mînăstirea Văratec, preot 
paroh la parohia Durau, jud. Neamţ, apoi ca ghid la mînăstirea Putna.

]n anul 1966 a fost hirotesit protosinghel. Intre anii 1974—1978 a funcţionat ca 
stareţ la mînăstirea Sfîntul Ioan cel Nou — Suceava, iar în 1975 a fost hirotesit arhi
mandrit. A făcut diferite călătorii de studii în străinătate. La 1 aprilie 1979 a fost numit 
in postul de exarh al mînăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor. A îndeplinit, în mai 
multe rînduri, diferite însărcinări bisericeşti, peste hotare, ca delegat al Bisericii Orto
doxe Române. Din activitatea sa publicistică, se pot menţiona articolele apărute în 
revista «Mitropolia Moldovei şi Sucevei *.

Alegerea P. Cuv. Arhim. Pimen ca Episcop-Vicar 
al Arhiepiscopiei Iaşilor

1n şedinţa din 10 ianuarie 1982, Sfîntul Sinod a propus, în urma recomandării 
făcute de către I.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei, alegerea P. C. 
Arhim. Pimen Zainea în demnitatea de Episcop-vicar la Arhiepiscopia Iaşilor.

A doua zi, potrivit rînduielii bisericeşti ortodoxe s-a procedat la examinarea 
canonică a candidatului. Avînd în vedere raportul Comisiei canonico-juridice şi 
pentru disciplină, care a făcut examinarea canonică a noului ales, Sfîntul Sinod a 
hotărît să confere P.C. Arhim. Pimen Zainea rangul de arhiereu. La propunerea I.P.S. 
Mitropolit Teoctist, Sfîntul Sinod a aprobat, de asemenea, ca noul ales să poarte 
titlul de Suceveanul.

Felicitînd pe P. C. Arhim. Pimen Zainea, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin i-a 
dat cuvenitele sfaturi şi îndrumări pentru noua sa misiune. Noul ales a mulţumit pen
tru funcţia ce i s-a încredinţat şi a dat asigurări de sporire a strădaniilor sale pe tă- 
rîmul vieţii bisericeşti.
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Inmînarea Decretului prezidenţial de recunoaştere, # 
la Departamentul Cultelor.

In ziua de 79 iunie 1982 a avut loc, într-un cadru festiv, la Departamentul Cul
melor, înmînarea Decretului prezidenţial, prin caie se recunoaşte alegerea P. C. Arhim. 
Pimen Suceveanul în funcţia de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei laşilor.

Dl. Ion Roşianu, preşedintele Departamentului Cultelor, a felicitat cu acest 
prilej pe noul ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, făcindu-i urări de deplin succes 
3n noua sa activitate.

Mulţumind, P. Cuv. Arhim. Pimen a subliniat că în noua sa slujire se va strădui 
să cultive în rîndurile clerului şi credincioşilor dragostea de muncă şi de slujire a 
tuturor acţiunilor menite să contribuie la progresul vieţii poporului român, la păs
trarea credinţei străbune şi a comorilor de artă bisericească a patrimoniului nostru 
cultural naţional, precum şi la promovarea idealurilor de apropiere, conlucrare şi 
pace între oameni şi popoare.

Membrii Sfîntului Sinod în frunte, cu P.F. Patriarh Iustin, au adresat de ase
menea felicitări noului ales.

Hirotonirea şi instalarea.
In ziua de 24 iunie a.c., cînd Biserica Moldovei prăznuieşte Naşterea Sfîntului 

Ioan Botezătorul, dar, potrivit unei străvechi tradiţii, şi pomenirea Sfîntului Mucenic 
Ioan cel Nou de la Suceava, a avut loc hirotonirea întru arhiereu a P. Cuv. Arhim. 
Pimen Zainea. In ajun, la slujba vecerniei s-a săvîrşit actul ipopsifierii.

A  doua zi, la Sfînta Liturghie, în faţa soborului de arhierei, în frunte cu Prea 
Fericitul Părinte Patriarh Iustin şi Sanctitatea Sa Diodor Patriarhul Ierusalimului şi 
a toată Palestina, care se aflau, însoţiţi şi de alţi ierarhi, în vizită în Moldova, P. Cuv. 
Arhim. Pimen Zainea a făcut mărturisire de credinţă, iar în cadrul Sfintei Liturghii, 
înainte de citirea Apostolului, a fost hirotonit întru arhiereu.

La sfîrşitul Sfintei Liturghii, au rostit cuvîntări Sanctitatea Sa Patriarhul Diodor, 
Prea Fericitul Patriarh Iustin şi I.P.S. Mitropolit Teoctist ai Moldovei şi Sucevei.

Răspunzînd, Prea Sfinţitul Pimen Suceveanul a spus între .altele : «Harul arhieriei 
.pe care l-am primit astăzi, In dar, de Ia Dumnezeu s-a revărsat, prin urmare, nu 
pentru vrednicia mea, ci din mila lui Dumnezeu, pentru slujirea Bisericii lui Hristos. 
In acelaşi timp, pot spune că, sub aspect văzut, acest har pe care l-am primit prin 
pogorîrea Duhului Siînt, o dată cu punerea mîinilor Prea Fericirii Voastre şi a celor
lalţi ierarhi, este şi expresia părinteştii purtări de grijă pe care Înalt Prea Sfinţitul 
Părinte Mitropolit Teoctist, Intiistătătorul Bisericii din Moldova şi Bucovina, o arată 
fiilor duhovniceşti din această de Dumnezeu-păzită eparhie şi totodată a încrederii 
■că smerenia mea va ii vos vrednic în slujirea la care am iost chemat, ca episcop- 
vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.

In această calitate, mă încredinţez rugăciunilor fierbinţi şi îndrumărilor părin
teşti ale înalt Prea Slinfiei Voastre, ştiind că numai în acest duh al rugăciunii şi 
al ascultării se lucrează orice iaptă mîntuitoare».

Prea Sfinţiei Sale i-au fost prezentate felicitări de către cei prezenţi după care a 
avut loc tradiţionala agapă, unde s-au rostit cuvîntări adecvate momentului şi eve
nimentului hirotoniei întru arhiereu.

P. I. DAVID

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  V
» Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie, LVII (1981), nr. 4—6, 

p . 279—291 :
Aportul monahismului român ortodox în Mişcarea ecumenică, ibidem, nr. 7—9, 

p. 539—546 j
Icoana Naşterii Domnului Iisus Hristos şi semnificaţia ei teologică redată în 

frescele bisericilor din nordul Moldovei, ibidem, nr. 9— 12, p. 696—709 ;
însemnătatea teologică a icoanci Botezului Domnului după texte liturgice, LVIII 

{1982), nr. 1—3;
Ca lumea viaţă să aibă, ibidem; La Duminica Ortodoxiei, ibidem.





Prea Fericitul Patriarh Iustin 
rostind cuvîntarea de instalare a P. S. Episcop Epifanie



Prea Sfinţitul Pimen, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor



Prea Fericitul Patriarh Iustin şi Înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe 
Române la hirotonirea întru arhiereu a P. Cuv. Arhim. Pimen

I.P.S. Teoctist Mitropolitul Moldovei şi Sucevei prezentînd 
credincioşilor pe noul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor



AL XVI-LEA CONGRES INTERNAŢIONAL DE BIZANTINOLOGIE
Ia Viend s-au desfăşurat între 4—9 oct. 1981 lucrările celui de al XVI-lea Con

gres internaţional de bizantinologie, la care au participat circa 2000 de specialişti din 
întreaga lume. Cele mai numeroase delegaţii au fost formate din clte 40 de persoane 
şi anume din Grecia, R.F.G., Franţa, Italia, Austria, S.U.A., Anglia. N-au lipsit însă 
participanţi din Japonia, Australia, America Latină şi alte regiuni îndepărtate. Din 
ţara noastră au fost prezenţi: Acad. Em. Condurachi, Prof. Gh. Ciobanu, Eug. Stă- 
nescu, Dr. Răzvan Theodorescu, Dr. Şerban Tanaşoca, Dr. Stelian Brezeanu, Pr. Ion 
Ionescu şi subsemnatul. In'raport cu numărul participanţilor din alte (ări şi cu tra
diţia bizantină de la noi se poate considera că prezenţa românească a fost modestă. 
Tot modest a fost şi numărul comunicărilor prezente, căci din cei menţionaţi mai 
sus nu s-au nonifestat pe această cale decît prof. Gh. Ciobanu, dr. Răzvan'Theodo
rescu, Pr. Ion Ionescu şi Prof. Em. Popescu.

Congresul şi-a desfăşurat lucrările în clădirile somptuoase din centrul Vienei 
zidite de împăraţii liabsburgi, care au format complexul de palate ale curţii impe
riale ; de aceea şi astăzi sînt cunoscute sub denumirea de «Hofburg». Locul exact 
al desfăşurării Congresului a fost palatul- construit de împăratul Franz Joseph din 
Piaţa Eroilor (Heldenplatz). Organizarea a fost asigurată de un comitet naţional 
condus de prof. Herbert Hunger, preşedintele Academiei de ştiinţe a Austriei şi, se _ 
poate spune, încheiată cu succes, fiindcă lucrările au decurs sub toate aspectele 
fără dificultăţi. Este aceasta încă o realizare a bizantinologilor austrieci care, sub 
conducerea Prof. Hunger, f-au manifestat atît de activ în anii din urmă cu cercetări 
şi publicaţii dt mare prestigiu. Preţuirea care şi-au dobîndit-o în lume şi pe plan 
naţional este dovedită şi prin aceea că preşedintele ţării, Dr. Rudolf Kirchshlăger, 
a luat sub patronajul său organizarea Congresului, a fost prezent la şedinţa de deschi
dere, ţinînd şi un frumos discurs, iar guvernul austriac a sprijinit din punct de ve
dere material şi ştiinţific Comitetul de organizare.

Ca tematică generală Congresul a avut: Bizantinologia pînă In anul 2000. Re
trospective şi perspective. In cadrul ei au fost alese 11 teme principale, care s-au 
dazbătut în şedinţe plenare (cu referate principale) şi şedinţe de secţii (comunicări 
scurte de 10 minute), iln afară'de cele 11 teme, a mai fost organizat un Simpozion 
de muzicologie, in care s-a cercetat Muzica , bizantină din perioada 1453—1832 ca 
izvor ai practicii şi teorie! muzicale de dinainte de 1453.

Textele referatelor principale şi rezumatele comunicărilor au fost publicate în 
4 volume şi distribuite la începerea Congresului fiecărui participant. Primele două 
volume, Akten  1 şi 2 conţin texte integrale ale referatelor principale la cele II teme 
şi au apărut în seria «Jahrbuch der osterreichischen Byzantinistik», voi. 31, 1 şi 2 j 
voi. III cuprinde scurte informări la şedinţele plenare de la primele 3 teme şi a apă
rut doar cu text dactilografiat şi multiplicat în aceeaşi serie, voi. 31, Akten 1/Beiheft. 
In sfîrşit, un al patrulea volum distribuit conţine rezumatele dactilografiate ale co
municărilor de la temele 4—11, precum şi de la Sympozionul de muzicologie. Volumul 
nu a mai fost încadrat in seria de mai sus.

In cele ce urmează vom face o prezentare a celor mai importante probleme 
abordate în şedinţele plenare şi pe secţii.

La prima temă intitulată Metodologie, Tehnologie şi Bibliogralie a fost prezen
tat referatul lui Jean Irigoin, de la Paris, intitulat Methodologie, în care se face o 
trecere în revistă a mijloacelor de lucru utilizate de bizantinologie astăzi şi ce ar 
trebui întreprins în viitor pentru îmbunătăţirea lor. Autorul se referă atît la stadiul 
publicării marilor colecţii de izvoare scrise, cît şi la posibilitatea utilizării în viitor 
a informaticii, a altor tehnici moderne şi a cercetărilor interdisciplinare. El relevă, 
pe de o parte, insuficienta ediţiilor critice pentru numeroase izvoare bizantine, pe 
de alta, că unele lucrări atît apărute în domeniul publicării de manuscrise al geo
grafiei istorice, al prosopografiei oh al editării de texte au folosit doar metode 
traditiohale. Şi cercetările interdisciplinare sînt puţin familiare bizantinologilor. Ele ar 
putea fi utile în mai toate domeniile bizantinologiei; de pildă editarea de manuscrise 
ilustrate nu se poate face fără colaborarea istoricilor de artă, a specialiştilor în paleo
grafie şi codicologie aşa cum alte lucrări nu pot face abstracţie de descoperirile 
aiheologice, de cunoaşterea realităţilor popoarelor cu care Imperiul bizantin a fost 
vecin sau în atrînse contacte : avari, slavi, vlachi, perşi, arabi, franci sau turci. Inter
ferenţele culturale au iost multiple, îneît nu se poate vorbi de pildă, numai de o 
ştiinţă strict grecească, arabă sau occidentală, ci de una mediteraneană, care s-a
B. O. R. — 3
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dezvoltat în jurul Mării Mediterane prin influenţe reciproce. In acest cadru J. Irigoin 
dep’ înge lipsa de ccrcetări asupra ştiinţei bizantine, căci textele care ar putea fi 
de folos. sînt încă inedite iar cele publicate rău datate şi localizata.

In sfirşit una dintrd» observaţiile interesante, pe care autorul referatului o 
face, este necesitatea alcătuirii unui vocabular tehnic în bizantinologie, admis şi în
ţeles de toţi. In voi. Aklen 1/Beiheft, sînt publicate şi cîteva contribuţii, care se 
înscr'u ca o ilustrae a temei tratate de J. Irigoin şi pe care acesta le-a şi utilizat 
paiţial în redactarea raportului său. Ele sînt caracteristice şi numai prin titlurile 
lo r : Berge Aran, A new cvaluation ol byzantine brickwork based on the melhod ol 
discriminant analysis; V. V. Byckov, D/e Asthetik als ein aktueles Problem der 
gegenwărtigen Byzantinistik ; Walter Fink-Werner Seibt," Neue Wege zur Deutung 
der Monogramme; Sophia Kolopissi-Maria Pianayotidi, Expose sur un glossaire de 
la terminologie byzantine en architecture et en sculpture ; K. V. Chvostova, Sur la 
qucstion d'application dei methodes quantitatives dans les recherches socio-econo- 
miques de Byzance du XIV -e sfecle. Ar fi multe idei de subliniat din contribuţiile 
menţionate mai su s; ne mulţumim doar să revelăm concluziile la care au /ijuns 
Walter Fink şi Werner Seibt în privinţa descifrării monogramelor de pe sigilii, 
deoarece tle pot fi uti’ e studierii sigiliilor descoperite pe teritoriul României. Au
torii menţionaţi arată că monogramele sînt, în general, la genitiv pe sigiliile datate 
în secolul al Vl-lea şi in cea mai mare parte a secolului al VlI-lea. Numai către 
sfîrşitul secolului al VlI-lea şi începutul secolului al VlII-lea se înmulţesc cazurile 
de folosire a dativului, urmînd ca în cursul secolului al VlII-lea acesta să fie întîlnit 
aproape exclusiv. In secolele IX şi X majoritatea monogramelor cuprind invocaţii. 
Abia în epoca Paleologilor apar din nou monogramele cu nume.

A doua problemă de la prima temă se intitulează Tehnologia şi a fost tratată de 
Andre Cuillou, dc la Paris. In raportul său el se ocupă de Arheologia stratigralică 
si de intormutică, arătîn-i cum se pot utiliza cuceririle ştiinţei moderne în aceste 
două domenii, pentru ca el<* să devină instrumente utile istoricului. In sfîrşit, raportor 
la a treia problemă, Blbliograiia, a primei teme a fost Arhim. Hohlweg de la Miinchen. 
El a făcut o Uecere in re\ istă asupra stadiului în care se află Instrumenta studiorum, 
fie ca proiect, fie ca realizare, referindu-se la mari lexikoane, de pildă Lexikon 
liir Byzantinistik (Berlin), The Dumbarton Oaks Concise Dictionary ol Byzantium 
(Washington) Indices, de pildă Index Manuscriptorum Graecorum Edita Specimina
— I. M. A. G. E. S., Author Index oi Byzantine Literature — Microfiche Project uf 
Dumbarton Oaks (Washington), precum şi la bibliografii publicate în reviste. La ul
timul punct autorul se opreşte mai cu seamă la bibliografiile din Byzantinische Zeit- 
schrift şi Byzantinoslavica, pledînd pentru evitarea dublei publicări de material 
bibliografic în cele două reviste.

A doua temă principală din programul Congresului a fos t: Proiecte de cerce- 
tuie şi aspecte noi în domeniul lilologiei, istoriei disciplinelor auxiliare şi artei 
(Forschungsvohaben und neue Aspekte. Philologie, Geschichte, Hiliswissenschatten 
Kunst). Raportorii principali pentru fiecare din aceste domenii au arătat stadiul cer
cetării şi al realizărilor pînă în momentul de faţă, precum şi ce probleme noi se pun 
de aici înainte. De pildă R. Browning, de la Londra, s-a ocupat de filologie (Projects 
in Byzantine Philology), înţelegîndu-se prin aceasta mai cu seamă editări sau pro
iecte de editare de texte. Deşi sînt multe lucrări care ar fi de menţionat în această 
categorie, mă mulţumesc să relev din raportul lui R. Browning, consemnarea anun
ţului lui Mario Amelotti şi Anna Maria Bartoletti Colombo de continuare a publi- 
căiii Lequm iustini Imperatoris Vocabularium, din care prima parte, conţinînd voca
bularul de la Novelele în limba latină, a apărut în 1979. Prof. Antonio Garzya de 
la Napoli face cunoscut că va continua publicarea Lexikonului privind discursurile 
lui Themistius, după modelul deja apărut în revista Koinonia 1977. Este de ase
menea anunţată publicarea unui Corpus de papiri creştini (Corpus papyrorum chris- 
tianorum) de un colectiv sub conducerea Prof. E. A. Judge de la Macquary Univer- 
.sity, New South Wales, Australia.

Foarte interesante sînt proiectele de publicare anunţate de Institutul patriarhat 
de studii patristice din Tlitssalonik, care a iniţiat un amplu program de valorificare 
a manuscriselor păstrate in mînăstirile de la Athos. Reţinem din ampla listă publi
carea Manuscriselor greceşti datate (circa 3000) şi Catalogul manuscriselor cu operele 
SI. Ioan Chrysostom. Noile cercetări au arătat că în mînăstirile athonite se află circa 
15000 manuscrise, nu 12000 cum se credea pînă acum. Din acestea circa 13200'sînt în 
limba greacă, 1500 în limba slavă şi 300 în alte limbi. Pînă acum Institutul Patriarhal
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ie  la Thessalonik a efectuat microiilmarea a circa 10000 de manuscrise şi se speră 
c<j pînă la sfîrş.tul anului 1982 această operaţie să fie terminată. în afară de aceasta 
Prof. Christou, directorul Institutului, pregăteşte textele care vor forma volumele 3, 4 şi
I a|e Patrologiei greceşti, iar sub conducerea sa un colectiv lucrează la editarea 
\ol. IV şi V  ale Scrierilor SI. Grigore Palama.

In sfîrşit, relev din raportul lui Browning două proiecte de studii: unul de teo
logie ecumenică da*orat lui Boghos Levon Zekiyan, Saint Nerses de Lambron doc- 
teur de l'eglise armânienne et theologien de l'union de l’eglise (e vorba de un teolog 
armean din a doua jumătate a secolului al XJI-lea) şi altul de doctrină hristologică 
si ninitară al lui Ferdinond Gahbauer, Anlhropologische (dichotomische und tnc/iofo- 
mische) Grundmodelle Iiii die Lehre vpn den zwei Naturen in Christus und von der 
r.I. Dreiialtkjkeit bei den alexandrinischen Theologen von KIemens bis KirilI. Dar 
«cestea sînt dot'r cîteva lucrări din marea listă la care se referă R. Browning în 
îaportul său, deosebit de utile pentru un cerc larg de cercetători. Teologii vor găsi 
în acest raport si alte titluri de lucrări, cum este, de pildă, cel anunţat de Michel 
Aubineau (Paris): Publications d'homelies grecques inedites, prevăzute cu traduceri 
în franceză sau engleză.

Stadiul ceicetării şi al proiectelor de cercetare în domeniul istoriei a fost pre- 
lentat de Johannes Koder de la Mainz : D/e byzantinischen Geschichtsqucllen und 
shre Auswertung in der Forschung. Din bogatul material trecut în revistă mă opresc 
j^upra proiectelor d" cercetare, care vor fi duse la îndeplinire de către un colectiv 
de specialişti în frunte cu Friedhelm Winkelmann, de la Academia de ştiinţe din 
Berlinul de răsărit, şi anume Studii asupra secolelor VIII şi IX (Forschungen zum 8. 
und 0. Johrhundert m Byzanz), adică în cea mai mare parte perioada iconoclastă.

Un interesant pioiect de lucrare, care va fi elaborat de un colectiv internaţional 
<;ub conducereo Prof. Herbcrt Hunger de la Viena şi a lui Peter Schreiner de la Koln, 
priveşte Viata de toate zilele şi cultura materială din Imperiul byzantin. Se are în 
vedere cercetarea documentelor scrise, cît şi a vestigiilor arheologice, care pot da 
indicaţii asuprn diverseloi aspecte ale vieţii: hrană, ritmul de viaţă, higiena zilnică, 
tratamentul bo'.ilor şi al epidemiilor, obiceiuri, climă şi acomodarea locuitorilor la 
ea, asistentă socială, credinţele populare etc. Această lucrare va contribui la cunoaş
terea unor aspecte ale vieţii, care pînă acum nu au făcut obiect de cercetare al spe
cialiştilor, facilitînd astfel o mai bună înţelegere a realităţilor bizantine şi ale po- 
popoarelor cu care Imperiul a venit în contact.

O menţiune specială se cuvine lucrării de geografie istorică Tabula Imperii 
Byzantini. operă valoro'asă dusă la îndeplinire de un colectiv de specialişti condus 
de Prof. Herbeit Hunger. rînă acum au apărut 3 volume cuprinzînd atît regiuni din 
Peninsula Balcanică, cît şi din Asia M ică: I. Hellas und Thessalia (1976); de Joh. 
Koder şi Friedrich Hild ; 11. Kappadokia (Kappadokia, Charisianon, Sebatseia und 
Lykandos) (1981), de F. Hild şi Marcel Restle; III. Işlikopolis und Kephalenia (1981), 
de Peter Soustal şi Johannes Koder. La acestea se adaugă alte două lucrări pregătitoare : 
1. Johannes Koder, Negroponte, Untersuchungen zur Topographie und Siedlungsges- 
chichte der Insei Euboia văhrend er Zeit der- Venezianerherrschalt, (1973); 2. Frie
drich Hild, Das byzuntinische Strassensystem in Kappadokien (1977). Lucrările se 
bazează pe o documentare istorică bogată şi pe cercetări de teren autoptice. Mate
rialul este prezentat în ordine alfabetică, după modelul enciclopediilor, şi însoţit 
de introduceri largi şi de hărţi amănunţite.

Pe aceeaşi linie de preocupări se înscrie Atlasul lumii byzantinc, care va fi 
e’aborat la Paris sud conducerea Prof. Helene Ahrweiler, de la Sorbona.

tn sfîrşit, J. Koder atrage atenţia asupra necesităţii de a se face progrese în 
cercetarea documentelor, care pot impulsiona studiile de istorie bisericească, în ge
neral, şi de geografie eclesiastică, in special. In această ordine de idei se referă la 
Notitiae episcopatuum, a căror cercetare şi publicare merge foarte lent. Tot pentru 
a face să progreseze lucrările de geografie istorică pledează în comunicarea sa Thi- 
mothy E. Gregory (Ohio State University), arătînd că arheologia poate fi de mare folos 
in această privinţă (Archaeological Survey on the Study oi Byzantinc Historical Geo- 
graphy). Un proiect de completare a lucrării Regesten der Kaiserurkunden pentru 
perioada 476—565 anunţă Evangelos Chrysos de la Universitatea din Ianina (Grecia), 
umpUnd astfel lacuna dintre perioada unde s-a oprit Otto Seeck şi da unde a început 
Franz Dolger, iar Prof. H. Hunger prezintă stadiul de realizare şi noi proiecte la 
ampla lucrare Corpus Fontium Historiae Byzantinae.
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Cecile Morisson de H Paris a făcut turul de orizont al disciplinelor auxiliare : 
Projels de rechreche et ncuveaux aspects dans les sciences auxiliairee, ocupîndu-se 
de ce s-a real-zat şi de ce se intenţionează a se face în codicologie, muzicologie, 
numismatică şi sigilogralie. Din lucrările care au mai mare interes pentru ţara noastră 
menţionez colecţia Moneta Imperii Byzantini publicată de Wolfgang Hahn, din care 
au apărut pînă acum 3 volume, cuprinzînd perioada 491—565, 565—610 şi 610—720. 
Următorul volum, al IV-lea, va cuprinde perioada 720—968. N. Oikonomides va pu
blica sigiliile păstrate în colecţia Universităţii Harvard (Dumbartort Oaks-Kogg Mu- 
seum of Art), Crfre cuprinde 17.000 piese ce se întind pe o perioadă lungă între seco
lele V—XV, iar Werner Seibt cele 1100 sigilii de plumb din colecţii particulare sau 
publice aflate în Austria.

Raportor ’ a ultimul domeniu al temei a doua a fost Helmut Buschhausen (Viena), 
care a vorbit despre proiectele de cercetare în istoria artei bizantine (Projekte zur 
byzantinischen Kunstgesclvchte). Din numeroasele titluri la care se referă raportul 
aş vrea să menţionez lucrarea Corpus d'inscriptions de londation et de donation, 
condus de Gojko Subotic. Ţelul lucrării este să cuprindă inscripţiile cu conţinut is- 
tor:c de pe pictura murală a monumentelor din secolele XI—XVIII aflate în Iugos
lavia. Este lesne de înţeles că un asemenea Corpus prezintă mult interes şi pentru 
ţara noastră, care a avut în Evul mediu strîrise legături pe linia artistică cu regiunile 
lugos'aviei de azi. Un alt Corpus, condus de acelaşi învăţat este cel care va cuprinde 
numele de ctitori de pe frescele bizantine din Iugoslavia (Corpus des inscriptions de 
ktitors sur les iresques) din aceeaşi perioadă (sec. XI—XVIII). Ambele lucrări vor fi 
elaborate sub patronajul Institutului de istorie a artei al Facultăţii de Filosofie din 
Belgrad şi al Institutului de studii biaantine de pe lîngă Academia de ştiinţe a Ser
biei. Pentru ţara noastră prezintă interes şi proiectul lui Jean Michel Spiesser, de 
la Universitatea din 'Strasbourg, de cercetare a ceramicei bizantine (La ceramique 
byzantine). ta stirşit, pentru arta bizantină, în general, de dinainte de tulburările 
iconoclaste, va fi utilă publicarea picturilor preitonoclasle din Cappadocia, anunţată 
de Nicole Thierry (Peintures preiconociastes en Cappadoce. Criteres de datation, 
chronologie interne).

Tema principală nr. 4 se intitulează Structuri sociale şi evoluţia lor. Au fost 
prezentate mai multe rapoarte pe marginea următoarelor probleme: 1. Structuri so
ciale şi economice (Zinaida V. Udalţova, Csenia Chvostova — Moscova ; Lyubomir 
Maksimovic — Belgrad); Pituri sociale şi atitudini spirituale (Klaus-Peter Matschke- 
Leipiigj; 3. Consti^utie şt baze juridice (Peter E. Pieler — Viena); 4. Rolul iemeii 
în societatea bizantină (Angelike E. Laiou — Washington D.C.). i

Tema principală nr. 5: Funcţii şi forme ale literaturii bizantine. S-a vorbit des
pre Literaturo, de u? curcnt (Antonio Garzya —  Napoli); 2. Trepte de stil în proza 
bizantină (Igor Sevcenko — Cambrigde Mass.); 3. Ritmica şi metrica bizantină (Mi
chael Jeffreys — Sydney).

Tema principală nr. 6: Izvoarele materiale ale ştiinţei — Cultura materială. 
Primul raport « fost prezentat de Cyril Mango de la Oxford şi s-a intitulat: Viaţa 
'le toate zilele în Uvperiul bizantin (Daily Lile in Byzantium). Autorul a stăruit mai 
mu’ t asupra vieţii care se desfăşura Ia băile publice (thermae) şi asupra distracţiilor, 
spectacolelor de la teatre (mima, pantomima) şi întrecerile de care în hipodrom, pre
cum şi luptele de anima!" (■xuvijfia) din amfiteatre (gustate mai puţin de bizantini). 
Un al doilea vaoort la aceeaşi temă a prezentat Helga Kopstein (Berlin), care a vorbit 
despre Obiectele de uz comun în viaţa de toate zilele după izvoarele arheologice 
şi litâiare (0?brauchgegenstande des Alltags in archăologischen und literarischen 
Quellen). Ea s-a referit pe larg la obiectele pe care le foloseşte omul în viata zilnică,- 
pentru consum, pentru întreţinerea condiţiilor normale de viaţă, unelte de producţie 
în agricultură, meşteşuguri, bucătărie, îmbrăcăminte, la mobilă, în sport, jocuri, in
strumente muzicale, ori pentru practicarea credinţei din .ceremonialul bisericesc sau 
de la palatul imperial, din medicină, de scris etc.

tn cadrul comunicărilor ţinute pe marginea acestei teme am vorbit şi noi despre: 
Aspecte ale vieţii de toate zilele in oraşele protobizantine din Scythia Minor în lu
mina izvoarelor scrise, arheologice şi epigralice (Aspekte des Alltagslebens in den 
Iriibyzantinischen Stădten Kleinskythiens im Lichte der schriltlichen, archăologischen 
und epiqraphischen Quellen).

Tema principală nr. 7: Cartea şl societatea bizantină a fost inclusă în program 
cu scopul să lămurească problema raporturilor dintre autori şi copişti (Autoren und
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Kopisten. Beobachtungen zu Autographen bvzantinische Autoren, de Ernst Gamillscheg 
de la Viena), apoi să arate concepţia despre carte în lumea bizantină (II libro come 
ogetto d'uso nel mondo bizantino de Gulielmo Cavallo — Roma); in sfîrşit, să stu
dieze locurile unde se făceau copierea şi ilustrarea textelor, adică în sciiptoria şi 
«leliere, B. Fonkic (Moscova), Skriptorien und A te lie is ; Suzy Dufrenne (Paris), (Pro- 
blemcs des atcliers de miniaturistes byzantins). Ca şi la celelalte teme principale, 

_ rapoartele aii fost completate cu scurte comunicări prezentate în secţii. In această 
’ privinţă menţionăm că Gordana Babic (Belgrad), vorbind de Miniaturile cirilice de 
la Chilandar din secolele XII—XVII (Les manuscrits cyrilliques enlumines de Chi- 
Jandar), aminteşte şi de cele provenind din Moldova şi Ţara Românească. De manu
scrise slavone provenind din Moldova şi păstrate azi la Biblioteca Vaticanului vor
beşte şi Axinia Djourova (Bulgaria) (The Slavonie Mss. in the Vatican Library).

Interesante rapoarte şi comunicări s-au prezentat şi în legătură cu tema prin
cipală nr. 8 : Teologia şi lilosolia în epoca Paleologilor. Includerea acestei teme în 
ptogramul .Congresului arată interesul bizantinologilor pentru problemele religioase, 
«■are, cum se ştie, =*u fr?mîntat Imperiul bizantin şi i-au determinat în numeroase 
momentfc chiar cursul vielii. Tema amintită a fost abordată sub mai multe aspecte: 
I. Interpretarea teologiei patristice în perioada tîrzie bizantină (Die Kirchenvăter- 
leologic in sputbyzantinischer Deutung); 2. Teologia ortodoxă şi occidentală (Ortho- 
f.oxe ’ind westliche Theologie)’; 3. Noi dezvoltări ale lilosoliei în perioada tîrzie 
bizantină (Neue philosophische Ansiitze im spăten Byzanz). La primul punct al acestei 
teme Hms-Veit Beyer, de la Viena, a prezentat referatul: învăţătura despre lumina 
■,'ierrcală) la monahii din secolul al XlV-lea şi Ia cei din secolul al IV-lea discutată 
pe baza exemplelor de la Grigorie l’alama, Evagrie Ponticul şi Pseudo Macarie / Si- 
“1 con (Die Lichtlehre der Monche des vierzehnten und des vierten Jahrhunderts 
erorlert am Beispicl des Gregorios Synaites, des Evagrios Pontikos und des Ps. Ma- 
i.arios ! Simeon). Concluzia autorului este că elementele de bază ale învăţăturii des- 
f-fi* lumina necreată (tabciică), care se intî'.nesc la Grigorie Sinaiticul, sînt mai vechi 
. ii o mie ae ani, căci le avem la Evagrie Ponticul şi Pseudo-Macarie Simeon. Reac
tivarea lor in secolul al XlV-lea însemnează reancorarea într-o tradiţie veche, nu 
’.ntrocUicerea de elemente noi.

La al ooilea punct Gerhard Podskalsky (Frankfurt am Main) a vorbit despre 
~i.'ologia ortodoxă şi cea occidentală (Orthodoxe und westliche Theologie). In prima 
parte a acestui referat autorul face o trecere în revistă asupra cercetărilor, mai cu 
•camă din ulţimii cinci ani, cu privire la raporturile dintre ortodocşi şi catolici în 
tpoi.a Paleologilor, adică în perioada încercărilor de unire. In a doua parte, scoate 
in evidenţă contribuţiile ştiinţifice la problemele teologice de bază care separau pe 

rtcdocşi de latini (seu chiar pe ortodocşi între ei).
Al treilea raport a fost prezentat de Igor Medvede, de la Leningrad, şi se ocupă 

de aspecte noi ale filosofiei în perioada tîrzie bizantină (secolele XIV—XV) (Neue 
rjhilosophische Ansâtze im spăten Byzanz). Aceste probleme sînt cercetate la învă
ţaţii Nichifor Chumnos, Nichifor Gregoras, Grigorie Palama, Varlaam de Calabria, 
Grigorie Akiudin, Nil Cabasila, Demetrios- şi Prochoros Kydones, Georgios Scholarios 
Si alţii.

Pe marginea acestor teme principale şi referate au fost prezentate în secţii co
municări scurte, din care amintim : Pier Giovani Caron (Padova), II reconoscimento 
del primato del Pontilice romano da parte della Chiesa greca nel concilio di Firenze 

*t!cl 1439; Photidis Ar. Demetracopulos (Athena), Demetrios Kydones’ Translation ol 
the *Summa theologiae» ; Evangelos A. Moutsopoulos (Athena), Thomisme et aristote- 
lisme â Byzance: Demetrios Kydones ; Nikolai Schiwaroff (Sofia), Grilnde liir den 
Widerstand dei bu ’garischen orthodoxen Kirche gegen die Union von Lyon 1274; 
'Wolfgang Lakner (Graz), D/e Arbeiten des Georgios Scholarios zur aristotelischen 
i’hysili; Theodor Niko!aou (Bonn), G. Gemistos Plethon und Proklos. Plethons *Neu- 
ij.!aionismus» am Beispiel seiner Psychologie şi atlele.

Tema principală nr. 9 priveşte Arhitectura bizantină şi ea a urmărit să scoată 
în evidenţă' mai cu seamă modul în care tipurile arhitecturale ale capitalei au in
fluenţat sistemele constructive din provincii sau de la popoarele nou-creştinate. In 
acelaşi timp, s-a avut în vedere sublinierea influenţelor reciproce la graniţele Im
periului bizantin cu alte popoare. Primul raport prezentat a fost al lui P. L. V oco- 
topoulos (Thessalonik) despre Rolul arhitecturii din Constantinopol în perioada mij
locie şi tîrzie bizantină (The Role ol Constantinopolitan Architecture during the 
tfliddle and Late Byzantine Period); cel de al doilea, al lui Wolfgang Muller-Weiner
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(Istanbul), deşi se intitulează Bizanţul şi zonele culturale limitrole (Byzanz und die 
angrenzenden Kulturkreise), s-a limitat numai la cercetarca a ceea ce s-a întimplat 
în secolele IV—XIV la graniţa orientală, unde realităţile bizantine s-au întîlnit ru 
cele persane s> islamice. Al treilea raport prezentat de Charampos Bouras, de la 
Atena, se ocupă de arhitectura din mediul urban şi din cel rural (City and village : 
Urban Design and Architecture), adică din oraşele şi satele de provincie.

C.i şi la a'te teme principale au fost prezentate în secţii comunicări scurte, care 
aprofundează atît aspecte ale arhitecturii din capitală, cît şi ale aceleia din provincii 
sau din regiunile de graniţă. Cîteva tit'.uri sînt edificatoare în această privinţă : Berge 
Aran, The Idea oi «W all, in the Architecture ol Byzantine Constantinopol; Claudia 
Barsanti, Scultura e architectura, ovvero alcuni aspetti del decoro scolpito negii 
ediţiei constantinopolitani del V—V / secolo ; Alessandra Giulia Guidobaldi, Note pre
liminări per una d'ilinizione deU'arte decorativa pavimentale di Constantinopoli nei 
primi s ec o li ; Marius Mannus Haralambous, Sf. Panteleimon (12th century); its gitled 
architect; his contnbution to the renaissance oi Thessaloniki; A. Papageorgiu, Con- 
statinopolitan Intluence or. the Middle Byzantine Architecture oi C yprus; Blaga 
Alcxova, Episcopal Basilica at Stobi. Excavations and rcscarches 1070 1080; Nclli
Caneva-Decevska, Byzanhnische Einflusse aul die kirchliche Architeclur des friihmit- 
telaltcrlichen Bulgarien; Svetlana MojsiloviC, Byzantine Inlluences in the Architec
ture ol Monastery Sites and Buildings in Medieval Serbia; Djurdje BoscoviiI, Urbani- 
iation — desurbamsation — reurbanisation en tant que dtterminantes du develop- 
pement de la civilisation byzantine et europcenne ; Iovanka Kalii, Byzanz und die 
mittelalterlichen Stcidte in Serbien ; Zel Mirdita, Ein Versuch der Ubikation der Jus- 
tiwan-d Prima şi altele. In ultima contribuţie citată autorul socoate că Iustiniana 
Prima a aparţinut provinciei Dacia Mediteranea şi că se afla în actualul oras Skopje, 
iar lustinopolis dennmit după numele lui Iustin I (518—527), la Caricîn Grad. Bede- 
riana, unde s-a născut împăratul Iustin, trebuie localizată la Bardovad, lîngă Skopje, 
*ar Tauresium, locul de naştere al lui Iustinian, tot în apropiere de Skopje, în actuala 
localitate Tavor.

Tema prinoipală nr. 10 a fost dedicată artei bizantine, forţei ei creatoare de 
stiluri (Die stilbildende Funktion der byzantinischen Kunst). Primul raport, care avea 
să cerceteze moştenirea elenistică (Byzanz und das hcllenistische Erbe) a fost pre
zentat de Ernst Kitzinger (Qxford). (The hellenistic heritage in byzantine Art recon- 
sidered) Alte două rapoarte dedicate artei bazantine din regiunile de graniţă au 
fost prezentate de Tania Velmans (Paris), La koine grecque et Ies regions periphe- 
riques orientales du monde byzantin. Programmes iconographiques originaux (X -e— 
Xlil-e s.) şi Doula Mouriki (Athena), The formative Role ol Byzantine Art on the 
artistic Style ol cultural Neighbours of Byzantium (Reflections of Constantinopolitan 
Stvles in Georgian Monumental Painting). Ultimul raport al lui Anthony Cutler (Uni- 
versity Park Pennsylvania, U.S.A.) tratează despre Arta In societatea bizantină (Art 
in Byzantine Society : Motive Forces oi Byzantine Patronagc).

Pe marginea acestor ample rapoarte au fost prezentate foarte numeroase comu
nicări, dintre '-are ne mulţumim a aminti doar : Tatiana Stepanovicova, Byzantinische 
Einfiiisse an der mittleren Donau im Lichte der archăologischen Quellen ; Michel 
Thierry, Ies  inlluences byzantines sur l'art armenien ; Peter Vâcsy, Byzanz und die 
ungarische Kunst im Friihmittelalter; Efthalia Constantinides, The Question ol the 
Date and origin of the light of the Akathistos of the Olimpiotissa at Elasson ; Rodo- 
niki Etzeoglou, Queiques remarques sur Ies portraits figures dans Ies eglises de 
Mistra.

. In sfîrşit, ultima temă principală (11) a fost consacrată soartei elenismului bi
zantin în Eurcpa centrală şi occidentală în perioada de după căderea Constantino- 
polului la 1453 pînă la anul 1800 (Mittelund 'Westeuropa und das postbyzantinsche 
Griechentum vor 1800). Cu alte cuvinte tema aceasta a fost dedicată conceptului atît 
de bine exprimat de Nicolae Iorga în formula «Bizanţ după Bizanţ». In acest cadru 
au fost piezentate două rapoarte principale: primul al lui Manoussos Manoussacas 
(Athena), care s-a ocupat ae Structura socială a elenismului postbizantin (La struc- 
ture sociale de l'htlenisme post-byzantin); al doilea, despre raporturile dintre orto
doxie şi protestantism şi a fost prezentat de Gunnar Hering (Gottingen), Orthodoxie 
und Protestantismus. Autorul .precizează că în curînd va încheia o lucrare mai mare 
asuDra acestor probleme, pe care însă o dorim să fie obiectivă şi aceasta mai ales 
din faptul că el îşi manifestă de pe acum rezerve faţă de unele rezultate obţinute de 
cercetările româneşti (vezi Akten 1, 2, p. 135 n. 81).
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Dintre comunicările prezentate în secţii amintim pe cea a lud Ernst Ghr. Suttner, 
care a fost consacrată studierii unor firave începuturi de apropiere de calvinism în 
teologia ortodoxă din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVII-lea (An- 
iăngc einer zum Kalvinismus tendierenden Thcologie in der Orthodoxie Sieben- 
biirgens in der 2. Halite des 17- Jhs.j. Autorul este de părere că în încercările de 
atragere a românilor din Transilvania la clavinism s-au manifestat trei direcţii: una, 
îti carp s-au încadrat românii trecuţi la calvinism şi şi-au pierdut prin aceasta şi 
limba maternă ; a doua, care a cuprins pe românii total refractari calvinismului, spri
jiniţi in această atitudine de mitropoliţii Petru Movilă al Kievului şi Varlaam al 
M oldovei; în sfîrşit, o a treia, a cuprins un grup restrîns de români, care au refuzat 
trecerea de la ortodoxie la calvinism, dar au năzuit să se încadreze în viaţa culturală 
calvină a ţării printr:o Qîndire teologică asemănătoare aceleia de la Kiev, unde a 
trebuit să se facă faţă şcolilor iezuite. Grupul acesta mic a dispărut după pacea de 
la Pasarowitz (1718).

O altă comunicare, a Dorotheii Vendebourg, a tratat despre motivele politice 
posibile, care ar fi stat la baza schimbului de scrisori dintre Facultatea de teologie 
din Tiibingen şi/patriarhul Ieremia al Il-lea al Constantinopolului (Standen politische 
Motive hinter dem Brielwechsel zwischen der Tiibinger theologischen Fakultăt und 
Pairiarch Jeremias II. von Constantinopol ?).

Tot în v.adrul acestei teme despre iradierea elenismului bizantin în Europa este 
de semnalat si comunicarea lui Constantin Marinescu Marin despre conceptul bizan
tin al luminii dumnezeieşti (necreate) in arta şi arhitectura din România în perioada 
post-bizantină (Das byzantinische Konzept des gdttlichen Lichts, wie es sieh in der 
rumânischen postbyzantinschen Kunst und Architektur wicderspiegclt).

Simpozionul de muzică, a cărui temă a fost Muzica bizantină dintre 1453— 1832 
ca izvor al practicii muzicale şi teoriei de dinainte de 1453, nu s-a desfăşurat pe 
baza unor referate principale, ci doar prin prezentarea de scurte comunicări. Ele au 
abordat probleme variate din care menţionăm : Glasurile chromatice (Oi Xpoipatixot 
-qXoi) de Georgios Amargianakes (Athena); Aclamaţiile greceşti din liturghia coptă 
(Greek Aclamations in Coptic.Uturgy) de Ilona Borsai (Budapesta) j Teorie, practică 
şi tradiţie, trei aspccte complementare ale cîntului bizantin (Thhorie, pratique et tra- 
dition, trois aspects complementaires du chant byzantin), de Gheorghe Ciobanu (Bucu
reşti); Kratima şi Prologul (Kratema et Prologos) dş Christian Pannick (Vienaj; Re
iaţi», text — • '.ormuie melodice şi ritmice, element de continuitate In muzica biseri
cească post-medievaiă din România (The relation text-melodical and rhythmical lor- 
mulas, an ehm ent ol conlinutty in the Romanian post-medieval church music), de 
Hrisanta Petresru (Bucureşti); Probleme istorice şi muzicale în practica isonului 
(Geschichtliche und musikalische Fragen zur Ison-Praxis), de Reinhold Schlotterer 
(Miinchen).

Din pre^.entarea de mai sus reiese complexitatea problemelor abordate la Con
gresul de la Viena şi interesul lor pentru un cerc larg de învăţaţi : istorici, istorici 
i e  artă, teologi, arheologi, epigrafişti, numismaţi etc. Pentru ţara noastră, a cărei 
istorie este atît de legată de Bizanţ, asemenea manifestări ştiinţifice sînt de o deo
sebită i-xiportanţă, de aceea prezenţa în viitor la ele a unui număr de specialişti este 
nu numai o dorinţă, ci o necesitate. Următorul Congres de bizantinologie va avea 
lor ir anul 1986 la Washington. Se cuvine să ne pregătim cu seriozitate pentru el, 
cu cît uiai irulte comunicări şi studii şi un mare număr de participanţi. Să nu uităm 
că primul congres internaţional de bizantinologie a fost organizat la Bucureşti în 1924 
de N. Iorga şi că tradiţia cieată de înaintaşi trebuie păzită şi continuată.

Prof. dr. Emllian POPESCU
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Joi, 8 aprilie 1982: Prea Fericitul Patriarh Iustin a prezidat lucrările Consiliului 
eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Mărfi, 13 aprilie 1982: Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe episcopul su- 
Iragan anglican Ambrose Weekes de Gibraltar—Anglia, însoţit de Excelenţa Sa Dl. 
Paul Cecil Henry, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, de David Woods, secre
tar 3 al Ambasadei şi de Rev. anglican Robert Braun, preotul bisericii anglicane 
din Bucureşti.

A fost de faţă P. S. Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul.
— Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe preotul ortodox Ignace Peckstadt, 

de la biserica «Sf. Andrei» din Gent—Belgia, apartinînd Patriarhiei de Constanti- 
nopol.

Sîmbătă, 17 aprilie 1982, la orele 24,00, Prea Fericitul Patriarh Iustin a luat parte 
la săvirşirea slujbei învierii Demnului Iisus Hristos, la Catedrala patriarhală din 
Bucureşti.

Duminică, 18 aprilie 1982, orele 12,00, Prea Fericitul Patriarh Iustin a luat parte 
la săvirşirea slujbei Vecerniei celei Mari a Paştelui (a doua înviere), la Catedrala 
patriarhală din Bucureşti.

Luni, 19 aprilie 1982: Prea Fericitul Patriarh Iustin, împreună cu Prea Sfinţitul 
Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul, în fruntea unui ales sobor de preoţi şi diaconi, a 
săvîrşit Sfînta Liturghie arhierească la Catedrala patriarhală din Bucureşti.

— La orele 18,00, a doua zi de Paşti, Prea Fericitul Patriarh Iustin s-a întîlnit 
cu colaboratori apropiaţi din cadrul Administraţiei Patriarhale şi Arhiepiscopiei Bucu
reştilor, cu profesori de teologie şi cu preoţii Capitalei. Corala preoţilor Capitalei a 
executat cîteva cîntări de Paşti. In numele celor prezenţi a vorbit Preotul Petre 
Coman din Bucureşti. A  răspuns Prea Fericitul Patriarh Iustin, care a adresat tuturor 
celor prezenţi urări cu prilejul învierii Domnului, marea sărbătoare a creştinătăţii.

Mărfi, 20 aprilie 1982: Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit vizita de rămas 
bun a Excelenţei Sale D-lui Hans E. Skold, ambasadorul Suediei la Bucureşti, împreună 
cu soţia.

Au fost de faţă: P. S. Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul şi P. C. Pr. prof. 
Alexandru Ciurea.

Duminică, 25 aprilie 1982: Prea Fericitul Patriarh Iustin a prezidat şedinţa Cole
giului Electoral pentru alegerea titularului în postul vacant de episcop al Buzăului. 
După îndeplinirea procedurilor statutare; în postul vacant de episcop al Buzăului a 
fost ales P. S. Episcop Epifanie Tomitanul, vicar al Arhiepiscopiei Tomisului şi Du
nării de Jos.

Din partea Departamentului Cultelor a participat Dl. preşedinte Ion Roşianu, ca 
delegat al Guvernului R. S. România, DI. Virgil Teodorescu, vicepreşedinte al Marii 
Adunări Naţionale.

Joi, 29 aprilie 1982: Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Profesorul dr. 
Wilhelm Nyssen, de la Universitatea Catolică din Koln—R. F. Germania.

Vineri, 30 aprilie 1982: Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Profesorul 
Jean de Waard, coordonatorul traducerilor biblice pentru Europa al Societăţilor 
Biblice Unite.

L.
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A fost de fată P. Cuv. Arhim. Bartolomeu Anania, directorul Institutului Biblic.
Micrcuri, 5 mai 1982.- Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit p e ' Samiel E. Fry,. 

fcaistru consilier al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, însoţit de Judith Buncher, se- 
Ktar II al Ambasadei.

A fost de fată P. S. Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul.
Simbilă, 8 mai 1982 : Prea Fericitul Patriarh Iustin, în fruntea unei delegaţii a 

feericii Ortodoxe Române, a participat la lucrările Conferinţei Mondiale «Oamenii 
te religie pentru apărarea darului sacru al vieţii, de catastrofa nucleară», care s-au 
teiăsurat la Moscova, între 10— 14 mai a.c.

La plecare, pe aeroporul internaţional Otopeni a fost de faţă Dl. Ion Roşianu, 
reşedinţele Departamentului Cultelor, împreună cu Dl. director Ion Popescu.

Din partea Patriarhiei Române, la plecare au fost prezenţi: Y  P. S. Mitropolit 
fcoctist al Moldovei şi Sucevei; PP. SS. Episcopi-vicari Vasile Tîrgovişteanul şi 
fcean Ialomiţeanul, consilieri patriarhali şi alte persoane oficiale.

Sîmbălă, 15 mai 7982: sosirea de la Moscova a delegaţiei Biseririi Ortodoxe 
fcmâne condusă de Prea Fericitul Patriarh Iustin.

A fost de faţă Dl. Ion Roşianu, preşedintele Departamentului Cultelor, împreună 
x  Dl. director Ion Popescu.

Din partea Patriarhiei Române au fost prezenţi: I. P. S. Mitropolit Teoctist al 
Moldovei şi Sucevei, PP. SS. Episcopi-vicari Vasile Tîrgovişteanul şi Roman Ialomi- 
*r=nul, P. S. Episcop Epifanie Tomitanul, vicar al Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării 
de Jos, consilieri patriarhali şi altş persoane oficiale.

Vineri, 21 mai 1982: Prea Fericitul Patriarh Iustin, însoţit de PP. SS. Episcopi-vi- 
rzTi Vasile Tîrgovişteanul şi Roman Ialomiţeanul, a luat parte la recepţia oferită 
s>r Eminenţa Sa Dl. Moses Rosen, cu ocazia vizitei în ţara noastră a delegaţiei Con- 
frt-sului Mondial Evreiesc, condusă de preşedintele Edgar Bromfman.

Luni, 24 mai 1982 : Prea Fericitul Patriarh Iustin, însoţit de P. S. Episcop-vicar 
Vasile Tîrgovişteanul, a luat parte la recepţia oferită de Ambasada R. F. Germania,

1 r\i prilejul celei de a 33-a aniversări a proclamării Constituţiei acestei ţări.
Miercuri, 26 mai 1982: Prea Fericitul Patriarh Iustin a prezidat lucrările Perma- 

r- nţei Consiliului Naţional Bisericesc.
Joi, 27 mai 1982: Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Nico Wegter, membru 

i , Biroului executiv al Partidului «Democraţii-66» din Olanda, secretar al Partidului, 
Împreună cu Cornelia Moolhnigren-Fase, membru al Biroului executiv al Partidului 
•l^mocraţii-66».

La primire au luat parte : PP. SS. Episcopi-vicari Vasile Tîrgovişteanul şi Roman 
Ialomiţeanul.

- Mărfi 1 iunie, Prăznuirea Sf. Iustin Martirul şi Filozoful — ziua numelui P. F. Pa
triarh Iustin al Bisericii Ortodoxe Române. După slujba Te-Deum-ului de mulţu
mire, care s-a săvîrşit la Catedrala Patriarhală, PP.SS. Episcopi vicari, vicarii 
administrativi, consiliera patriarhali şi mitropolitani, profesori de la Institut şi 
Seminar, precum şi alţi funcţionari din cadrul Administraţiei Patriarhale şi Arhie
piscopiei Bucureştilor, au venit la Cabinetul de lucru al P.F. Sale, adresind Intîi- 
stătătorului Bisericii noastre calde urări de sănătate, fericire şi îndelungată arhi- 
păstorire.

— Joi 3 iunie P. F. Patriarh Iustin a primit pe Liubomir Popov, preşedintele Comi
tetului pentru problemele Bisericii Ortodoxe şi cultelor religoase din Bulgaria, 
însoţit de colaboratorul său Ţvetco Ţvetcov. La primire au luat parte: Dl. Ion 
Roşianu, preşedintele Departamentului Cultelor din Bucureşti, Împreună cu Dl. 
director Ion Popescu. Din partea Ambasadei bulgare din Bucureşti a fost prezent, 
consilierul Atanas Gheorghiev.
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Din partea Patriarhiei Române au participat PP. SS. Episcopi vicari Vasile Tîrgo
vişteanul şi Roman Ialomiţeanul.

P. F. Patriarh Iustin a reţinut pe oaspeţi şi pe toţi cei de faţă la masa de prînz,
—  Vineri 4 iunie. P. F. Patriarh Iustin, însoţit de PP. SS. Episcopi vicari, a vizitai 

şantierele de la Schitul Maicilor şi de la Sf. Gheorghe-Nou din Bucureşti, dînd 
preţioase indiumîri pentru bunul mers al lucrărilor care se desfăşoară acolo.

— P.F. Patriarh Iustin a primit un grup de generali şi ofiţeri greci în rezervă, care 
au făcut o vizită turistică în ţara noastră. Au fost de faţă PP. SS. Episcopi vicari 
Vasile Tîrgovişteanul şi Roman Ialomiţeanul.

—  Vimri l 1 iunie, P.F. Patriarh Iustin a primit pe Jean Claude Pauvert, directorul 
Centrului de învăţămîn* superior din cadrul UNESCO, cu sediul la Bucureşti.

La primire a fost de faţă P.S. Episcop vicar Vasile Tîrgovişteanul.
— Luni 14 iunie, P F. Patriarh Iuntin a prezidat lucrările Adunării eparhiale a Arhi

episcopiei Bucureştilor. Au luat parle PP. SS. Episcopi vicari Vasile Tîrgovişteanul 
şi Roman IalomiţeanuL

— Mar/i J5 iunie, P.F. Patriarh Iustin a prezidat lucrările Permanenţei Consiliului
Naţional Bisericesc. A luat parte şi P.S. Episcop vicar Vasile Tîrgovişteanuf.

—  La orele 22,00 P. F. Patriarh Iustin a întîmpinat la Aeroportul internaţional Otopeni
pe PF. Patiiarh Diodor al Ierusalimului şi al întregii Palestine, care intre 15—2fl 
iunie a făcut o vizită oficială în ţara noastră, în fruntea ufiei delegaţii a Patriarhiei 
Ierusalimului, la invitaţia Patriarhiei Române. Au fost de faţă : II. PP. SS. Mitro- 
poliţi Teoctist al Moldovei şi Sucevei, Antonie al Ardealului, Nestor al Olteniei 
şi PP. SS Episcopi viceii Vasile Tîrgovişteanul şi Roman Ialomiţeanul.

—  Miercuri 16 iunie. La ora 10 a.m. P. F. Patriarh Iustin a întîmpinat oficial la Cate. 
drala Patriarhală din Bucureşti pe P.F. Patriarh Diodor al Ierusalimului şi al în
tregii Palestine, delegaţia însoţitoare alcătuită din I.P.S. Mitropolit Vasiilios al 
Cezareei, I.P.S. Arhiepiscop Arcadie al Ascalonului, P. Cuv. Arhimandrit Timotei 
prim-secretar al Sf. Sinod al Patriarhiei Ierusalimului, P. Cuv. Arhimandrit Ari*?' 
tarh, directorul Seminarului Teologic, P. Cuv. arhidiacon Filotei şi P. Cuv. Iero. 
diacon Damian.

Au fost de faţă II. PP. SS. Mitropoliţi Teoctist al Moldovei şi Sucevei, Antonie a 
\rdealului şi Nestor al Olteniei, PP. SS. Episcopi vicari Vasile Tîrgovişteanul şi 
Roman Ialomiţeanul, consilieri patriarhali şi mitropolitani, membrii Corpului di 
dactic al Institutului şi Seminarului teologic din Bucureşti, studenţi teologi, elev: 
seminarişti şi credincioşi.

—  La ora 10 00, P.F. Patr'arh Iustin a primit pe I.P.S. Arhiepiscop Nicodim de Har 
kov şi pe I.P.S. Arhiepiscop Platon, aparţinînd de Patriarhia Moscovei, în trecere 
prin 3ucuie.>ti, din călătoria pe care au intreprins-o la Locurile Sfinte.

Au fost de faţă P.S. Episcop Vasile Tîrgovişteanul şi P.C. Pr .consilier Dumitri
Soare.

—  Vineri 18 iunie, P.F. Patriarh Iustin şi alţi membri ai Sf. Sinod, au luat parte' li 
solemnitatea »care a avut loc la Departamentul Cultelor, cu prilejul înmînării De 
creţului prezidenţial, P: S. Episcop Epifanie NoroceJ, de recunoaştere în funcţii 
de Episcop al Buzăului şi P. Cuv. Arhimandrit Pimen Zainea, de recunoaştere îi 
funcţia de Episcop vicar al Arhiepiscopiei laşilor.

P.F. Patriarh Iustin a prezidat lucrările sesiunii ordinare a Sf. Sinod al Biserici 
Ortodoxe Române.

—  Duminică 20 iunie, P.F. Patriarh Iustin, împreună cu P.F. Patriarh Diodor al Ieru 
salimului, în fruntea unui ales sobor de ierarhi români şi greci, au săvîrşit SI 
Liturghie patriarhală în catedrala Sf. Spiridon-Nou din Bucureşti.
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Au luat parte membrii Sf. Sinod, conducători şi reprezentanţi ai cultelor religioase 
din tara noastră, consilieri partiarhali şi mitropolitani, membrii corpului didactic 
al Institutului şi Seminarului teologic' din Bucureşti, doctoranzi, studenţi teologi 
si o mare mulţime de credincioşi.
* La sfîrşitul Sf. Liturghii cei doi Intîistătători de Biserici au ţinut cuvîntări şi au 
făcut un schimb de daruri.

La orele 14,00, la Palatul patriarhal, a avut loc un prînz festiv oferit de 
P. F. Patriarh Iustin în cinstea oaspeţilor.

— Luni 21 iunie, ’P.F. Patriarh Iustin, împreună cu delegaţia Patriarhiei Ierusalimului 
condusă de P.F. Patriarh Diodor, au plecat cu avionul spre Suceava, pentru a 
vizita unele biserici şi mînăstiri din cadrul Mitropoliei Moldovei şi Sucevei.

-  Joi 24 iunie, P.F. Patriprh Iustin împreună cu P.F. Patriarh Diodor al Ierusalimu
lui, în frunlea unui ales sobor de ierarhi români şi greci, au săvîrşit Sf. Liturghie 
la mînăstiiea «Sf. Ioan cel Nou» de la Suceava, cu prilejul hramului acestui sfînt 
dsezăinînt. In cadrul acestei Sf. Liturghii s-a săvîrşit şi hirotonia întru arhiereu 
d P. Cuv. arhimandrit Pimen Zainea, ales şi recunoscut în funcţia de Episcop vicar 
a> Sf. Arhiepiscopii a Iaşilor.

-  Slmbătă 26 iunie. Plecarea din ţară, spre Belgrad, a delegaţiei Patriarhiei Ierusa
limului condusă de P. F. Patriarh Diodor.'La aeroportul internaţional Otopeni a 
fost de faţă P.F. Patriarh Iustin, împreună cu II. PP. SS. Mitropoliţi Teoctist al 
M o'dovei şi Sucevei, Antonie al Ardealului şi Nestor al Olteniei, precum şi P.S. 
Episcop vicar Roman Ialomiţeanul.

Din partea Departamentului Cultelor au fost de faţă Dl. preşedinte Ion Roşianu 
şi DI. director Ion Popescu.

- Miercuri 30 iunie, P.F. Patriarh Iustin a prezidat lucrările şedinţei Consiliului 
eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.



DIN V IA T A  COM UN ITĂŢILOR ORTODOXE  
ROM ÂN E DE PESTE H O TAR E

SARBATOAREA SFINTELOR PAŞTI LA UNELE PAROHII 
ORTODOXE ROMANE DE PESTE HOTARE

Paştile sînt în Ortodoxie «Sărbătoarea sărbătorilor», bucuria care perpetuează, 
buciria Sfinţilor Apostoli, care au văzut pe Mîntuitorul înviat din morţi. Bucuria 
învierii întrece toate bucuriile şi copleşeşte toate tristeţile. «Cu bucurie unul pe 
altul să ne îmbrăţişăm : O, Paştile izbăvirea de întristare!».

De această bucurie a Sfintei învieri s-au împărtăşit, împreună cu toată suflarea 
ortodoxă românească din ţară şi clerul şi credincioşii parohiilor ortodoxe române de- 
peste hotare, aflaţi sub ascultarea canonică a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru 
Europa Centrală şi OcciJcntală, condusă de Prea Sfinţitul Episcop Adrian Hriţcu.

Din scrisorile şi mesajele pe care preoţii şi consiliile parohiale le-au adresat 
Prea Fericitullii Patriarh Iustin, se vede modul în care credincioşii s-au pregătit în 
săptămîna Sfintelor Patimi, prin participarea la slujbele Deniilor, pentru a primi 
Sfintele Taine în noaptea de Paşti.

Potrivit tradiţiei Bisericii Ortodoxe, slujba Sfintei învieri a început Ia orele 
24,00 ale zilei de 18 aprilie, în sunetul melodios şi plăcut al clopotelor, care anunţau 
învierea Domnului, cu creştinescul salut de «Hristos a înviat!», adresat credincio
şilor de slujitorii altarelor.

La Aşezămintele Româneşti de la Ierusalim, numeroşi credincioşi români, fie 
în calitate de pelerini, fie stabiliţi în Israel, au sărbătorit Sf. înviere într-o atmosferă 
de deosebită evlavie.

In Sîmbăta cea mare, la ora 14,00, aceştia împreună cu alţi credincioşi, au par
ticipat la slujba de la Sfîntul Mormînt, în cadrul căreia Patriarhul Diodor al Ieru
salimului a împărţit, sfînta lumină celor prezenţi.

In aceeaşi zi, la orele 23,00, de la biserica română din Ierusalim, un număr de 
peste 250 credincioşi, împreună cu P.S. Vasile, Episcop vicar patriarhal, aflat în 
pelerinaj în Ţara Sfîntă, s-au îndreptat spre Sfîntul Mormînt. A colo au luat parte 
cu toţii 'a sluiba Sfintei învieri, care s-a săvîrşit în limba greacă. După aceasta, 
credincioşii şi clericii români au mers la biserica română, unde s-a săvîrşit slujba 
învierii în limba română. Apoi, un sobor de cinci preoţi şi trei diaconi, în frunte cu 
P. S Episcop Vasile, au săvîrşit Sf. Liturghie arhierească. La sfirşit s-a dat citire 
Pastoralei Prea Fericitului Patriarh Iustin, s-au împărţit Paştile şi a avut loc obişnuita 
agapă. La orele 12,00, în cadrul Vecerniei din ziua învierii, la Sfîntul Mormînt s-a 
citit Sfînta Evanghelie în 12 limbi între care şi limba română.

La PARIS, slujba Sfintei învieri şi Sf. Liturghie arhierească au fost oficiate 
în biserica «Pogorîrii Duhului Sfînt», de către P.S. Episcop Adrian Hriţcu, conducă
torul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală, ajutat 
de Pr. Aurel Grigoraş, care la sfirşitul slujbei a dat citire Pastoralei adresată clerului 
şi credincioşilor de Prea Sfinţia Sa. După împărţirea Sfintelor Paşti, a avut loc o 
agapă care s-a desfăşurat într-o frumoasă ambianţă românească.

La LAUSANNE în Elveţia, slujba Sfintei Învieri a constituit un eveniment de 
aleasă bucurie, pentru credincioşii noii parohii de curînd înfiinţate, cu atît mai mult, 
cu cît această slujbă a avut loc aici pentru prima dată.
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Veniţi în num^r mare, credincioşii ortodocşi români au participat la cîntarea 
<e Ia strană, iar la urmă, Pr. Teodor Damian a dat citire Pastoralei P. S. Episcop Adrian. 
La 18 apri'ie, la orele 12,00, Pr. Damian a săvîrşit slujba Vecerniei pentru credincioşii 
parohiei de la Ziirich, parohie în curs de organizare, iar la orele 17,00, a fost să- 
T*rşită âin nou slujba Vecerniei la Lausanne, la care au luat parte, pe lîngă orto- 
-Jocşi români şi alti invitaţi (preoţi ortodocşi, catolici şi pastori protestanţi).

De aceeaşi bucurie sufletească s-au împărtăşit şi credincioşii parohiei ortodoxe 
române din Hamburg — R.F. Germania, condusă de Pr. Dan Miron : după participarea 
m slujba învierii şi primirea Sf. Paşti, enoriaşii s-au întreţinut într-o frumoasă at- 
•o^feră românească în cadrul agapei care a avut loc.

Şi în celtlalte parohii ortodoxe române de peste hotare, după oficierea Sfintei 
«iturghii, Prea Cucernicii Preoţi au dat citire Pastoralei care le-a fost adresată lor 
ţi credincioşilor de conducătorul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa 
Centrală şi Occidentală, iar la agapele care au urmat, cu specific românesc, din care 
n-au lipsit desigur tradiţionalele ouă roşii, credincioşii s-au întreţinut intr-o fru- 
■»oas3 atmosferă creştinească şi românească.

Participarea credincioşilor în număr mare, demonstrează atît ataşamentul lor la 
credinţa ortodoxă, c:t şi păstrarea cu sfinţenie a tradiţiilor de două ori milenare.

In acest fel, credincioşii ortodocşi români, membri fideli ai parohiilor aflate 
sub jurisdicţia Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de la Paris, se dovedesc a fi păs
trători ai credinţei, datinilor, limbii şi tezaurului spiritual ortodox şi românesc, pe 
meleagurile ţărilor adoptive, neuitînd însă ţara mamă în care aceştia au crescut şi 
Biserica Ortodoxă Română, ai cărei fii sufleteşti sînt.

DIN PRESA PAROHIILOR ORTODOXE ROMÂNE DE 
PESTE HOTARE, IN TRIMESTRUL 1/1982.

VESTITORUL, publicaţie a bisericii ortodoxe române —  a doua* asociaţie cul
turală de la Paris, în numărul i—2 (ianuarie—aprilie) 1982, prezintă în prima pagină 
pastorala de Sfintele Paşti a P. S. Episcop Adrian Hritcu, care-şi întîmpină clerul şi
credincioşii cu tradiţionalul «Hristos a înviat!», insistînd asupra mesajului de pace
adus de Mîntuiiorul in lume, mesaj adresat şi Sfinţilor Apostoli după slăvită Sa în
viere din morţi.

«Uniatismul din Transilvania, un fenomen care s-a risipit definitiv», este titlul 
articolului semnat de P. C. Pr. prof. Dumitru Stăniloae, în care P. C. Sa arată că
•cesta a reprezentat lovitura cea mai grea dată poporului român, în trecutul său adesea
îiicărcat de suferinţe. Dar în anul 1948, această dezbinare formală, susţinută de cea 
ortodoxă a luat sfîrşit; căci orice veleitate de a reda iarăşi o arătare de fum acestui 
fenomen, căruia i s-a dat un chip de realitate, prin metode de viclenie şi de forţă, ar 
fi desigur sortite eşecului, în condiţiile istorice şi spirituale total diferite ale vremu- 
ti'or noastre.

Pagina a treia a publicaţiei, este rezervată în exclusivitate relaţiilor culturale 
româno-franceze din prima jumătate a secolului al XX-lea, avînd ca semnatari pe 
G. A. Pordea. scriitorul G. Beza şi E. Grigoraş.

In articolele lor, autorii insistă asupra contribuţiei aduse de eminente personali
tăţi române şi franceze, la strîngerea tradiţionalelor legături de prietenie dintre po
porul român şi francez.

Ultima pagină a publicaţiei, face cunoscut cititorilor, evenimentele mai impor
tante care au avut loc în viaţa Bisericii Ortodoxe Române, în perioada ianuarie—mar
tie a .c.; activitatea pastorală a P. S. Episcop Adrian, conducătorul Arhiepiscopiei 
Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală, cu sediul la Paris, precum 
si activitatea ecumenică a parohiei ortodoxe române din capitala Franţei.
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Semnalăm, de asemenea, omagiul pe care publicaţia il aduce celui ce a fost 
Aihiepisr-opul Teofil Ionescu, fostul conducător al Arhiepiscopiei, de la a cărui tre
cere la cele veşnice, se împlinesc anul acesta şapte ani.

ÎNVIEREA, revistă de teologie şi cultură românească, editată de Comitetul pa
rohial al Reprezentanţei Patriarhiei Ortodoxe Române din Ierusalim, în numărul 1— 
3/1982, consacră un amplu articol de fond, semnat de P. S. Vasile, Episcop-vicar pa
triarhii, intitulat: «Biserica Ortodoxă Română în slujba păcii», în care P. S. Sa 
evocă activitatea statornică desfăşurată de Biserica Ortodoxă Română, în slujba pă- 

,cii, prin slujitorii şi credincioşii ei, prin consfătuiri interconfesionale, conferinţe teo
logice interconfesionale, intilniri între conducătorii cultelor, semnarea apelurilor 
pertru pace şi mesajele de solidaritate cu cei ce luptă pentru binele şi fericirea ome
nirii ; sint consemnate apoi acţiunile de pace întreprinse de Biserica Ortodoxă Ro
mână in marele foruri ecumeniste creştine : Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Con
ferinţa Bisericilor Europene şi Conferinţa Creştină pentru Pace, apelurile de pace 
lansate către Bisericile creştine, religiilor din lumea întreagă şi oamenilor doritori de 
bine de pretutindeni, sfîrşind cu «Chemarea cultelor din Republica Sotialistă R6mânia 
Der.tru dezarmare, pace şi bună înţelegere intre popoare» din noiembrie 1981.

In acest fel Biserica Ortodoxă Română în frunte cu Intîistătătorul ei, Prea Fe
ricitul Patriarh Iustin, rămîne credincioasă mesajului de pace adus de Mîntuitorul, 
propovăduind pacea, sprijinind-o şi rugîndu-se pentru toţi făcătorii de pace, pe care 
Mîntuitorul Iisus Hristos îi numeşte «fii ai lui Dumnezeu» (Matei 5, 9).

In articolul intitulat «Suveranitatea şi independenţa naţională, permanenţe ale 
politicii externe române», monahia Eufrosia Sîrbu arată că aceste coordonate au 
constituit întotdeauna o linie directoare şi permanentă a ţării noastre, coordonate 
care-şi trag seva din lupta de secole a poporului nostru pentru apărarea fiinţei sale 
naţionale, a gliei strămoşeşti, pentru dreptul sacru la libertate şi neatîrnare.

VIAŢA CREŞTINA, buletinul bisericii ortodoxe române «Sfîntul Nicolae» di» 
Offenbach-Frankfurt am Main, R. F. Germania, în numărul 1—3 (ianuarie—martie) 
J982, publică în primele pagini articolul intitulat: «550 ani de la moartea lui A le
xandru cel Bun», semnat de P. S. Lucian ,Făgărăşânul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei 
Sibiului, în care scoate în evidenţă meritele acestui domn luminat, cu dragoste de 
popor şi de' ţară, ctitor de sfinte lăcaşuri, îndrumător de activităţi culturale, orga
nizator al vieţii interne a Ţării Moldovei, priceput diplomat, sprijinitor al celor de 
alt neam aşezaţi printre români, care a urmărit cu tenacitate independenţa ţării, căci 
Alexandru cel Bun rămîne pentru noi cei de astăzi simbol al aspiraţiilor nobile ale 
poporului nostru.

Pr. prof. Ştefan Alexe, prezintă în paginile revistei, prin articolul său «Sf. Gri
gorie Palama», învăţătura marelui isihast, numit şi teolog al harului dumnezeiesc, cu 
privite la fiinţa lui Dumnezeu şi energiile necreate, care au devenit un bun de mare 
preţ al Ortodoxiei, precum şi sfaturile sale folositoare şi pentru" noi creştinii de 
astăzi, printre care şi «buna înţelegere între oameni, care trebuie să înflorească ne
încetat».

Lector d̂ . Cezar Vasiliu evocă aniversarea a 123 ani de la Unirea Principatelor ] 
Române, iar Arhim. dr. Chesarie Gheorghescu prezintă istoricul mînăstirii Nămă- i
eşti, această străveche aşezare monahală, cu prestigiu istoric, precum şi rolul reli- 
gios-moral pe care aceasta l-a avut in sinul Bisericii Ortodoxe Române şi al monahis
mului ortodox.

-  Ştirile din activitatea internă şi ejcternă a Bisericii Ortodoxe Române, în pe
rioada 1 august—31 decembrie 1982, pun pe cititorii revistei in contact cu evenimen- 
te'e care au .avut loc în viaţa Bisericii noastre.

VIAŢA IN HRISTOS, buletinul filialei ortodoxe române «Sfîntul Dimitrie» din 
Birniingham, Leicester-Nottingham, Anglia, în numerele 1—6/1982, publică Pastorala 
de Sfintele Paşti a P. F. Patriarh Iustin şi pe cea" a P. S. Episcop Adrian Hriţcu.

In articolul semnat de Pr. prof. Dumitru Stăniloae şi intitulat: «Uniatismul în
• Transilvania, un fenomen care s-a risipit definitiv», se arată că prin acesta se urmă

rea desfiinţarea unităţii noastre bisericeşti, care împreună cu cea de limbă — care 
ca însăşi se sprijină în mare parte pe unitatea bisericească —  era singura care se 
păstrase între românii aflaţi în provincii româneşti deosebite.

Redacţia revistei prezintă de asemenea cititorilor alegerea şi instalarea I. P. S. 
MitroDolit Antonie al Ardealului, cît şi vizita canonică întreprinsă de P. S. Adrian
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FU parohia ortodoxă română din Londra, la 9 martie a.c., prilej cu care P. S. Sa a 
;transmis credincioşilor ortodocşi români binecuvintăxile P. F. Patriarh Iustin. Tot 
cu acest prilej P. S Sa "a făcut o vizită protocolară Gratiei Sale Arhiepiscopului de 
Canteibury, Dr. Robert Runcie, cu care a abordat problemele referitoare la activitatea 
fc:st.Ticii ortodoxe române din Londra.

LUCEAFĂR NOU, revistă a asociaţiei «Unirea — Prietenii României în Austria», 
*n numărul 1 (ianuarie— martie) 1982 prezintă o retrospectivă a activităţii marelui 
ciplomat si om de stat, Nicolae Titulescu. în primele pagini, revista publică în lim
bile română şi germană, Chemarea Cultelor din R.S.R. pentru dezarmare, pace şi bună 
înţelegere între oameni şi popoare.

P. S. Gherasim Hunedoreanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Aradului, se referă 
in articolul «La 100 ani de la serbarea studenţească de la mînăstirea Putna» (1871), 
organizată de I. Slavici ra preşedinte şi Mihai Eminescu ca secretar, serbare la care 
fiecare român este invitat a aduce un pumn de ţărînă din locul unde trăieşte, pentru 
d o pune în urna de argint omagială, pe care scria : «Eroului, învingătorului, elibe
ratorului existentei române, scutul creştinătătii, lui Ştefan cel Mare...».

Depănînd firul aniversării, aflăm că în contextul serbărilor, au fost trase 40 
selve de tun, cifră care reprezintă numărul mînăstirilor zidite de măritul erou, în su
netul imnului lui Ştefan cel Mare, făcut anume cu acest prilej de Vasile Alecsandri 
pe melodia lui A. Flechteimacher. A  doua zi, la 16 august 1871, în trapeza mînăstirii, 
 ̂ avut loc «ongresul studenţimii române, prilej, cu care a fost lansat apelul către toţi 

românii de pietutindeni, «-ca toţi să fie uniţi în cuget şi în simţăminte».
Un rol important la manifestările de la Putna, l-au avut şi M. Kogălniceanu, Ci- 

priari Porumbescu, egumenul mînăstirii Arhimandritul Arcadie şi alţii. Era prinosul 
de recunoştinţă adus Măriei Sale, Vodă Ştefan, care-şi doarme somnul de veci în 
biserica mînăstirii, unde candela este veşnic aprinsă (de la moartea sa, nu s-a stins, 
nici în viemuii de restrişte şi urgii care s-au abătut as.upra noastră, şi nu se va stinge 
niciodată).

Luceafăr Nau îşi informează cititorii in «Darea de seamă asupra activităţii cul
turale desfăşurată în semestrul 11/1981 la Aşezămîntul Românesc din Viena», de eve
nimentele mai importante, din acea perioadă, care au avut loc îp cadrul parohiei or
todoxe române şi a Asociaţiei «Unirea — Prietenii României în Austria».

ALTARUL, buletinul bisericii ortodoxe române din Londra, în numărul 1—4/ 
i982, publică in primele pagini, în limba engleză, Apelul Cultelor din Republica So
cialistă România, pentru dezarmare, pace şi bună înţelegere între popoare, avînd o- 
prefaţă, în care redacţia face o dare de seamă asupra Adunării Cultelor din ţara 
noastră, pentru dezarmare şi pace, care a avut loc la Bucureşti, între 25—26 noiem
brie 1981.

P. S. Dr. Vasile Coman, Episcopul Oradiei, în articolul intitulat: «Imbrăcaţi-vă 
In Hristos», expune semnificaţia Tainei Sf. Botez în viaţa creştinilor, Taină prin care 
devenim cetăţeni ai împăiăţiei lui Dumnezeu, prin care murim păcatului şi înviem 
cu Hristos.

Pr. Silviu Pufulete, în articolul «In cer un Dumnezeu şi pe pămînt o Patrie» 
cuvinte care aparţin marelui nostru revoluţionar Avram Iancu, dezvoltă sensul aces
tei admirabile devize, care sintetizează în mod desăvîrşit sufletul, aspiraţiile ţ i rea
lizările româneşti, de-a lungul istoriei lor de doua ori milenare. Căci patria a fost 
pentru român şi neamul, şi legea şi glia străbună, în care a vieţuit necontenit. In con
cepţia românească sfinţenia nu este un atribut exclusiv al lui Dumnezeu, ci şi un 
atribuit al legii şi al gliei. In acest sens, «Glia sfîntă», «Legea sfîntăi», sînt expresii 
curente, realităţi' vii şi trainice; aceasta este patria în gîndirea ortodoxă româ
nească.

In cadrul manifestărilor culturale şi religioase care au avut loc anul trecut, 
Altarul prezintă articolul semnat de P. C. Pr. prof. Ene Branişte, rectorul Institutului 
teologic din Bucureşti, legat de aniversarea a 20 de ani de la moartea «Ceahlăului 
literaturii române», scriitorul Mihail Sadoveanu, şi centenarul Institutului teologic 
din Bucureşti, aniversare în cadrul căreia a fost acordat titlul de «Doctor honoris 
cjusa» unor personalităţi bisericeşti de peste hotare.

Altarul îşi informează de asemenea cititorii despre vizitele pe care Prea Feri- 
fitul Patriarh 'Iustin le-a făcut, în fruntea unor delegaţii, Bisericii Ortodoxe Sîrbe, 
Bisericii Luterane Suedeze şi Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
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Calendarul CREDINŢA 1982, editat de Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă Română 
în America şi ţanada, publică Mesajul de anul nou, adresat de Prea Fericitul Părinte 
Patriarh Iustin, clerului şi credincioşilor Arhiepiscopiei, ca şi articolul I. P. S. Arhi
episcop Victorin, conducătorul Arhiepiscopiei, în care I. P. S. Sa face un călduros 
apel la unitatea bisericească a tuturor românilor ortodocşi din America.

In rubrica «File de calendar» este prezentată activitatea internă şi externă a Bi
sericii Ortodoxe Române in anul 1980; desfăşurarea între 3—5 iulie 1981 a lucrări
lor Congresului anual al Arhiepiscopiei, în biserica Sf. Gheorghe Nou din Lansing- 
Illinois, în prezenta I. P. S. Arhiepiscop Victorin, a preoţilor Eparhiei şi a unui mare 
număr de credincioşi, delegaţi la congres; vizita pe care P. S. Roman Ialomiţeanul, 
vicarul Sf. Arhiepiscopii a Bucureştilor a făcut-o între 13—24 iunie 1981 Arhiepisco
piei; agenda pastorală a I. P. S. Arhiepiscop Victorin în ahul 1981 şi împlinirea a 15 
■ani de rodnică păstorire a Arhiepiscopiei; vizita pe care P. C. Arhim. B. V. Anania, 
directorul Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române a făcut-o 
Arhiepiscopiei între 30 martie — 24 iunie 1981 ; relaţiile interbisericeşti ale Arhi
episcopiei cu Bisericile şi Eparhiile ortodoxe din America ; relaţiile bisericeşti ecu
menice etc.

«Credinţa» dă apoi în întregime prima pastorală adresată românilor ortodocşi 
din America şi Canada, de patriarhul Miron al Bisericii Ortodoxe Române, datată la 
15 octombrie 1929, prin csre aceştia erau îndemnaţi să ţină din toată inima la limba 
şi la obiceiurile româneşti. «Acestea singure — spune pastorala - vă dau putinţa 
să vă simţiţi nedespărţiţi de ţara noastră mare şi frumoasă, să vorbiţi, să gîndiţi şi 
să făptuiti la fel cu fraţii, rudele şi neamul vostru de acasă. De aceea citiţi şi vorbiţii 
în familie necontenit româneşte, sporiţi şcolile şi cursurile, unde copiii voştri să în
veţe dulcele grai al bătrînilbr noştri şi să se încălzească de toată frumuseţea cînte- 
cului, portului, povestirilor şi istoriei româneşti»,

«Credinţa» publică în continuare numele Intîistătătorilor Patriarhatelor şi Bise
ricilor autocefale şi autonome, membrii Sfîntului Sinod al Bisericii‘ Ortodoxe Române, 
■eparhiile ortodoxe care fac parte din Conferinţa episcopilor canonici ortodocşi din 
America (SCCOBA), numele tlericilor Arhiepiscopiei, parohiile care au luat parte 
la congresul anual ,din 1981, ca şi diverse articole- teologice semnate de preoţii 
■slujitori.

In partea a doua «Credinţa» prezintă într-o grafică superioară, fotografii de la 
diverse servicii religioase, aniversări culturale şi religioase, onomastici familiale, 
anunţuri ocazionale etc.

Calendarul se încheie cu un articol semnat de P. C. Arhim. Vasile Vasilache, 
în care sînt exprimate mulţumiri tuturor celor care au contribuit la apariţia lui, preo
ţilor, preşedinţilor şi consiliilor parohiale, credincioşilor, tuturor «celor care iubesc 
trecutul, prezentul şi viitorul Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române din Ame
rica şi Canada», pentru ca astfel, această publicaţie să poată apărea mai departe, 
■pentru a fi de folos românilor creştini, cu suflet ortodox, stabiliţi pe meleagurile 
Americii şi Canadei.

Numărul 1 (ianuarie-martie) 1982 al revistei «GIND ROMANESC», editată de co-, 
munitatea ortodoxă română «Prea Sfînta Fecioară Maria» din Madrid, publică în 
primele pagin Pastorala de Sfintele Paşti a Prea Sfinţitului Adrian, şi Chemarea 
cultelor religioase din ţara noastră, pentru dezarmare, pace şi bună înţelegere între 
oameni şi popoare, — chemare ce a fost lansată în cadrul întrunirii- acestor culte 
ce a avut loc la Bucureşti, între 25—26 noiembrie 1981.

In cadrul rubricii «Comemorări», revista publică cîteva articole legate de ma- 
re’ e act al unirii Transilvaniei cu Patria Mamă de la 1 decembrie 1918, evocarea fi
gurii marelui diplomat român Nicolae Titulescu ; articolul privind sfinţirea Sfîntului 
şi Marelui Mir în Biserica Ortodoxă Română, ca şi evocarea centenarului apariţiei 
Tevistei teologice «Candela».

La rubrica «Din agenda Bisericii Mame», revista prezintă cititorilor săi vizitele 
făcute de Prea Fericitul Patriarh Iustin, în fruntea unei delegaţii, în toamna anului 
-trecut, în Iugoslavia, Suedia şi Elveţia, ca şi alegerea şi instalarea I. P. S. Antonie 
ca mitropolit al Ardealului, în februarie a.c.

«CREDINŢA», revistă românească de spiritualitate ortodoxă, editată de Arhie
piscopia Misionară Ortodoxă Română în America şi Canada, în numărul 3—4 (martie- 
aprilie) 1982, publică în prima pagină Pastorala de Sfintele Paşti a I.P.S. Arhiepiscop
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Victorin, adresată clericilor şi credincioşilor Eparhiei. Revista continuă apoi cu 
darea de seamă privind şedinţa Consiliului eparhial care a avut loc anul acesta la 
.12 martie, sub preşedinţia I.P.S. Victorin, menţionîndu-se în mod deosebit sărbăto
rirea zilei de naştere a Piea Fericitului Patriarh Iustin, la 5 martie. Apoi este men
ţionată alegerea şi instalarea I.P.S. Antonie ca mitropolit al Ardealului.

Consiliul eparhial a dezbătut şi alte probleme de ordin intern, ca de exemplu 
publicaţiile Arhiepiscopiei, situaţia parohiilor şi a clerului de sub jurisdicţia Arhie
piscopiei etc.

Menţionăm faptul că in şedinţa Consiliului eparhial s-a mai hotărît ca pentru 
•anul acesta, Congresul Bisericesc al Arhiepiscopiei să aibă loc între 2—4 iulie, in 
■biserica «Sfînta Treime» din Troi, statul Michigan.

«Credinţa» consacră o pagină memoriei celui ce a fost episcopul Mark Lipa, 
al Episcopiei ortodoxe albaneze din America, membru al Conferinţei Permanente al 
Episcopilor Ortodocşi Canonici din America (SCCOBA), la a cărui recentă înmor- 
mintare a luat parte şi I.P.S. Arhiepiscop Victorin.

La rubrica privind ştirile din viaţa parohiilor, revista informează pe cititori 
■despre vizitele pastorale ale I P.S. Victorin, şi despre noile consilii parohiale în 
cadrul unor parohii ect.

BISERICA ROMANEASCĂ, publicaţie religioasă şi culturală a comunităţii or
todoxe române din Milano—Italia, în numărul 1, (ianuarie-martie) 1982, adresează 
pe prima pagină tradiţionalul «Hristos a înviat!» din partea P. S. Episcop Adrian şi 
a tuturor preoţilor din cuprinsul Arhiepiscopiei de la Paris, împreună cu tradiţionala 
pastorală de Sfintele Paşti a P. S. Sale.

In articolul intitulat- «Dreptul la viaţă», P. S. Lucian Făgărăşanul, îşi ridică 
^glasul împotriva creatorilor de arme de distrugere în masă, îndeosebi a bombelor cu 
neutroni, reamintind apelul lansat anul trecut de F.D.U.S., chemare vibrantă la uni
rea eforturilor tuturor popoarelor pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru salvarea 
civilizaţiei şi rasei umane, pentru împiedicarea unui nou război, avînd datoria sfîntă, 
ca slujitori ai altarelor, să luptăm din răsputeri pentru făurirea unui climat de pace.

P. C. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, în articolul «Ortodoxia românească şi Patria», 
■accentuează faptul că av.-m datoria de a ne iubi patria şi credinţa strămoşească, 
•să nu ne pierdem identitatea naţională şi religioasă, ţinînd cu sfinţenie şi tărie la şirul 
neîntrerupt al generaţiilor neamului nostru, prin pomenirea părinţilor noştri de 
ră're noi, şi a noastră de către urmaşii noştri.

«Biserica Românească» face apoi o retrospectivă a activităţii Bisericii'Ortodoxe 
Române, prilejuită de aniversarea a 20 ani de la aderarea acesteia ca membră a Con
siliului Ecumenic al Bisericilor, precum şi ştiri din viaţa ei internă şi externă.

In cadrul rubricii «Ştiri din viaţa comunităţilor româneşti din Milano şi Torino», 
revista prezintă printre altele şi vizita pastorală a P. S. Adrian la cele două comu
nităţi precum şi cele mai importante activităţi pastorale, literare şi ecumenice ale 
respectivelor comunităţi.

ALTARUL STRĂBUN, publicaţie a parohiilor ortodoxe române din Australia şi 
Noua Zeelandă, în număiul 1 (ianuarie-martie) 1982, prezintă în prima pagină viaţa 
•Sfîntului Antipa «Atonitul» din Calapodeşti, aşa precum este ea relatată în Pate
ricul românesc, apărut în anul 1980 în Editura Institutului Biblic, precum şi scurte 
ştiri din viaţa parohiilor din Melbourne, Sydney, Adelaide şi Wellington, in peri
oada ianuarie-martie a.c.

In articolul de fon î semnat de Pr. Dumitru Găină, privind atitudinea Bisericii 
Ortodoxe faţă de emigranţi, P. C. Sa arată că venind în Australia şi Noua Zeelandă, 
românii ortodocşi au adus cu ei limba, credinţa, tradiţiile şi cultura românească, 
fiind permanent animaţi de dorinţa de a purta legături cu ţara lor de origine. Ataşa
mentul faţă de Biserica strămoşească şi dragostea de patrie sînt adînc înrădăcinate 
în conştiinţa emigranţilor români şi de aceea la cererea lor au fost create parohiile 
actuale. Dealtfel, peste tot în lume, unde sînt români ortodocşi, se constată o fide
litate faţă de ţară, faţă de credinţa strămoşească, moştenirea spirituală, originea, 
limba şi tradiţiile noastre.

Arhid. V asile AXINIA

Jt.O.R. — 4
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SCRISORI ALE SFÎNTULUI VASILE CEL MARE, 
DOCUMENTE ALE STRĂDANIEI SALE PENTRU PASTRAREA Şl 

APĂRAREA UNITĂŢII DREPTEI CREDINŢE

Pr. prof. Nicolae PETRESCU

Studiind viaţa şi opera Sfîntului Vasile cel Mare, nu ştii ce să ad- 
nvri mai întîi : erudiţia lui, care cuprinde ştiinţa timpului, inclusiv me
dicina, reflectată din plin în operele sa le; teologia sa, cu toate ramu
rile ei, pe care o dezvoltă şi o aprofundează; talentul său, literaV şi 
oratoric, caie-i dă facilitatea de a scrie şi a vorb i; arta sa stilistică, în 
tratarea temelor; mulţimea şi varietatea temelor tratate; puritatea 
învăţăturii sale de credinţă; umanismul său cald, izvorît din dragostea 
faţă de aproapele, de orice neam, umanismul care s-a materializat prin 
înfiinţarea aşezămintelor spitaliceşti din Cezareea Capadociei, unde 
erau primiţi şi trataţi suferinzii creştini, iudei şti păgîni; ascetismul 
său riguros şi învăţătura sa despre lupta pentru desăvîrşirea morală 
a credincioşilor; zelul său pastoral, permanent şi încordat, în' toate 
laturile vieţii sale etc.

Sfîntul Vasile cel Mare este o pildă vie şi viguroasă pentru desă
vîrşirea morală, pentru zidirea Bisericii creştine, în înţeles de obşte s^u 
comunitate. El este personalitatea didactică proeminentă, permanent 
pilduitoare, atît pentru credincioşi cît şi ipentru conducătorii Bisericii 
creştine.

Din mulţimea scrierilor Sfîntului Vasile cel Mare alegem capitolul 
«Scrisori» şi ne vom referi în rîndurile de faţă la trei dintre ele : 90, 
91, 92.

Colecţia patristică Migne (voi. XXXII), cuprinde catalogul episto
lelor Sfîntului Vasile cel Mare, scris în limba latină, care cuprinde 366 
de epistole.

Epistolele scrise înainte de episcopat, între anii 370— 378, sînt cele 
mai importante din punct de vedere doctrinar, misionar şi canonic, şi 
redau lupta viguroasă a Sfîntului Vasile, ca episcop, pentru apărarea

1. Migne, P.G., voi. XXXII, col. 219—1112.
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dreptei credinţe şi pentru menţinerea unităţii Bisericii creştine. Acesle 
scrisori cuprind şi fapte însemnate din Istoria bisericească universală. 
Merită să fie menţionate aici cele trei scrisori canonice (188, 197, 217) 
care poartă titlul de : Canonica prima, Canonica Secunda şi Tertia ca
nonica. Sînt numite aşa, fiindcă au caracter canonic, adică sînt dreptare 
după care se conduce Biserica, şi dau răspunsuri la mai multe întrebări 
ale timpului : despre tîlcuirea unor locuri din Sfînta Scriptură (Canonica 
prima); despre căsătorie, despre căderea fecioarelor, despre botezul 
ereticilor (Canonica secunda), despre modul şi timpul penitenţei pu
blice (Tertia canonica).

Aceste trei scrisori sînt de fapt răspunsuri date tînărului episcop de 
Iconiu, Amfilohie, între anii 374—375, ucenic şi prieten al Sfîntului 
Vasile cel Mare, care îi cerea dascălului său lămuriri pentru înlăturarea 
nedumeririlor sale.

Alături de acestea sînt şi epistolele pe care Sfîntul Vasile cel Mare 
le trimite Bisericilor surori din Apus, îndemnîndu-le la lupta comună 
împotriva rătăcirii lui Arie şi pentru înlăturarea schismei din Antiohia 2. 
Sînt scrisori în care se citeşte durerea adîncă a Sfîntului Vasile, pentru 
spargerea unităţii dreptei credinţe în Răsărit, de către eretici şi schisma
tici, şi, totodată, ele dezvăluie şi frămîntarea lui de a înlătura aceşti duş
mani interni ai Bisericii.

Un alt număr de 75 de scrisori se pot data între 292—366, dar unele 
din ele sînt neautentice. Alături de acestea stă şi corespondenţa dintre 
Sfîntul Vasile şi profesorul s,ău Libanius, din Constantinopol. Acesta era 
un maie sofist, mare cărturar şi strălucit vorbitor, un păgîn cu aversiune 
faţă de creştini. Corespondenţa dintre Sfîntul Vasile şi Libanius cu
prinde elogii reciproce (cf. Scrisoarea cu numărul 343, scrisoarea cu nu
mărul 353 etc.), dar cuprinde şi discuţii contradictorii, în care Sfîntul 
Vasile îşi arată vrednicia sa de episcop şi iscusinţa sa de a respinge, 
suavittr in forma fotriter in re, învinuirile aduse Bisericii creştine de 
către Libanius. De exemplu, în scrisoarea 347, Libanius acuză pe epis
copii creştini de avariţie, şi de aceea, flatîndu-1 pe Sfîntul Vasile cel 
Mare, că el îi depăşeşte pe ceilalţi episcopi, prin erudiţia sa, îi cere, ti
mid, să-i trimită grinzi de lemn pentru casă, pentru că dacă nu va fi ge
neros cu el, «va ierna sub cerul liber» (uTaiSpoî 8iaxet|Juxou)). în scrisoa
rea 348, Sfîntul Vasile îi face un rechizitoriu ironic, şi-i spune că a po
runcit să i se trimită «tot atîtea bîrne pentru casă, cîţi soldaţi au luptat 
la Termopile, sub conducerea lui Leonida» (adică trei sute de bîrne sau 
giinzi). La începutul scrisorii, Sfîntul Vasile respinge acuzaţia lui Liba
nius, şi-i spune că nu episcopii, ci sofiştii, între care se găsea şi Libanius, 
sînt avari şi apucători.

Scrisorile Sfîntului Vasile cel Mare sînt deosebit de preţuite în li
teratura patiistică. Ele sînt comparate, pe de o parte, cu celelalte opere 
aie SHntului Vasile, iar pe de altă parte, cu alte opere literare ale 
istoriei antice. în comparaţie cu celelalte opere ale Sfîntului Vasile cel 
Mare, «corespondenţa sa es.te cea mai elegantă operă, sub raportul 
stilului şi al fineţei spiritului», scrie Părintele profesor Ioan G. Coman,

2. Vezi Scrisoarea 69, în acelaşi volum din Migne, col. 429—433.
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ca şi alţi patrologi. în comparaţie cu alte opere ale antichităţii, scriso
rile Sfîntului Vasile cel Mare, împreună cu cartea sa Despre Stlntul 
Duh, sînt «cele mai strălucite monumente literare ale antichităţii» prae- 
clarissima antiquitatis monumenta) 3.

în prefaţa volumului al XXXII-lea, din colecţia Migne, în care se 
găsesc scrisorile Sfîntului Vasile, se arată că ele au o mare valoare, 
pentru că ilustrează vechea învăţătură divină, cu principii şi canoane 
foarte strălucite; că îmbogăţesc istoria bisericească cu o mare mulţime 
de fapte petrecute şi modelează moravurile prin sfaturi foarte bune. 
Dar mai muit decît aceste sfaturi, virtuţile alese ale Sfîntului Vasile, zu
grăvite în scrisorile sale, modelează moravurile.

Scrisorile Sfîntului Vasile mai au şi o valoare informativă biografică, 
oferindu-ne unele amănunte din viaţa sa personală, închinată Bisericii 
şi binelui obştesc. Din scrisorile notate cu numerele 34, 202, precum şi 
din cuvîntul său Despre Învăţătură şi stat, aflăm, de exemplu, că Sfîntul 
Vasile nu s-a bucurat de o deplină sănătate trupească, că toată viaţa a 
suportat o slăbiciune fizică, această stare fiind cauzată de munca sa în
cordată şi neîncetată, de postul şi asceza foarte riguroase, şi de tensiunea 
sufletească, permanentă, în lupta cu duşmanii interni ai Bisericii, pentru 
apărarea unităţii şi purităţii dreptei credinţe. In scrisoarea 141, Sfîntul 
Vasile îi spune lui Eusebiu, episcop de Samosata, că n-a putut să vină 
la el «pentru apărarea treburilor bisericeşti», pentru că a fost ţinut de 
boala sa, care l-a adus chiar pînă la uşile morţii (oxi oro  dppoaxîa? xaxeo- 
XeO-rjv, 't-rjî aoxiuv jie xwv itoXSv xou Qavaxoo xaxoqoqooo'/jS). Ceva mai mult, 
spune Sfîntul Părinte, durerea cauzată de relele ce s<e petrec în Bi
serici, îi reînnoieşte bolile sale fizice. în scrisoarea a 137—a, Sfîntul Va
sile spune că, chiar toată luna el stă să se trateze cu ape calde natu
rale, că poate va avea vreun folos de aici.

Scrisorile Sfîntului Vasile sînt cele mai sigure mijloace pentru 
descoperirea celor mai intime gînduri ale sufletului său mare, dominat 
de dorinţa arzătoare de a se stabili pacea în obştea creştină. în lupta 
aceasta pentru pace, el doreşte să-şi piardă (să-şi arunce) cu plăcere 
chiar şi viaţa ( . . . i o t e  âv xai xtjv Ca>7]v xtjv ejiaoxoo itposa0ai), (scri
soarea 128).

1. S cr isoa rea  9 0 4.

După datele din colecţia patristică Migne, această epistolă este 
scrisă în anul 372, adică în cel de al doilea an de .episcopat. Aceaştă 
scrisoare este adresată Prea sfinţiţilor fraţi şj episcopi din Apus, de la 
care aşteaptă ajutor, pentru a înlătura împreună erezia nelegiuitului 
Arie din sînul Bisericii. Se vede, din titlu, că ea are caracter de scri
soare circulară adresată mai multor episcopi din Apus, şi este trimisă 
de Sfîntul Vasile prin diaconul său, Sabinus, mult preţuit de el. Dia
conul Sabinus, împreună-slujitor cu Sfîntul Vasile, mai duce în Apus 
şi scrisorile 91 şi 92, către episcopul Valerian al Iliricului, şi către epis

3. Vezi, *PreIatio», în acelaşi volum din Migne, p. 10.
4. lhidem, col. 472—476.
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copii din Italia şi din Galia. Tot el aduce Sfîntului Vasile şi scrisorile 
episcopilor din Apus, ca răspuns la scrisorile primite de la el.

Pe scurt spus, în această scrisoare, Sfîntul Vasile îşi exprimă ma
rea bucurie pe care i-a făcut-o scrisoarea episcopilor din ApuSi, şi nă
dăjduieşte că-i vor veni în ajutor descrie nenorocirile care s-au abătut 
asupra Bisericii din Răsărit, cauzate de erezia lui Arie, şi mărturiseşte 
că şi-a dat consimţămîntul pentru cele ce au fost rînduite în Biserica 
din Apus, în mod canonic (xavovixăţ).

Textul scrisorii către Prea sfinţiţii fraţi şi episcopi din Apus.
1. Bunul Dumnezeu, Carele totdeauna îşi alătură mîngîierile Sale 

necazurilor noastre, ne-a dat nouă şi acum prilejul de a ne afla o mîn- 
gîiere potrivită, în mulţimea durerilor, în scrisorile pe care Prea Cinsti
tul Părinteie nostru Atanasie, episcopul, primindu-le de la dreapta com
portare a, voastră, ni le-a trimis nouă, ca o mărturie a credinţei sănă
toase. Aceste scrisori au în ele şi dovada unităţii nestricate de cuge
tare şi de simţire a voastră, aşa încît şi păstorii fac dovada că urmează 
paşii părinţilor, şi că păstoresc turma Domnului, cu bună cunoştinţă. 
Toate acestea ne-au bucurat atît de mult, au dezlegat durerea noastră 
şi ne-au stîrnit în sufletele noastre puţin surîs, în starea aceasta tristă 
de fapte, în care sîntem acum. Domnul ne-a mărit mîngîierea prin 
prea evlaviosul nostru fiu sufletesc, diaconul, împreună-slujitor Sa- 
Linus, care, povestindu-mi cu exactitate şi cu de-amănuntul lucrurile 
frumoase de la voi, ne-a hrănit sufletele noastre ; dar el, fiind învăţat 
din experienţă, vă va da de ştire şi vouă, cu claritate, despre cele ale 
noastre, pentru ca, în primul rînd, să luptaţi şi voi împreună cu noi 
împotriva celor rele, prin rugăciunea încordată şi neîncetată către 
Domnul, iar după aceea, să nu neglijaţi să aduceţi cuvîntul de mîn- 
gîiere primit de voi, Bisericilor celor copleşite de necazuri. Toate ceie 
ce se petrec aici, în momentul de faţă, ne-au obosit, Prea cinstiţi fraţi, 
şi Biserica n-ar mai fi avut putere de luptă în faţa atacurilor neconte
nite ale adversarilor ei, întocmai ca o corabie în mijlocul mării, chi
nuită de loviturile valurilor dintr-o parte şi dintr-alta, dacă n-ar fi fost 
providenţa grabnică a bunătăţii Domnului. Aşadar, precum noi socotim 
că armonia voastră a unuia faţă de altul şi unitatea voastră sînt un 
bun propriu al nostru înşine, tot aşa vă rugăm noi ca să vă înduioşaţi 
şi voi de dezbinările dintre noi, ca să nu ne dezlipiţi de voi din cauza 
poziţiei geografice a locurilor în care ne găsim unii faţă de alţii, ci, 
pentru că noi sîntem uniţi cu voi. prin comuniunea cea după Duhul Sfînt, 
să ne păstraţi în simfonia unuia şi aceluiaşi trup al Bisericii.

2. Sînt cunoscute toate cele ce 'ne îndurerează pe noi, chiar dacă 
noi nu le-am spune. De acum, cele ce se petrec la noi au un ecou ră
sunător în toată lumea ; dogmele Părinţilor sînt dispreţuite ; predaniile 
apostolice sînt nimicite ; descoperirile oamenilor care se ocupă de nou
tăţi se încetăţenesc în Biserici; de acum oamenii nu mai teologhi- 
sesc, ci tehnologhisesc; înţelepciunea lumii deţine protia, înlăturînd 
lauda Crucii. Păstorii de suflete sînt izgoniţi, iar în locul lor sînt aduşi 
lupi răpitori, care risipesc turma lui Hristos. Bisericile S|înt părăsite de
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obştea creştină; locurile singuratice de refugiu sînt pline de lacrimile 
celor ce plîng Bătrînii plîng, comparînd stările vechi cu stările pre
zente ; tinerii sint intr-o stare mai de milă, fiindcă ei nu ştiu de ce 
fel de lucruri sînt lipsiţi în viaţa lor. Aceste lucruri sînt suficiente pen
tru ca să mişte sufleteşte spre compătimire pe cei care au învăţat dra
gostea lui Hristos, dar cuvîntul meu, comparat cu adevărul faptelor ce 
se petrec la noi, este cu mult lipsit de puterea de redare a faptelor înseşi. 
Aşadar, dacă este adevărat că există vreun imbold al dragostei în su
fletul nostru, dacă este adevărat că există vreo comuniune a Duhului, 
dacă este adevărat că există nişte adîncuri ale îndurării în inimile 
noastre, înflăcăraţi-vă sufletul, pentru înţelegerea rugăminţii noastre. 
Luaţi-vă zelul credinţei, ieşiţi din această furtună. Să se grăiască şi la 
noi cu mare îndrăzneală predica (kerigma) aceea bună a Părinţilor, 
predica aceea care, pe de o parte, să dărîme urîcioasa erezie a lui 
Arie, iar pe de altă parte, să zidească Bisericile întru învăţătura cea 
sănătoasă în care Fiul este mărturisit de-o-fiinţă cu Tatăl şi Duhul Sfînt, 
este împreună socotit şi este împreună adorat, cu aceeaşi cinste, pen
tru ca libertatea pentru adevăr pe care Domnul v-a dat-o vouă, şi sta
rea de cinste pe care o aveţi voi pentru mărturisirea Sfintei şi mîntui- 
toarei Treimi, să ne-o dăruiască şi nouă, prin rugăciunile voastre şi prin 
împreună-lucrarea voas,tră cu noi. Dealtfel, însuşi diaconul Sabinus, 
mai sus pomenit, vă va înfăţişa fiecare lucru în parte, întru dragostea 
voastră. Şi pentru toate cele ce s-au făcut, în mod canonic, prin me
ritul vostru, noi ne-am dat consimţămîntul, lăudînd zelul vostru pentru 
dreapta credinţă (60ep opOoBoStaî).

2. Scrisoarea 915.
Sfîntul Vasile scrie această epistolă tot în anul 372 şi o trimite lui 

Valerian «episcop al Unicilor», prin acelaşi diacon, Sabinus. Există o 
notă lămuritoare, în limba latină, a acestei scrisori, în care se 
spune că : este limpede că aici este indicată Aquileia, al cărei episcop 
era Valerian. Se ştie că Imperiul roman a fost împărţit de Diocleţian 
(284—305) în patru părţi, numite tetrarhii sau prefecturi: a) a Răsăritu
lui ; b) a lliricului; c) a Italiei; d) a Galiei. Biserica a urmat această 
împărţire politică şi a aşezat şi ea episcopi — mitropoliţi în aceste cen
tre politice. Se vede că Sfîntul Vasile îi trimite scrisoarea episcopului 
Iliricilor, cu numele de Valerian, dar acesta avea reşedinţa în Aquileia 
(Italia de azi) şi jurisdicţia peste Iliria.

Această scrisoare a Sfîntului Vasale este un răspuns la scrisoarea 
primită de la episcopul Valerian. Sfîntul Vasile îl salută şi îl roagă 
insistent ca şi el să se roage pentru înlăturarea stărilor dureroase din 
Bisericile orientale. Pentru vindecarea acestor rele, Sfintul Vasale îi 
spune că este necesar ajutorul Bisericii din acele părţi.

5. Ibidem, col. 476.
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Textul scrisorii lui Valerian, episcopul Iliricilor
Noi aducem mulţumire cu recunoştinţă Domnului, Cel Care ne-a 

dăruit prilejul să vedem o roadă a dragostei celei vechi, întru curăţia 
inimii tale. Tu care eşti departe de noi atît de mult, cu trupul, te-ai 
unit cu noi, prin scrisoare, şi, îmbrâţişîndu-ne pe noi cu dragostea ta 
arzătoare, duhovnicească şi sfîntă, ne-ai creat în suflet un nespuş 
de mare sentiment de iubire faţă de tine. Din fapta ta însăşi noi am 
învăţat valoarea proverbului acela care spune : Precum este o apă rece 
pentru un suflet însetat, aşa este o veste bună (primită) dintr-o ţară 
înaopărtată (Pilde XXV, 25). Cumplită este la noi foamea de iubire 
frăţească, Prea cinstite frate. Şi cauza, destul de evidentă, este că sen
timentul de iubire al multora s-a îndepărtat de la ci, pentru că nele
giuirea ariană a fost răspîndită. Tocmai pentru acest fapt scrisoarea ta 
ne-a fost de mare folos, şi noi, la rîndul nostru, ţi-am răspuns prin 
acelaşi bărbat foarte credincios, diaconul, împreună-slujitorul şi fra
tele nostru Sabinus, prin care ne-am şi făcut cunoscuţi ţie, şi te rugăm 
să priveghezi şi tu în rugăciuni pentru noi, pentru ea Dumnezeu Cel 
sfînt să dea, cîndva, linişte şi tihnă şi faptelor noastre de aici, şi să 
certe vîntul acesta şi marea, aşa îneît să fim şi noi scăpaţi de zbuciu
mul şi tulburarea sufletească în care stăm acum, cînd ne aşteptăm me
reu să fim scufundaţi cu totul. Pe de altă parte, în mod strălucit, ne-a 
fos,t dat nouă, în împrejurările de faţă, de către Domnul, să auzim că 
voi — cei din Apus — sînteţi în comuniune şi unitate sufletească unii 
cu alţii, şi că la voi se vesteşte, fără oprelişte, dreapta învăţătură de 
credinţă (xo x.̂ po7 ji.a tv); euasSstac). Dacă cumva, vreodată, soarta va 
face ca să fie restaurată credinţa în Răsărit prin voi (dacă într-adevăr 
nu s-ar slirşi timpul acestei lumi, dar pînă acum încă zilele lasă în 
urmă viaţa omenească), atunci este necesar să-i faceţi plata Răsăritu
lui în schimb la timp, pentru bunurile pe care le-aţi primit de aici. 
Partea cea mai sănătoasă de aici din Răsărit, şi cea care apără credinţa 
Părinţilor, s-a trudit îndeajuns, luptîndu-se cu multe şi felurite asalturi 
ale şiretlicurilor care sînt în viclenia diavolului, atunci cînd el a zgu
duit credinţa noastră. Prin rugăciunile voastre să dea Dumnezeu pe 
de o parte «ă se s,tingă erezia cea rea şi înşelătoare de popor, a urî- 
cioasei credinţe a lui Arie, iar pe de altă parte, o, de ar străluci din nou 
învăţătura cea bună a Părinţilor noştri, cei care s-au adunat la Ni- 
ceea, astfe* îneît doxologia simfonică să se umple din nou de Sfînta 
Treime, prin botezul mîntuitor.

3. Scrisoarea 92 6.
Ca şi cele două scrisori de mai înainte, şi această scrisoare datează 

tot din anul 372 şi este trimisă Bisericii din Italia şi Galia, tot prin dia
conul Sabinus, numit aici «prea evlaviosul fratele nostru, împreună- 
slujitor».

6. Ibidem, col. 477— 184.



656 BISERICA ORTODOXA ROMANA

Anul 372, al doilea an de episcopat al Sfîntului Vasile, es,te foarte 
bogat în scrisori, dovedind lupta hotărîtă de a osîndi erezia şi schisma 
din Biserica de Răsărit şi a reface unitatea dreptei credinţe, cît mai 
grabnic cu putinţă. Cum se vede, cele trei scrisori încunoştinţează în
treaga Biserică din Apus, (Iliria, Italia şi Galia), adică toate cele trei 
tetrarhii sau prefecturi de aici, despre tulburările religioase care s-au 
ivit în Biserica din Răsărit care aşteaptă ajutor pentru înlăturarea 
acestor tulburări.

Scrisoarea aceasta atinge punctul culminant al strădapiei Sfîntului 
Vasile pentru împlinirea cît mai grabnic şi cît mai deplin a gîndului 
său, pentru că de data aceasta Sfîntul Părinte, ca mitropolit, asociază 
la lucrarea aceasta pe mulţi episcopi ortodocşi din Răsărit, cum se 
va vedea, în număr de 32. Pe toţi aceştia, ca şi pe mulţi alţii, i-a în
sufleţit Sfîntul Vasile, i-a unit în cuget şi în simţiri cu el, şi a început o 
muncă uriaşă împreună pentru înlăturarea acţiunilor duşmanilor interni 
ai unităţii de credinţă a Bisericii.

Prin această scrisoare grăiesc toţi cei 32 de episcopi din Răsărit, 
adică prin pana Sfîntului Vasile. Aici, occidentalii sînt îndemnaţi să 
trimită celor din Răsărit nu numai mîngîieri în necazurile lor, ci şi 
ajutor vizibil, adică să le trimită episcopi cu vază, cît mai numeroşi, 
ca împreună să stăvilească înaintarea ereziei ariene şi să restabilească 
pacea între dreptcredincioşii de pretutindeni. Se descriu impresionant 
nenorocirile din Răsărit, tocmai ca să mişte pe apuseni, ca s& le tri
mită episcopi.

Textul scrisorii către cei din Italia şi din Galia.
1. Episcopii din Răsărit: Meletie, Eusebiu, Vasile, Bassus, Grigorie, 

Pelagius, Paulus, Antim, Teodot, Vitus, Abraam, Iovin, Zenon, Teodoret, 
Marcian, Barach, Abraam, Libanius, Talasie, Iosif, Boetus, Iatrius, Teo
dot, Eustaţiu, Barsumas, Ioan, Chosroe, Isaac, Narses, Marisv Grigorie, 
Dafnus, trimit o salutare, în Domnul, episcopilor prea iubitori de Dum
nezeu şi prea sfinţiţi fraţi, împreună-liturghisitori, episcopi însufleţiţi 
de aceleaşi gînduri, din Italia şi Galia.

De multe ori şi un suspin izvorît din adîncul inimii aduce o oarecare 
mîngîiere sufletelor îndurerate şi, într-un fel, chiar şi o lacrimă văr
sată a stagnat mult puterea durerii din aceste suflete.

Nouă, însă, nu ne aduce mîngîiere faptul că ne-am istorisit suferin
ţele noastre către iubirea voastră, oricît de mari ar fi suspinul şi la
crima din partea voastră. Pe noi însă ne încălzeşte sufleteşte o nădejde 
mai deoseb’ tă, şi anume că poate dacă noi vom istorisi vouă cele ce ne 
întristează pe noi, îndată vă vom înflăcăra pentru ajutorarea noastră 
pe care cîndva am aşteptat-o să vină de la voi, pentru Bisericile din 
Răsărit, dar n-am primit-o nicidecum ; de altfel, cele ale noastre sînt 
întru totul în înţelepciunea lui Dumnezeu Cel care ne conduce şi Cel 
care a rînduit, după judecăţile nevăzute ale dreptăţii Sale, ca noi să 
fim ţinuţi mai mult timp în aceste ispite. Eu presupun, f£ră îndoială, 
că voi n-aţi foS(t necunoscători ai faptelor care s-au petrecut la noi,' 
Prea cinstiţi fraţi, fiindcă vestea despre aceste fapte s-a răspîndit cu
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iuţeală pînă la marginile lumii; mai presupun iarăşi că voi nu sînteţi 
oarecum necompătimitori faţă de fraţii care au aceeaşi uniune sufle
tească cu voi, fiindcă sînteţi ucenici ai Apostolului, care ne învaţă că 
dragostea faţă de aproapeîe este plinirea Legii. Eu presupun îns£, aşa 
cum am spus, că judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu a ţinut în loc 
pornirea voastră spre ajutoare, chibzuind cu măsură ca necazul cel 
rînduit pentru păcatele noastre să fie îndurat complet de către noi.

Totuşi noi, toţi episcopii mai sus-numiţi, vă rugăm, ca,jnăcar acum, 
să vă înflăcăraţi pentru rîvna pentru adevăr, şi spre unirea cu noi în 
suferinţă, acum cînd aţi înţeles toate de la noi şi cînd veţi mai afla în 
cele cîte au scăpat auzului vostru mai înainte, de la prea cre
dinciosul şi împreună-slujitorul Sabinus, care va putea să vă istori
sească el însuşi şi cele cîte au scăpat din cuprinsul, scrisorii. Prin el, 
noi vă îndtmnăm să vă îmbrăcaţi cu haina îndurării şi, pe de o parte, 
sâ lepădaţi orice şovăire, iar pe de altă parte, să luaţi în schimb oste
neala iubirii, şi să nu vă gîndiţi nici la lungimea drumului, nici la tre
burile de acasă, nici la altceva din cele omeneşti.

2. Pericolul nu este numai împrejurul unei Biserici; nu numai două 
sau trei Biserici au căzut în această grea furtună. Aproape de la hota
rele Iliricului, pînă la hotarele Tebaidei ne mistuie otrava ereziei. Mai 
întîi, urîciosul Arie a aruncat seminţele acestei rătăciri. Aceste se
minţe, după ce au fos,t înrădăcinate în adîncime de către mulţi din cei 
care au cultivat necredinţa, «cu dragoste de muncă», acum şi-au dat 
roadele aducătoare de pierzare sufletească. Pe de o parte, au fost răs
turnate dogmele credinţei, iar pe de altă parte, au fost nesocotite legile 
Bisericii. Goana ambiţioasă, după locurile de stăpînire ale celor care 
nu se tem de Dumnezeu îi face să se arunce în fruntea prefecturilor şi 
de acum înainte rangul lor de întîietate le deschide o luptă pentru ne
credinţă pe faţă, aşa încît cel care a împroşcat cele mai grave bleste
măţii împotriva credinţei, este socotit cel mai de cinste pentru supra
vegherea şi conducerea poporului. Dispare bună-cuviinţa faţă de sfin
ţenia preoţească ; ne lipsesc păstorii care să păstorească cu ştiinţă 
turma lui Hristos ; în ceea ce priveşte bunurile proprii ale săracilor, 
acestea sînt spre folosul propriu al iubitorilor de duhul stăpînirii, care 
sînt nişte răi cheltuitori; tot aşa, împărţirea îndatoririlor sau funcţiilor 
se face totdeauna în folosul iubitorilor de stăpînire şi de conducere. 
S-a stins gîndul de respectare riguroasă a canoanelor ; este multă li
bertate de a păcătui. Cei care au ajuns la conducere, prin favoruri ome
neşti, plătesc în schimb cu recunoştinţă aceste favoruri chiar în locul 
însuşi de conducere, în care ei se silesc ca toate actele lor să le dedice 
spre plăcerea celor ce păcătuiesc. A pierit rîvna pentru o dreaptă jude
cată ; fiecare merge după pofta inimii lui. Răutatea întrece măsura, 
mulţimile nu se mai lasă sfătuite şi nu mai pot fi dojenite, episcopii 
(ol itpoeoTwtsţ) 7 nu mai pot să vorbească în toată libertatea. Deşi ei sînt

7. Prin cuvîntul xposatcic — întîi-stătător, se înţelege — în primele veacuri creş
tine — *cpiscop» (V ez i: Pr. Petre Vintilescu, Încercări de istoria liturghiei, Bucureşti, 
1030, p 80—83, şi Antologie din literatura patristică greacă a primelor secole, Bucu- 
îeşti, 1960, p. 83, 85)
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robi slujitori ai celor care le-au dat harul, ei îşi dobîndesc puterea de 
conducere prin puterea oamenilor. Ceva mai mult, acţiunea de răzbu
nare este socotită de către unii ca o armă de luptă a unora faţă de 
alţii, fireşte armă de luptă a dreptei credinţe (̂ r(; opOoooţiaî), şi, ascun- 
zindu-şi sentimentele de duşmănie proprie, ei se prefac câ-i urăsc pe 
cei pe care se răzbună, pentru motivul că aceştia ar fi duşmani ai cre
dinţei. Alţii, însă, ferindu-se de învinuirea pentru săvîrşirea celor mai 
ruşinoase fapte, înfurie mulţimile la rîvna de a se birui unul pe altul, 
pentru ca să-şi umbrească propriile lor fapte rele, prin sustragerea aten
ţiei asupra relelor obşteşti. Tocmai de aceea, acest război este neînce
tat, pentru că cei care au săvîrşit cele rele privesc cu ochi răi pacea 
comună, ca pe o stare care le descoperă cele ascunse ale ticăloşiei lor. 
Pentru aceste lucruri, cei necredincioşi rîd, iar cei puţin credincioşi 
se clatină în credinţă ; credinţa este îndoielnică, ignoranţa se revarsă 
peste suflete, pentru că cei ce prefac învăţătura divină în nelegiuire, 
imită adevărul acestei învăţături. Pe de o parte, gurile celor temători 
de Dumnezeu tac, iar pe de altă parte, toată limba care varsă bleste
măţii împotriva credinţei este neînfrînată ; cele sfinte au fost profanate, 
iar cei care — dintre mulţimi — au un duh religios, sănătos, fug de Bi
serici ca de nişte şcoli de necredinţă ; însă în locurile retrase, ei îşi 
ridică mîinile către Slăpînul din ceruri, cu sus,pinuri şi cu lacrimi. Au 
ajuns, desigur, şi pînă la voi veşti despre cele ce s-au întîmplat în cele 
mai multe dintre cetăţile noastre, şi anume, că mulţimile credincioşilor, 
împreună cu femeile şi copiii şi cu bătrînii înşişi, risipiţi prin faţa zi
durilor cetăţilor, îşi termină rugăciunile sub cerul liber, îndurînd toate 
intemperiile atmosferice, cu îndelungă răbdare, aşteptînd ajutorul de 
la Domnul.

3. Ce fel de jeluire este potrivită pentru aceste nenorociri ? Ce fel 
de izvoare de lacrimi ar fi de-ajuns, pentru aşa de mari răutăţi ? Aşadar, 
fraţii noştri cei mai legitimi, noi aşa vă rugăm acum : grăbiţi-vă spre 
noi, pînă cînd unii dintre noi cred că mai stau încă în picioare, neclintiţi, 
cîtă vreme încă se mai păstrează urmele lăsate de paşii rinduielii celei 
vechi, grăbiţi-vă, mai înainte ca naufragiul final să se năspustească 
asypra Bisericilor; întindeţi mina celor care şi-au îndoit genunchii. 
Adîncurile sufleteşti, frăţeşti, ale voastre, să fie mişcate, pentru stările 
de lucruri de la n o i; să se verse lacrimi de compătimire din partea 
voastră. Nu priviţi cu indiferenţă, ca o jumătate a lumii să fie înghiţită 
de rătăcire ; nu lăsaţi să se stingă credinţa la aceia la care ea a început 
să strălucească prima oară. Aşadar, ceea ce trebuie să faceţi, pentru 
înţelegerea acestor fapte, şi cum trebuie să dovediţi simpatia faţă de 
cei apăsaţi sufleteşte, nu va trebui să învăţaţi întru totul de la noi, ci 
însuşi Duhul Sfînt vă va insufla acestea. Totuşi, este nevoie de o ac
ţiune grabnică, pentru ca să poată fi salvaţi cei care au rămas (în 
dreapta credinţă) şi este încă nevoie de prezenţa mai multor fraţi, aşa 
încît fraţii de departe să constituie plinătatea sinodului, pentru ca, cei 
întruniţi în sinod să aibă autoritatea pentru îndreptarea învăţăturilor 
greşite, nu numai din superioritatea personală a celor ce au fost trimişi, 
■ti şi din numărul lor înşişi, pentru ca aceştia să reaşeze credinţa formu
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lată în scris, la Niceeâ, de către Părinţii noştri, şi să denunţe în public 
erezia, şi să discute cele aducătoare de pace în Biserici, aducîndu-i la ar
monie sufletească pe cei care cugetă şi simt la fel. Ceea ce este însă mai 
jalnic decît toate, presupun eu, este faptul că şi partea aceea de cre
dincioşi, caie se pare că es,te sănătoasă din punct de vedere al credin
ţei, s-a împărţit în sînul ei însăşi, şi în jurul nostru stau, după cum se 
pare, nenorociri asemănătoare celor care au cuprins Ierusalimul în 
timpul asedierii lui de către împăratul roman Vespasian. Cei din Ieru
salim erau presaţi şi de un război din afară, dar, în acelaşi timp, erau 
măcinaţi şi de răzvrătirea dinlăuntru a celor de acelaşi trib. La noi însiă, 
in afară de războiul vizibil al ereticilor, încă şi cel care s-a ridicat con
tra din partea celor care vor să apară că gîndesc ortodox, a adus Bise
ricile la ultima treaptă de sleire a puterilor. Tocmai pentru aceste lu
cruri noi avem nevoie de ajutorul vostru, în cea mai mare măsură, aşa 
incît cei care mărturisesc credinţa apostolică, după ce au nimicit schis
mele pe care ei înşişi le-au născocit, să se supună de acum înainte au
torităţii Bisericii, pentru ca trupul lui Hristos să fie perfect şi să fie re
adus într-o desăvîrşită integritate tuturor mădularelor (Bisericii), şi să 
lăudăm nu numai bunurile de la alţii, — ceea ce facem noi acum —, 
dar să vedem că şi Bisericile noastre şi-au reluat gloria de odinioară a 
dreptei credinţe. De fapt, este vrednic de cea mai înaltă laudă ceea ce 
v-a fost dat vouă de Domnul, pentru credinţa voastră, ca să distingeţi, 
pe de o parte, ceea ce esite falsificat de ceea ce este probat şi curat, iar 
pe de altă parte, să predicaţi credinţa Părinţilor, fără nici o ciuntire. Şi 
noi am primit această credinţă şi am recunoscut că este formulată din 
scrierile apostolice, supunîndu*ne şi acestei credinţe, precum şi tuturor 
celor care au fost hotărîte în gramata (textul scris.) sinodală, canonic 
şi legal.

Comentariul celor trei epistole
Atît din punct de vedere al fondului, cît şi din punct de vedere al 

formei, cele trei scrisori prezentate mai sus au o unitate perfectă, reflec- 
tînd vigoarea de cugetare a. Sfîntului Vasile cel Mare, precum şi pu
terea lui stilistică.

în aceste trei scrisori, cugetarea Sfîntului Vasile cel Mare se con
centrează în jurul a trei idei comune în tustrele, dar deosebit îmbrăcate 
în forme stilistice.

1. Istorisirea faptelor dramatice care tulbură Biserica din Răsărit, 
tulburare adusă de otrava învăţăturii «urîciosului Arie».

2. îndemnul şi rugămintea adresate întregii Biserici din Apus, de a 
trimite un număr cît mai mare de personalităţi bisericeşti, pentru ca, 
împreună cu episcopii din Răsărit, să stăvilească furtuna care s-a abă
tut peste Biserica de aici. Argumentele pe care le aduce Sfîntul Vasile 
pentru mişcarea inimii şi înduplecarea voinţei confraţilor din Apus, sînt 
cuceritoare. Aşa, de exemplu, sentimentele de frăţietate întru Hristos, 
care-i uneşte pe toţi slujitorii lui, chiar dacă geografic sînt departe, îi 
obligă pe toţi să fie una în luptă pentru păstrarea unităţii dreptei cre
dinţe. La aceasta, Sfîntul Vasile adaugă că episcopii din Apus trebuie
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să nu lase să se stingă credinţa care a strălucit prima oară în Răsărit 
(vezi scrisoarea 92, 3), şi să reflecteze la acest fapt. Argumentarea se 
desfăşoară gradat, şi Sfîntul Vas-ile le spune fraţilor din Apus că prin 
trimiterea ajutorului cerut, ei îşi achită plata în schimbul celor primite 
din Răsărit, gîndindu-se că de aici au pornit propovăduitorii credinţei 
în Apus, şi tot de aici — de la Niceea — au primit proestoşii din Apus 
credinţa creştină, formulată de Sfinţii Părinţi (vezi scrisoarea 91). La 
citirea cererilor de ajutor pe care episcopii din Apus le primesc, ei nu 
trebuie să uite nicidecum iubirea de fraţi, sentimentul esenţial şi spe
cific al creştinilor, şi să-şi aducă aminte acum mai mult ca oricînd că 
iubirea aproapelui, de orice neam ar fi, este plinirea întregii Legi (vezi 
scrisoarea 92).

3. în fine, Sfîntul Vasile îşi arată în aceste scrisori îngrijorarea că 
erezia tulburătoare a lui Arie se extinde mereu, şi de aceea el averti
zează pe confraţii săi că pericolul doctrinar din Răsărit se va extinde şi 
în Biserica din Apus. Pericolul nu este numai în jurul unei Biserici, ci 
este ameninţător pentru toate Bisericile (vezi scrisoarea 92). îngrijora

rea  Sfîntului Vasile şi avertismentul pe care el îl dă tuturor Bisericilor 
din Apus sînt şi mai mişcătoare, în scrisoarea 243, pe care el o scria tot 
Bisericii din Italia şi Galia, ceva mai tîrziu. Aici, Sfîntul Vasile le spune 
că se teme ca nu cumva răul acestei erezii, imaginat ca o dihanie uci
gătoare care se întinde mereu, după ce a devorat Bisericile din Răsărit, 
«să nu se tîrască întocmai ca un şarpe de aici încolo şi spre partea să
nătoasă a parohiei voastre» (...[atj ip'i'TJ Xoiitbv xal â - i  to 6]faîvov jispoî ttjC
y.aQ’ojtâî wxpoixiaî).

Inima Sfîntului Părinte este adînc rănită chiar de unii proestoşi din 
Biserica de Răsărit, care nu numai că nu luptă pentru restabilirea păcii 
în obşt6a creştină, dar aţîţă mulţimile la lupta unuia împotriva celui
lalt, pentru ca să le îndepărteze privirea de la ticăloşiile lor personale. 
Aceşti «proestoşi» sînt urîtori ai păcii în obştea creştină, pentru că în 
această stare de pace, mulţimile le descoperă păcatele lor.

Să se grăiască şi la noi cu îndrăzneală predica aceea bună a Părin
ţilor, care să dărîme urîcioasa erezie a lui Arie, să zidească Bisericile 
întru învăţătura cea sănătoasă, în care Fiul este mărturisit de-o-fiinţă 
cu Tatăl (ofiooooioî) şi Sfîntul Duh este socotit şi adorat cu aceeaşi 
cinste... 8, spune Sfîntul Părinte (vezi scrisoarea 90, 2).

Pentru prezentarea învăţăturii dreptei credinţe, se folosesc terme
nii proprii ai Bisericii : TpîaS =  Sfîntă Treime (vezi scrisoarea 91) ? 
âipeotî =  erezie ; oxiojia =  schisme (92) ; xava>v ■= normă, regulă 
Sofiia^a — dogme (92, 2) ; Gsojioî — legile (Bisericii). Termenii aceştia, 
şi mulţi alţii, folosiţi de Sfîntul Vasile, sînt o dovadă despre grija Sfîn
tului Părinte de a nu se abate de la dogmele definitiv fixate de Biserică 
şi de a le tîlcui corect, pentru toţi credincioşii.

8. Sfîntul Vasile, scriindu-şi epistolele înainte de Sinodul al doilea ecumenic 
(381), nu foloseşte formula dogmatică stabilită aici despre Sfîntul Duh: Carele, împre
ună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, dar este clară învăţătura sa despre ega
litatea şi consubstanţialitatea Persoanelor Sfintei Treimi.
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în aceste scrisori se foloseşte şi cuvîntul e-ioxoz^, cu înţelesul său 
laic de : inspectare, supraveghere, vizită sau examinarea de către un 
dascăl, de către un judecător, misiunea sau dreptul de a inspecta (92). 
Înţelesurile acestui cuvînt din limba greacă, cum se ştie, au fost trans
ferate în învăţătură creştină, primind duhul cel nou al dragostei lui 
Hristos»

Pentru a reda noţiunea de «dreaptă credinţă», Sfîntul Vasile folo
seşte în aceste scrisori cuvîntul consacrat în dogmatica noastră: 
»6p0o8o£ia», pe care 11 opune învăţăturii' celei relef netrebnice, nefolo
sitoare, urîte, nedrepte, numită «xaxoSoEta» (vezi scrisorile : 91, 92 şi 
93). Pentru a-*eda noţiunea de unanimitate a dreptei credinţe, adică de. 
universalitate sau sobornicitate a învăţăturii lui Hristost Sfîntul Vasile 
cel Mare, ca şi ceilalţi Părinţi bisericeşti şi apostolici înainte de el, 
foloseşte termenul catolic derivat din cuvîntul grecesc «xoc0 - oXixoî, 
-•fi, -ov», care înseamnă: «general», «universal» (vezi scrisoarea 188). 
Atributul de «catolic» în înţelesul de mai sus aparţine întregii Biserici 
a lui Hristos, nu numai Bisericii Apusene.

In ceea ce priveşte forma stilistică, scrisorile Sfîntului Vasile cel 
Mare sînt autentice piese estetice literare, recunoscute ca atare de toţi 
specialiştii în Patrologie şi de toţi cei care citesc măcar o parte din ele.

Fraza Sfîntului Vasile este foarte bogată şi împodobită cu tot felul 
de mijloace artistice, creaţii ale talentului său literar. Ideile sale sînt 
strîns legate în perioade stilistice alese, şi nu te poţi dispensa de nici 
una, aşa că este greu de făcut un rezumat al scrisorilor fără să ciun
teşti din ideile cuprinse aici.

In scrisoarea a 90-a, sintactic şi literar vorbind, întîlnim o perioadă 
ipotetică reală, artistic construită, care este şi o modalitate de argu
mentare fină pentru mişcarea inimii şi înduplecarea voinţei episcopilor 
din Apus, spre a veni în ajutorul Bisericii din Răsărit: Aşadar, dacă 
este adevărat că există vreun imbold al dragostei în sufletul vostru, 
dacă este adevărat că există nişte adîncuri ale îndurării în inimile 
voastre, înllăcăraţi-vă sufletul pentru înţelegerea rugăminţii noastre.

Patosul omiletic care zvîcneşte în exortaţiile Sfîntului Vasile, din 
scrisorile sale, înflăcărează pe cititor : Aşadar, fraţii noştri cei mai le
gitimi, grăbiţi-vă spre noi...; grăbiţi-vă, înainte ca naufragiul final să 
se năpustească asupra Bisericilor -, întindeţi mîna celor care şi-au îndoit 
genunchii... (scrisoarea 92).

De asemenea comparaţiile constituie podoabe stilistice ale scriso
rilor Sfîntului Vasile. Armonia dintre mădularele trupului, de exemplu, 
este asemănată cu armonia dintre Bisericile creştine surori şi toate 
acestea sînt asemănate cu o simfonie muzicală în care se încheagă o 
unitate perfectă : ...pentru că noi sîntem uniţi cu voi prin comuniunea 
cea după Duhul Sfînt, să ne păstraţi în simfonia unuia şi aceluiaşi trup 
al Bisericii (scrisoarea 90, 1). Nenorocirile Bisericii din Răsărit sînt ase
mănate cu asediul Ierusalimului din anul 70 după Hristos, şi sînt des
crise mişcător (Scrisoarea 92, 3).

Nu lipsesc din scrisorile Sfîntului Vasile nici figurile de înţeles sau 
tropii, lată două metonimii în care persoana este înlocuită, în scris, cu
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însuşirile superioare pe care le posedă ; «(Scrisorile), pe care primin- 
du-le de Ia dreapta voastră comportare» (â napi frj? ô e-cepa 
âp0oT7}xoî); ........ne-am-istorisit suferinţele noastre către iubirea voastră
(...m xâOr) T:p6? "frjv oqdrTjv ujiuiv).

Stilul acestor scrisori este presărat şi cu cîte o ironie la adresa 
răufăcătorilor credinţei. Istorisind, de exemplu, că «urîciosul Arie» a 
aruncat seminţele otravei sale doctrinare, aceste seminţe au fost bine 
sădite şi crescute de alţi răufăcători, cei care au lucrat «cu dragoste de 
muncă» (cptXowsvu)?).'

Să nu uităm nici meşteşugul artei oratorice, în general, şi al artei 
omiletice creştine, în special, care apar în Scrisorile Sfîntului Vasile. 
Iată şi două exemple de texte care ilustrează gîndul său de a cîştiga 
bunăvoinţa destinatarilor scrisorilor : Eu presupun că voi n-aţi fost 
necunoscători ai faptelor... ; mai presupun că voi nu sînteţi necompă
timitori faţă de fraţii care au aceeaşi comuniune sufletească... (Scrisoa
rea 92, 1).

De fapt, este vrednic de cea mai înaltă laudă ceea ce v-a fost 
dat vouă de Domnul... (Scrisoarea 92, 3).

Dacă este adevărat că aceste Scrisori, împreună cu multe altele, 
sînt documente istorice autentice, în care este descrisă lupta Sfîntului 
Vasile cel Mare pentru întărirea şi apărarea unităţii dreptei credinţe, 
tot aşa de adevărat este că ele ne înfăţişează direct portretul real al 
marelui mitropolit din Cezareea Capadociei. Şi mai aureolat apare por
tretul său pastoral dacă avem în vedere suferinţa fizică, cauzată de su
ferinţa sa morală ce o avea pentru spargerea unităţii bisericeşti de către 
loviturile ereticilor şi schismaticilor. Citind descrierea suferinţelor sale, 
în scrisoarea 187 adresată lui Eusebiu, episcop de Samosata, în care 
spune că este a cincizecea zi de cînd îl chinuie boala, că este copleşit 
de febră, că această boală chinuitoare l-a înlăturat de la mîncare, că i-a 
gonit somnul de la ochi, că l-a dus la hotarele dintre viaţă şi moarte etc.,
— ne mirăm de izvorul puterii sale, în desfăşurarea uriaşei sale lucrări 
pastorale.

Aceste trei scrisori sînt pilduitoare atît pentru lucrarea pastorală 
internă, cît şi pentru activitatea externă a Bisericii în cadrul mai larg al 
Mişcării ecumenice. Pe plan intern, aceste scrisori constituie un îndemn 
pastoral către toţi clericii de a veghea neîncetat, ca nu cumva să se 
strecoare «furul» în turma credincioşilor şi să-i momească spre rătăcire ,* 
mai mult, păstorul sufletesc să se ostenească prin slujba de învăţător, 
luînd ca model pe Sfîntul Vasile cel Mare, să readucă în sînul Bisericii 
mame pe credincioşii amăgiţi şi rătăciţi. Se ştie că este mai grea acţiu
nea terapeutică a unei boli decît cea profilactică. Păstorii sufleteşti trebuie 
să ia în seamă acest adevăr, şi aplicîndu-1 în pastoraţie, să vegheze pînă 
la limita puterilor fizice şi psihice pentru păstrarea şi apărarea dreptei 
credinţe în sufletul credincioşilor.



REPREZENTAREA SFÎNTULUI VASILE CEL MARE 
ÎN ICONOGRAFIA BISERICEASCĂ ORTODOXĂ (ÎN PICTURA 

MURALĂ ŞI ÎN ICOANE) *

Pr. drd. V asile JURAVLE

Ca şi in celelalte laturi şi aspecte ale vieţii religioase, şi în cadruL 
cultului creştin al Bisericii Răsăritului Sfîntul Vasile cel Mare a avut un 
rol de căpetenie în dezvoltarea lui, mai ales prin Liturghia care-i poartă 
numele şi care, alături de cea a Sfîntului Ioan Gură de Aur şi cea atri
buită Sfîntului Grigorie Dialogul, se săvîrşeşte pînă astăzi în Biserica 
Ortodoxă de pretutindeni.

Sfîntul Vasile cel Mare s-a dovedit unul din cei mai mari apărători 
ai credinţei celei adevărate în lupta cu ereziile. De aceea, încă din 
timpul vieţii sale, şi-a cîştigat, atît din partea credincioşilor ortodocşi 
cît şi din partea ereticilor, a iudeilor şi a păginilor, o  mare admiraţie, care 
se vede şi din epitetul de «cel Mare», care i s-a dat după mutarea sa la 
cele veşnice, în cuvîntarea funebră ţinută de Sfîntul Grigorie de Nazianz. 
Astfel, la înmormîntarea Sfîntului Vasile, cortegiul său funebru pe dru
mul către locul de odihnă se transformă într-o adevărată procesiune de 
cinstire a sfintelor lui rămăşiţe trupeşti de către locuitorii din Cezareea 
şi din împrejurimi, procesiune care, prin* grandoarea ei impresionantă, 
poate fi socotită «ca inaugurarea publică a cultului Sfîntului Vasile cel 
Mare în pietatea creştină» *. «Priveliştea înmormîntării Sfîntului Vasile 
cel Mare este ceva unic şi mişcător. Iubit şi respectat de toţi credincioşii 
şi chiar de păgîni, de iudei şi de străini, care se adunaseră în mulţime 
imensă, Sfîntul era condus spre locul de odihnă, în jale şi triumf. Toţi se 
îngrămădeau, voind să se apropie de sicriu, să-l atingă cu mîna, să atin
gă marginea veşmintelor ierarhului sau măcar umbra sicriului. Mulţi să
rutau pămintui pe unde treceau cu sfîntul. Convoiul era nesfîrşit, stră
zile şi pieţele erau pline de mulţi alţii, ferestrele, uşile, balcoanele ca
selor gemeau de lume. Plînsul tuturor acoperea glasul slujitorilor» 2.

Cultul Sfîntului Vasile cel Mare, s-a răspîndit şi s-a generalizat cu- 
rind în toată Biserica creştină. Astfel, în'canonul 32 al Sinodului quini- 
sext (692), Sfinţii Părinţi adunaţi acolo, referindu-se la Sfîntul Vasile ca 
autor al Liturghiei sale, spun că «renumele lui s-a răspîndit în lumea în
treagă» 3.

* Lucrare de seminar alcătuită la catedra de Liturgică sub îndrumarea Pr. prof. 
dr. Ene Branişte, care a dat şi avizul pentru publicare.

1. Pr. prof. Ene Branişte, Slinfii Trei Ierarhi in cultul creştin, în «B.O.R.», LXXV 
(1958), nr. 1—2, p. 184.

2. Prof. T. M. Popescu, Stintii Trei Ierarhi în slujba Bisericii, în «B.O.R.», LXX 
(1952), nr. 1—3, p. 71. Cf. cu Sfîntul Grigorie de Nazianz, Apologia şi Elogiul Stlntutui 
Vasile..., trad. de Preot N. Donos, Huşi, 1931, p. 200—201.

3. Nic. Milaş, Canoanele Bisericii Ortodoxe, (rad. de U. Kovincici şi Dr. N. Po
povici, voi. I, partea 2, p. 397.
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Una din formele de cinstire a Sfîntului Vasile cel Mare în Biserica 
Răsăritului este şi reprezentarea chipului său în iconografia bisericească 
ortodoxă (în pictura murală şi în icoane).

1. Surse literare ale descrierii chipului fizic al Sfîntului Vasile cel 
Mare folosite de iconari

Intiucît în creştinătatea ortodoxă imaginea religioasă nu este un 
simplu obiect de artă sau un mijloc de decor, ci ea are o valoare mai 
înaltă, un sens religios profund, la fel şi bisericile ortodoxe nu sînt zu- 
.grăvite la întîmplare, ci după o anumită rînduială sau tipic iconografic. 
Există o anumită regulă sau tipic iconografic şi în legătură cu zugrăvi
rea în pictura murală sau în icoane a chipurilor şi scenelor sfinte, de 
■care trebuie să ţină seama pictorii în activitatea lor. Toate aceste reguli 
sînt consemnate In Erminiile sau călăuzele zugravilor bizantini4. La ba
za întocmirii acestor Erminii au stat, desigur, o serie de date îh legătură 
cu chipurile şi scenele sfinte, consemnate în cărţile Sfintei Scripturi, în 
-operele Sfinţilor Părinţi şi scriitori ai Bisericii, în Vieţile Sfinţilor etc.

Reconstituirea chipului fizic al Sfîntului Vasile cel Mare se bazea
ză pe datele sumare, dar autentice, furnizate în această privinţă de către 
Sfîniul Grigorie de Nazianz şi consemnate în «cuvîntarea funebră», ros
tită de acesta la puţin timp după mutarea la cele veşnice a Sfîntului Va- 
-sile. Astfel, Sfîntul Grigorie de Nazianz ne spune că : «Aşa de mult stră
lucea virtutea acestui bărbat şi aşa de răspîndită era faima lui, încît 
multe lucruri neînsemnate — şi chiar defecte corporale — erau socotite 
de alţii ca mijloace de a dobîndi glorie, de pildă : paliditatea, barba, 
mersul, telul lui de a vorbi, iără grabă şi rar, cu aer gînditor şi medita
tiv... Căutau să-i imite pînă şi tăietura îmbrăcăminţii, forma patului, fe
lul lui de a mînca...» 5. In alt loc ne prezintă chipul slăbit al Sfîntului 
Vasile, «cel ce parcă n-avea trup» 6, desigur, după o viaţă de trăire as- 

.cetică. De bună seamă că Sfîntul Grigorie, prietenul intim al Sfîntului 
Vasile, n-a urmărit să înfăţişeze chipul fizic al acestuia, frumuseţea ex
terioară şi aceasta nu pentru că, aşa cum ne spune, «ar fi fost inferior 
în această privinţă celor ce p.un preţ pe astfel de nimicuri şi se ocupă 
numai de trup, mai ales dacă ţinem seama de vremea cînd era încă tînăr 
şi încă nu-şi slăbise trupul prin asceză» 7. Din descrierea Sfîntului Gri- 
gorie reiese mai mult înfăţişarea sufletească, interioară a Sfîntului Va
sile. Pentru că «frumuseţea lui Vasile a fost virtutea, mărimea lui a fost 
teologia, mersul său a fost înaintarea continuă, care, prin urcări treptate,-

4. Despre acestea vezi, mai ales : Ch. Diehl, Manuel d'art byzantin, Ed. II, t. II, 
Paris, 1926, p. 854—856; V. Grecu, Cărţi de pictură bisericească bizantină, Cernăuţi, 
1936; Ghenadie Enăceanu, Iconogralia — Arta de a zugrăvi templele şi icoanele bi
sericeşti, Bucureşti, 1891 (retip. la 1903); Pr. Prof. Ene Branişte, Programul iconogralic 

,al bisericilor ortodoxe. Extras din rev. «B.O.R.», XCII (1974), nr. 5—6, p. 730—771.
5. Sfîntul Grigorie de Nazianz, Apologia..., traducere românească, p. 199—199.
6. Ibidem, p. 174. 7. Ibidem, p. 128.
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l-a înălţat pînă la Dumnezeu, iar puterea lui a constat în semănarea şi 
răspîndirea învăţăturii»8. Aşadar, datele care se referă la înfăţişarea 
fizică a Sfîntului, autorul cuvîntării funebre le-a consemnat incidental.

Aceste cîteva date sumare, datorate unui contemporan al Sfîntului 
Vasile cel Mare, au fost dezvoltate în sinaxarul slujbei din Mineiul or
todox pe luna ianuarie, probabil de Simeon Metafrastul din sec. X 9.

Descrierea portretului fizic al Sfîntului Vasile, de la sfîrşitul sina- 
xarului ne apare astfel: «La statul trupului foarte înalt, drept la stat, us
căţiv, scăzut la trup şi negricios la faţă, cu gălbiciune amestecat (cu faţa 
palidă, n.n.), cu fruntea puţin încreţită, lungăreţ la umerii obrazului, cu 
nasul lungăreţ, cu spîncenele rotunde, cam spînzurate şi încreţite, fiind 
asemenea unui om îngrijorat. Era cu tîmplele adînci, cu barba lungă, pe 
jumătate căruntă şi cam pleşuv» 10.

Descrierea dezvoltată a portretului fizic al Sfîntului Vasile cel 
Mare, aşa cum ne-a. prezentat-o sinaxarul, a fost preluată mai tîrziu de 
Erminia bizantină a zugravilor şi este folosită pînă astăzi de zugravii şi 
pictorii ortodocşi în redarea chipului Sfîntului Vasile, atît în pictura 
murală cît şi în icoane.

2. Cele mai vechi reprezentări ale Sfîntului Vasile cel Mare în ico
nografia creştină

Din secolele VIII şi IX înainte, îndeosebi după înfrîngerea defini
tivă a iconoclasmului şi restabilirea cultului icoanelor la sinodul local 
de Ja Constantinopol din 842—843, pictura murală şi pe icoane ia un 
avînt deosebit.

Cea mai veche reprezentare a Sfîntului Vasile, care ni se păstrează, 
o aflăm în catedrala Sfînta Sofia din Ohrida (Macedonia — Iugoslavia), 
pe o pictură în frescă, datînd din sec. al Xl-lea. Sfîntul Vasile este înfă
ţişat slujind Sfînta Liturghie şi ţinînd în mîini potirul şi pîinea euha- 
ristică u .

Din secolul al XH-lea, găsim o reprezentare a Sfîntului Vasile în 
Capela Palatină din Palermo. Aici Sfîntul Vasile cel Mare este zugrăvit 
într-un rînd cu alţi Sfinţi Părinţi ai Bisericii şi alături de Sfîntul Ioan 
Gură de Aur. Icoana este de factură bizantină şi aparţine epocii Com- 
nenilor12.

Reprezentări mai vechi ale Sfîntului Vasile trebuie să fi existat şi 
în alte centre ale lumii creştine, ca : Roma, Ravena, Constantinopol, 
Asia Mică etc., însă probabil n-au rezistat timpului sau n-au fost in
cluse în marile colecţii de artă.

8. Ibidem, p. 186.
9. Pr. Prof. Ene Branişte, SIîntul Vasile cel Mare In cultul creştin (articol în 

manuscris), p. 20.
10. Vezi Mineiul pe luna ianuarie. Bucureşti, 1926, p. 25. O descriere identică şi 

la Ghenadie al Rîmnicului, Iconogralia..., p. 13.
11. Grabar Andre, La peinture bizantine, Geneva, 1953, p. 139—141. La p. 140 

este reprodusă icoana cu Sfîntul Vasile.
12. Ibidem, p. 129, aici fiind reprodusă icoana descrisă.



BISERICA ORTODOXĂ ROMANĂ

O icoană mai recentă şi anume din anul 1722, dar la baza căreia stă 
probabil o tradiţie mult mai veche, o aflăm în mînăstirea din Saida-Liban. 
Sfîntul Vasile este reprezentat în picioare, sub o arcadă polilobată. El 
poartă, un costum de arhiereu, binecuvintează cu mîna dreaptă iar cu 
stînga ţine Evanghelia. Are barbă lungă, sprîncene arcuite ; deci o în
făţişare tradiţională, apropiată mult de cea din stilul bizantin 13.

Cîteva icoane cu Sfîntul Vasile cel Mare, foarte vechi şi intere
sante, se păstrează în muzeele şi locaşurile sfinte din U.R.S.S.

Astfel, din prima jumătate a sec. al XlV-lea găsim reprezentat, pe 
una din uşile împărăteşti ale bisericii din Tver, chipul Sfîntului Vasil6 
cel Mare alături de cel al Sfîntului Ioan Gură de A u rl4.

La biserica din satul Krivoje, pe uşile împărăteşti, se păstrează i- 
coanele cu Sfîntul Vasile cel Mare şi Bunavestire, aparţinind, ca stil, 
probabil, şcolii de pictură din Novgorod 13.

O altă icoană cu Sfîntul Vasile se păstrează la biserica din Pskov, 
ctitorită în anul 1413 l6.

De la sfîrşitul sec. al XlV-lea, se vede la galeria de artă «Tretiakov» 
o frumoasă icoană în care, alături de chipul Sfîntului Vasile cel Mare 
sînt reprezentaţi, în rînd, şi chipurile Sfintei Anastasia şi ale Sfinţilor 
Grigorie de Nazianz şi Ioan Hrisostom. Această icoană provine dintr-o 
capelă din apropierea bisericii din Svetogorsk 17.

în sfîrşit,-la Muzeul de istorie din Moscova se păstrează o mini
atură cu chipul bust al Sfîntului Vasile cel Mare, din anul 1388 ,8.

3. înfăţişarea Sfîntului Vasile cel Mare în iconografia 
bisericească ortodoxă

a). înfăţişarea Sfîntului Vasile cel Măre în pictura murală
în toate bisericile ortodoxe, conform programului iconografic al sfîn

tului locaş, chipul Sfîntului Vasile cel Mare este înfăţişat între marii 
ierarhi ai Bisericii ecumenice şi ai Ortodoxiei, zugrăviţi pe pereţii ver
ticali ai absidei altarului, alături de ceilalţi doi autori ai Liturghiei or
todoxe. Ierarhii sînt zugrăviţi, în marea majoritate a monumentelor de 
tradiţie bizantină, în picioare şi in veşminte de slujbă, pe ultima zonă 
a hemiciclului. Poartă cărţi închise în mîini sau pergamente (rotuli) 
desfăşurate, pe care se citesc rugăciuni tainice sau «ecvoneze» (vos- 
glasuri) liturgice. Sînt înfăţişaţi cu capul descoperit şi, deseori, fără 
nimb. Mitra apare începînd din a doua jumătate a sec. al XVI-lea l!).

13. Iconcs melkites, Exposition organisme par le musee Nicolas Sursock du 16 
mai au 16 juin 1969, Beyrouth, p. 183. Icoana este reprodusă la nr. 43.

14. Grabar Igor, Geschichte der Russischen Kunst, bând III, Moşeau, 1959, p. 
20—21. Reproducerea icoanei se află la nr. 19.

15. Ibidcm, band DI, Moşeau, 1958, p. 99. Reproducerea la nr. 79.
16. Ibidem, p. 229. Reproducerea la nr. 218.
17. Ibidem, p. 258. Reproducerea <la nr. 256, p. 261.
ÎS. Ibidem, p. 61—62, band III. Reproducerea la p. 66.
19. I. D. Ştefănescu, Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti 

Bucureşti, 1973, p. 72.
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Sînt înveşmîntaţi în feloane brodate cu cruci (polystavria) şi au omofo- 
rul pe umeri. Pînă în sec. XV, numai doi episcopi poartă saccos. Vedem, 
de obicei, în saccos, pe Sfîntul Vasile cel Mare şi pe Sfîntul Ioan Gură 
de Aur. Sînt pictaţi în centrul peretelui de o parte şi alta a ferestrei 
de răsărit. în decursul vremurilor, saccos-ul a devenit comun tuturor 
episcopilor,. în practica liturgică şi pe pereţii monumentelor. Ierarhii sînt 
înfăţişaţi de regulă.din profil, privind spre centrul hemiciclului, unde
— de obicei sub fereastra de răsărit a altarului — pste zugrăvit Mîn
tuitorul jertfindu-se la liturghie, fie sub chipul unui prunc, fie sub 
acela al unui miel de jertfă, aşezat pe sfîntul disc şi străjuit de îngeri
— diaconi sau serafimi, care îl umbresc cu ripide. Indiferent de mări
mea bisericii, dintre arhierei, nu au lipsit niciodată, pînă la începutul 
sec. XVIII, nici la Bizanţ, nici în Orient, Sfîntul Vasile cel Mare şi 
Sfîntul Ioan Gură de Aur (primul în stînga Sfintei Mese, adică spre sud 
de fereastră, al doilea în dreapta Sfintei Mese, adică spre nord). înce- 
pînd din sec. XIV, alături de Sfinţii : Vasile cel Mare şi Ioan Gură de 
Aur, apar şi alţi sfinţi episcopi, teologi, autori de scrieri şi învăţaţi, ca : 
Sfinţii Atanasie cel Mare, Chirii al Ierusalimului şi Chirii al Alexandriei. 
Această tradiţie bizantină, conform căreia ultima zonă a hemiciclului 
era rezervată zugrăvirii ierarhilor, apare în Ţara Românească, la bise
rica Sf. Nicolae-Domnesc din Curtea de Argeş. în Maramureş, deşi 
suprafaţa îngăduie greu înmulţirea figurilor, alături de Sfîntul Vasile, 
vedem pictaţi numeroşi episcopi doctori, dintre care nu lipseşte patri
arhul Gherman al Constantinopolului. La unele monumente .din sec. al
XV-lea, întîlnim pictaţi, alături de Sfîntul Vasile cel Mare, pe unii li- 
turgişti, ca Simeon al Tesalonicului şi Nicolae Cabasila.

La monumentele cele mai vechi însă, aşa cum s-a putut remarca, 
Sfîntul Vasile cel Mare, alături de Sfîntul Ioan Gură de Aur şi Sfîntul 
Grigorie Dialogul, ca autori ai celor trei liturghii ortodoxe, ocupau locul 
întîi.

Astfel, la Dafni aflăm, alături de portretul Sfîntului Vasile şi al 
Sfîntului Ioan Gură de Aur, pe cel al Sfîntului Silvestru şi al Sfîntului 
Antim. La Sfîntul Luca, în Phocida, monument zugrăvit în sec. al Xl-lea, 
ca şi precedentul, cei trei ocupă locul întîi. La Sfîntă Sofia din Kiev 
vedem pe Sfîntul Vasile şi Sfîntul Ioan Gură de Aur.

în sec. al Xl-lea, în cîteva locaşuri sfinte, vedem pictaţi, alături de 
Sfîntul Vasile cel Mare şi Sfîntul Ioan Gură de Aur, şi episcopi ai bise
ricilor naţionale. în Capadocia, la Keledjlar, alături de aceştia, apar 
Sfinţii Spiridon, Hipatie, Ciprian, Nichifor, Proclu şi Ignatie. La Elmale
— Kilise, pe lîngă Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur şi Grigorie, iau 
loc Sfinţii Nicolae şi Hipatie 20.

Dintre monumentele bisericeşti mai vechi, în care întîlnim reprezen
tat chipul Sfîntului Vasile cel Mare, cu unele particularităţi, amintim, 
de ex., Capela Palatină din Palermo (mijlocul sec. XII), care posedă un 
ansamblu de mozaicuri bizantine de mare însemnătate. Chipurile Sfin
ţilor Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur sînt de prim ordin. Ei sînt 
înfăţişaţi în stihare lungi şi feloane nedecorate, cu omoforul mare şi 
cărţi închise şi sprijinite pe mîna stingă acoperită 21.

20. Ibidem, p. 72—73. 21. Ibidem, p. 27—28.
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La Lesnovo şi în mînăstirea Marko (Serbia), Liturghia îngerească 
este pictată, ca de obicei, pe .peretele absidei principale a altarului. în 
primul plan Hristos, îrt saccos, întinde mîinile deasupra Sfintei Mese 
pe care se văd pictate Sfînta Evanghelie şi potirul. Hristos e încadrat 
de serafimi, care ţin ripide, şi de îngeri. Scena, executată în 1348, nu 
arată astfel decît motivul central al temei. In cel de-al doilea monument, 
Hristos e în faţa Sfintei Mese, pe care se văd Sfînta Evanghelie şi două 
sfeşnice (dikeria şi trikeria). Ingeri-diaconi şi- îngeri-profeţi formează 
cortegiile. Aici aflăm o particularitate extrem de interesantă : doi e- 
piscopi, Sfîntul Vasile cel Mare şi Sfîntul Ioan Gură de Aur, fac parte 
din cortegii şi ţin în mînă potire 22.

La biserica Sfîntul Nicolae-Domnesc din Curtea de Argeş, figurile 
ierarhilor apar conform tradiţiei bizantine. Pe ultima friză din absida 
altarului, cea de jos de tot, în dreapta ferestrei, vedem pe Sfîntul Gri
gorie şi Sfîntul Vasile cel Mare. Chipurile lor sînt impunătoare, expre
sia feţelor e plină de caracter, costumele sînt identice : o tunică cu 
clavis, patrafir şi bederniţă brodate cu mărgele, iar deasupra un sac
cos cu cruci şi omofor. Inscripţiile de pe filactere sînt în greceşte. Pe 
filacterul Sfîntului Vasile cel Mare citim inscripţia : «Nimeni din cei ce 
se leagă cu poftele şi cu dezmierdările trupeşti nu este vrednic să vie 
sau să se apropie sau să slujească Ţie împărate al măririi...», întîlnită 
de fiecare dată cînd Sfîntul Vasile apare pictat cu asemenea filactere 
(rulouri) în mînă 23.

Tot aici* la Sfîntul Nicolae-Domnesc, ca o particularitate, găsim
chipul Sfîntului Vasile pictat în grup cu alţi sfinţi, în proscomidiar,
sub reprezentarea Sfîntului mormînt24.

Chipul Sfîntului Vasile cel Mare îl întîlnim pictat în unele biserici 
mai vechi sau mai noi din Transilvania, ca : biserica din Strei (în altar, 
peretele estic) ; biserica din Ribiţa (altar, peretele estic, în cadrul (ma
rilor ierarhi) ; biserica cetăţii Colţului {altar, peretele estic, în cadrul 
marilor ierarhi, încadrează imaginea Iisus prunc în potir) ; biserica din
Rîmeţ (în dosul arcadei dintre pronaos şi naos, partea nordică, repre
zentat bust) 25.

In biserica din Văleni (Maramureş) vedem chipul Sfîntului Vasile 
alături de cele ale Sfinţilor Grigorie Bogoslovul şi Ioan Gură de Aur, 
înveşmîntaţi ca episcopi, în polystavrii, cu omofor şi mitră 26.

în locaşurile sfinte din mînăstirile bucovinene, acolo unde se mai 
păstrează pictura inferioară, cum sînt bisericile mînăstirilor : Suceviţa, 
Vatra Moldoviţei etc., reprezentarea chipului Sfîntului Vasile cel Mare 
s-a făcut după aceeaşi rînduială iconografică bizantină.

22. Ibidem, p. 61.
C3. Vechea Erminie bizantină a zugravilor atribuie această rugăciune Sfîntului 

Vasilt*. cel Mare, of. V. Greou, Cârti de pictură bisericească..., p. 330.
24. V .Vătăşianu, Istoria arici leudale in Ţările Române, Bucureşti, 1059, voi 

I, p. 349—351.
'AS. V. Drăguţ, Pictura murală din Transilvania, Bucureşti, 1970, p. 104.
26. I. D. Ştefănescu, Arta veche a Maramureşului, Bucureşti, 1968, p. 86.
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b). înfăţişarea Sfîntului Vasile cel Mare pe icoane
Chipul Sfîiîtului Vasile îl întîlnim zugrăvit pe nenumărate icoane, 

şi mai ales la bisericile unde acesta a fost ales ca patron (octrotitor).
'în comparaţie cu bisericile ridicate în cinstea altor sfinţi, şi mai 

ales aceia ale căror sărbători cea în perioada de vară şi de toamnă, 
bisericile închinate Sfîntului Vasile nu sînt prea numeroase, deoarece 
ambele sărbători (1 şi 30 ianuarie), căzînd în miezul iernii, nu sînt po
trivite pentru mesele tradiţionale de hramuri. Găsim, totuşi, în diferite 
regiuni ale lumii creştine — şi mai ales în Răsărit — destule biserici 
la care Sfîntul Vasile a fost ales ca patron, fie singur {1 ianuarie), fie 
ca unul dintre cei trei mari Ierarhi (30 ianuarie)26 bis.

Dintre bisericile din prima categorie, amintim : biserica Sfîntul Va- 
silr din Arta (In Grecia) din sec. X IV 27 .(vestita catedrală Sfîntul Va
sile — Vasilii Blajennîi, din Piaţa Roşie) din Moscova, ctitorie a ţarului 
Ivan cel Groaznic din sec. XVI .(1550— 1560). (Este închinată nu Sfîntului 
Vasile cel Mare, cum se crede de obicei, ci unui sfînt rus mai nou, cu 
acest nume, din sec. XVI, f 1552).

Cît priveşte bisericile româneşti cu hramul Sfîntului Vasile sînt 
mult mai noi (sec. XVIII şi urm.), ca de exemplu: biserica Sfîntul Va
sile din Bucureşti din prima jumătate a sec. trecut28, biserica de lemn 
din Pieptani-Gorj, de la începutul secolului trecut (1810) ; cea din Gă- 
neşti-Vilcea (1811— 1812); cea din. Strîmba-Gorj (1819); cele din Ho- 
doreasca-Gorj (1779), Colibaşi-Mehedinţi (biserica de lemn din 1765— 
1768), Ploieşti (din 1834, azi dărîmată de cutremur) ,• Sfîntul Vasile-O- 
borul Nou din Bucureşti (1851) ; Sfîntul Vasile-Tătăraşi din Iaşi (dina
inte de 1746) 29 ; Sfîntul Vasile-Nicolina (Iaşi) ; Sfîntul Vasile din Petnic- 
Caraş-Severin (1822— 1823) 30.

Din a doua categorie (biserici cu hramul Sfinţilor Trei Ierarhi), 
menţionăm .pe cele mai importante şi anume: biserica Sfinţii Trei Ie
rarhi (Trisfetitele) din Iaşi, ctitoria lui Vasile Lupu (1639), unde, după 
mărturia învăţatului grec Ohesarie Daponte de la sfîrşitul sec. al XVIII- 
lea, se păstra şi o  parte din moaştele ’ Sfîntului Vasile cel Mare şi 
anume maxilarul iruferior cu trei dinţi, iar într-o biserică din insula 
grecească Milos se păstra mîna dreaptă a Sfîntului 31. O altă biserică 
din această categorie este biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Schitu-Goleşti 
(Argeş), ctitoria episcopului Grigorie al Buzăului (ante 1676) 32.

Atît în bisericile din prima categorie, ca T e  au ca patron pe Sfîntul 
Vasile cel Mare, cît şi în cele din categoria a doua, închinate Sfinţilor

26 bis. Pr. Prof. Ene Branişte, Siîntul Vasile cel Mare 5n cultul creştin, ip. 22.
27. Ch. Diehl, Manuel d'art byzantln, ed. H-a, voi. II, Paris, 1926, p. 754.
28. N. Stoieesou, Repertoriul bibliografic al monumentelor leudaie din Bucureşti,

Bucureşti, 1961, p. 301. 29. Idem, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale
din Moldova, p. 476—477. 30. Idem, Repertoriul..., din Banat, p. 119.

3il Cf. Chesaxie Daponte, Enumerarea bisericilor şi a mînăstirilor vestite ale 
Slintei Marii, LXXXI, trad. de G. Mumu în «Scrieri şi documente greceşti privitoare 
la Istoria Românilor din .anii 1392—4837», culese şi .publicate in t. XIII din «Docu
mente H-urmuzaki», de A. Papadopulos-Keramens, tradiuse de G. Murau şi C. Lâtzioa, 
Bucureşti, 1914, p. 271—272 (cit. la P% Prof. Ene Branişte, Siîntul Vasile cel Mare..., 
p. 22.

32. N. Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor ieudale din România. 
1. Ţara Românească, voi. II, 1970, p. 572—573.
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Trei Ierarhi, există icoane "u Sfîntul Vasile, mai vechi sau mai noi, 
aşezate în corpul iconostasului, la locul rînduit, ca icoane de hram, şi 
pe tetrapodul din faţa iconostasului, pentru a fi sărutate de credin
cioşi.

Astfel, în paraclisul de la spitalul Colţea, se păstrează o icoană 
reprezentînd pe Sfinţii Trei Ierarhi, hramul acestui sfînt locaş. Icoana 
este acoperită din anul 1776 cu o tablă de argint şi pare a fi opera 
dascălului de zugrăvie Pîrvu Mutu :!s.

In biserica de lemn din satul Văleni (Piatra Neamţ), alături de alte 
icoane de valoare, se păstrează o icoană cu Sfîntul Vasile cel Mare, 
pictată pe lemn şi aşezată în altar, pe peretele de răsărit34.

Ia palatul mitropolitan din Iaşi se păstrează icoana de hram a bise
ricii Sfinţii Trei Ierarhi (Trisfetitele). Icoana este de o mare valoare 
artistică şi istorică şi a fost zugrăvită la Moscova sau la Iaşi de meşteri 
ruşi cunoscuţi, Iacovlev şi Proca Nikitin, la dorinţa domnitorului Va
sile Lupu. Sfîntul Vasile cel Mare în polistavrion, este zugrăvit în pi
cioare şi la dreapta Sfîntului Grigorie de Nazianz (înveşmîntat în sac- 
cos şi cu omofor în centrul icoanei) ; iar la stînga acestuia din urmă, 
Sfîntul Ioan Gură de Aur în saccos şi cu omofor. Toţi trei, în picioare, 
cu faţa drept spre privitor şi cil capul gol. Pe cadrul superior sînt zu
grăvite iconiţe-miniaturi; la partea inferioară, apar alte două ico
niţe. Fondul şi cadrul sînt de aur, şi acoperă ornamente în relief: ar
cade în acoladă frînte, entrelacuri şi serafimi. în pictura portretelor şi 
scenelor, predomină roşul de purpură şi verdele grav. Chipurile portre
tistice amintesc prototipuri străvechi ala veacurilor XI şi XII. Sfinţii 
au fruntea înaltă, păr mătăsos şi bărbi caracteristice : bogată şi rotun
jită, Sfîntul Grigorie; neagră, lungă Sfîntul Vasile redusă la puţine 
lire, aceea a Sfîntului Ioan Gură de Aur. Ochii privesc vii, iar mîinile 
cu degeţe lungi şi frumos desenate accentuează elementul duhovnicesc 
al picturii. La locul ei, în dreapta tîmplei, în biserica pentru care a fost 
pictată, în cadrul de aur şi de mozaic al celebrei ctitorii a lui Vasile 
Lupu, lîngă moaştele Sfintei Parascheva, icoana trebuie să fi fost de un 
efect impresionant şi de un prestigiu de care mărturiseşte şi acum în
treaga ei fiinţă la locul unde este păstrată 35. <

O icoană executată în tempera pe lemn şi datată din prima jumă
tate a secolului al XVII-lea, se păstrează la Muzeul de ar.tă al R. S. Ro
mânia. Icoana provine dintr-un atelier din Moldova şi reprezintă pe 
Sfinţii Trei Ierarhi, cu deosebirea că în locul Sfîntului Grigorie de Na
zianz, apare zugrăvit alt sfînt ierarh, foarte popular românilor, şi anume 
Sfîntul Nicolae. Ierarhii sînt înfăţişaţi în picioare, îmbrăcaţi în odăjdii 
sfinte, cu cărţi în mîna stîngă şi cu dreapta binecuvîntînd (fig. 1 )3C.

33. P. S. Năsturel şi N. Vătâmanu, Icoana de hram a paraclisului dc la Spitalul 
Colţea operă a lui Plrvu Mutu, în «B.O.R.», LXXXVI (1968), nr. 1—2, p. 166.

34. I. D. Ştefănescu, Icoane de artă în Moldova, în «Mitropolia Moldovei şi Su
cevei», XXXV (1959), nr. 9—12, p. 594.

35. Idem, Averea artistică a M oldovei: Icoanele din Iaşi, în «Mitropolia Mol
dovei şi Sfhcevei», XXXIV (1058), nr. 5—6, p. 413.

36. Icoana este reprodusă la nr. 38 în luertrea Arta în epoca Iui Vasile Lupu, de 
Ana Dobjanschi şi Victor Simian, Buc., 1979.
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i. Icoană din sec. XVII, păstrată la 
Muzeul de artă al R. S. România, reprezen- 
tind pe Sfinţii Vasile cel Mare, Ioan Gură 

de aur şi Nicolae.

3. Imaginea Sf. Vasile cel Mare din 
Liturghierele manuscrise de la m-rea 

Dragomirna.
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în sfîrşit, o altă icoană cu Sfîntul Vasile cel Mare o aflăm în bise
rica Sfîntul Nicolae din Dorohoi37.

Chipul Sfîntului Vasile îl! găsim reprezentat pe o icoană, cu pic
tură de sticlă, găsită în Banatul de sud şi executată, probabil, de către 
pictori români din împrejurimile Bisericii Albe, aproape de Vrsac {Iu
goslavia), la sfîrşitul veacului al XlX-lea. Icoana este supraîncărcată de 
ornamente — broderii pe veşmintele arhiereşti ale sfîntului şi flori sti
lizate ca decor de fond, conform gustului ţăranilor din regiune (fig. 2) 3\

în afară de aceste icoane de hram sau izolate, pe care le găsim 
răspîndite în diferite biserici sau muzee din ţară, chipul Sfîntului Va
sile cel Mare îl găsim reprezentat alături de cel al Sfîntului Ioan 
Gură de Aur, de obicei, în toate Liturghierele, precum §i Molitfelnicele 
din sec. XVI—XVII, care conţin şi slujba Sfintei Liturghii.

Astfel, marele miniaturist Anastasie Crimca, mitropolitul Moldovei, 
a redat chipul minunat al Sfîntului Vasile ipe unul din Liturghierele- 
manuscrise care se păstrează la mînăstirea Dragomirna. Personajul sfînt 
este tratat monumental, îmbrăcat în veşminte de arhiereu, binecuvîntînd 
şi ţinînd o carte în mînă. Conform, concepţiei bizantine de prezentare 
a ierarhului prin dimensiuni deosebite, mitropolitul Anastasie Crimca 
este redat şi el, alături de Sfîntul Vasile, însă, într-o proporţie mult mai 
redusă (fig. 3 )39.

Xilogravuri înfăţişînd pe Sfîntul Vasile cel Mare se mai află în : 
îndreptarea Legii (Tîrgovişte, 1652) ; Liturghier (Dealu 1646),- Molitvel- 
nic (Rîmnic, 1706).

în 1806, protoiereul Mihail Strilbiţki lucrează o xilogravură înfăţi
şînd pe Sfîntul Vasile cel Mare, cu inscripţie grecească, ipentru Vieţile 
Sfinţilor, tipărite la Neamţ, 1807— 1814. în Prolog pe ianuarie (Neamţ, 
1854) se află o xilogravură înfăţişînd pe Sfîntul Vasile cel Mare în 
odăjdii arhiereşti ou mitra pe cap şi cîrja în mînă 40.

Mai mult chiar, chipul ierarhului Vasile a fost înfăţişat, cu multă 
îndemînare şi simţ artistic pe anumite broderii, aşa cum îl vedem, între 
altele, pe epitrahilul stolnicesei Sima din anul 160841 sau pe o bro
derie de catifea, comandată de Doamna Tudosca şi. Vasile Lupu pentru 
biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi, executată într-un atelier din Mol
dova între anii 1638— 1639. Poala de icoană, cum este denumită brode
ria, înfăţişează pe Sfinţii Trei Ierarhi (fig. 4) 42.

3>7. Vezi reproducerea in «Pictura românească în imagini», Bucureşti, 1970, p. 49.
38. Juliana J>anoo şi Dumitru Damco. La peinture paysanne sur vetre de Roumanie, 

Bucureşti, 1979, p. 192. Icoana este reprodusă la ar. 149.
39. G. Popescu-Vîloea, Anastasie Crimca, Bucureşti, 1972, p. 1'5— 16 şi explica

ţiile de la ilustraţia a XXV-a.
40. Vezi pe larg la Pr. Prof. Gh. I. Moisesou, Sfinţii Trei Ierarhi în Biserica ro

mânească, în «Ortodoxia», XH (1'960), Jir. 1, ţ>. 29, nota 119.
41. Gr. Tocilescu, Inscripţie de pe patrafirul de Ia Stăneşti, în * Columna lui 

Traian», Vil (1976), p. 348—364.
42. Ana Dobjanschi şi Viator Simian, op. cit., p. 66— 67. Broderia este reprodusă 

la nr. 64—65.
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Din cele expuse mai sus, reiese cu prisosinţă că reprezentarea SfLn- 
tului Vasile cel Mare în iconografia bisericească ortodoxă a îmbrăţişat 
o arie foarte largă, de la înfăţişarea chipului său în pictura sfîntului 
altar, pe icoanele de pe catapeteasmă, pînă la xilogravurile din cărţile 
de slujbă. De remarcat este faptul că reprezentarea chipului Sfîntului 
Vasile în iconografia bisericească ortodoxă, de-a lungul veacurilor, s-a 
făcut după un program bine determinat de Erminia bizantină a zugra
vilor, căruia i s-au conformat îndeaproape pictorii şi zugravii din Bise
rica Ortodoxă de pretutindeni.

Imaginea Sfinţilor Trei Ierarhi pe o broderie de catifea — 
biserica Trei Ierarhi din Iaşi.

In acest fel, reprezentarea Sfîntului Vasile cel Mare în iconografia 
bisericească ortodoxă, pe o arie atît de largă, dovedeşte cinstirea deo
sebită de care s-a bucurat şi se bucură marele ierarh capadocian în cul
tul Bisericii Ortodoxe.



SĂ TREACĂ PAHARUL ACESTA
Emanoll PARASCHIVAŞ

«Acum sulletul Meu este tulburat, şi ce voi zice ? 
Părinte izbăveşte-Mă pe Mine de ceasul acesta. Dar 
pentru aceasta am venit in ceasul acesta» (Ioan 12, 27).

Prin această mărturisire Mîntuitorul şi-a arătat întregul zbucium 
sufletesc, de care nimeni nu ar fi avut cunoştinţă dacă Izbăvitorul lumii, 
cu adîncă înţelepciune, nu l-ar fi destăinuit Sfinţilor săi ucenici. Iisus 
îşi vedea sfîrşitul de Fiu al Omului, pironit pe cruce de aceia pentru 
mîntuirea cărora se întrupase *. Singurul care putea să schimbe acest 
deznodămînt era Tatăl ceresc, pe care-L ruga «Să treacă paharul aces
ta». Crîncenă va fi fost lupta lăuntrică a lui Hristos; iconomia lui Dum
nezeu cerea ca' El să moară —făurind, prin învierea Sa, noua orînduire 
a credinţei spre mîntuire.

Dragostea pentru poporul lui Israel cerea ca El să nu moară, ca să 
vieze seminţia lui Avraam. Domnul milei a încercat să schimbe echi
librul Economiei divine păstrînd însă dulcea sfiiciune şi Sjupunere filială: 
«Nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu». Pregătit astfel, Iisus a purces 
la aplicarea holărîrii Sale, care nu putea fi realizată decît cu consim- 
ţârnîntul Tatălui ceresc. Plecîndu-şi genunchii în ţărînă, Mielul lui 
Dumnezeu, cu toată căldura generată de neţărmurita dragoste, îşi im
ploră cerescul Tată zicînd : «Părinte, de voieşti, treacă de la Mine pa
harul acesta. Dar nu voia Mea, ci voia Ta S(ă se împlinească» (Luca 22, 
42).

Căutînd să aflăm dacă Iisus, cînd a cerut să treacă paharul şi cînd 
a fost nevoie să fie îmbărbătat de înger (Ioan 21, 20) nu a fost încer
cat, ca om, de teama morţii, ajungem în faţa unei dileme şi am fi ten
taţi să ne însuşim adagiul lui Tertulian : «Crede şi nu cerceta». Te
rn îndu-ne însă de păcat — pentru că şi neştiinţa este păcat — vom urma 
pilda Sfinţilor Părinţi care au cercetat tot timpul spre a înţelege şi lă
muri Sfînta Scriptură.

Unii comentatori care au ajuns, la convingerea că Domnul Iisus, ca 
om, s-a temut de moarte, îşi încep desfăşurarea argumentelor printr-o 
logică strînsă :

1. Cum a fost comportarea Mîntuitorului în timpul rugăciunii din 
grădina Ghetsimani ?

Nimeni nu poate constata că a fost pur omenească.
2. In acest caz se impune demonstrarea că Iisus a fost şi om ade

vărat.
1. Sf. Chirii al Alexandriei, Tîlcuirea Siintci Evanghelii după Luca, 23.
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Dacă îi urmărim viaţa expusă în Noul Testament, acest adevăr nu 

poate fi contestat:
. — a avut preferinţe între prieteni (ucenici) — Sfîntul apostol Ioan 

(21, 20) ;
— se supăra : a blestemat smochinul pentru că nu făcuse poame 

(Matei 21, 19) ;
— punea întrebări ca să ştie ce spune lumea despre E l:
«Cine spune lumea că sînt Eu ?» (Matei 16, 13).
— S-a întristat cu duhul şi a plîns cînd a auzit că prietenul său

Lazăr a murit, deşi ca Dumnezeu ştia că-1 va învia (Ioan 11, 33, 35).
Dar mai presus de toate, dacă Iisus nu ar fi fost şi om adevărat, 

cum ar fi îndrăznit Satana să-L ispitească ? (Matei 4, 1).
3. în timpul rugăciunii, starea de spirit a lui Iisus arăta o încordare

epuizantă, vecină cu deznădejdea : «Şi sudoarea Lui s-a făcut ca nişte 
picături de sînge ce cad pe pămînt» (Luca 22, 44).

4. De ce ?
Pentru că cerea un lucru teribil. Să nu se împlinească Sfînta Scrip

tură. Să se dezică proorocii. Să treacă paharul. Adică evenimentele care 
urmau să se înfăptuiască, să ia altă întorsătură.

5. De ce ? <
Răspunsul nu mai trebuie căutat. De frica morţii.
6. Era firesc ca Iisus, să se teamă de moarte ca om ?
Ca om da, era firesc, deoarece moartea nu 'este altceva decît pe

deapsa dată de Dumnezeu omului după căderea sa în păcat. Şi orice 
om normal se teme de pedeapsă, de moarte. Şi eroii Sfau cutremurat în 
faţa morţii — afirmă susţinătorii teoriei că «Iisus, ca om, s-a temut de 
moarte». Splendoarea unui erou nu constă în faptul că fiind neînfricat 
înfruntă moartea. în această poziţie, neavînd ce pierde, nu dă nimic, în 
afara faptului brutal : sfidarea tuturor. Măreţia omului în faţa morţii 
este tocmai biruinţa fricii din el. Apoi despovărat de balast, liber, con
ştient, înfruntă moartea.

Ştiind că a sosit «plinirea vremii» şi văzînd că nu poate îniătura 
paharul Mîntuitorul îşi învinge frica şi acceptă ca om, inevitabilul.

7. Şi, în sfîrşit, ca o pecete de autentificare că afirmaţiile de mai 
sus sînt corecte, este strigătul lui Iisus din cumpăna crucii : «Eli, Eli, 
lamma sabahtani».

în treacăt fie spus, toţi duşmăniţi Mîntuitorului Hristos, se folosesc 
tot de «Eli, Eli, lamma sabahtani» în zadarnica lor încercare de a de
monstra firea total omenească a persoanei Sale 2.

A doua categorie de gînditori, bazîndu-se tot pe argumentele citate 
mai sus, susţine că Iisus nu s-a temut de moarte dar... L^au înspăimîntat 
chinurile la care ştia că va fi supus.

bfîntul Chirii al Alexandriei, tîlcuind înţelesul rugăciunii Mîntui- 
lorului din grădina Ghetstimani, pe măsura înţelepciunii sale, a ajuns la 
altă concluzie, anulînd total teoria că Domnul Puterilor, Stăpînul Mor
ţii, s-a temut de moarte :

2. Renan,1 Camus, Ştefan Zweig, etc.
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«Aici ia seama, împreună cu mine, cititorule, la adîncimea iconomiei 
lui Dumnezeu celei cu trupul şi la înălţimea înţelepciunii celei de ne
grăit.

— «Din ce pricină, Stăpîne, Te mîhneşti ? Oare Te temi Tu de 
moarte şi stăpinit def frică Te fereşti, nevoind să pătimeşti ? Cum de 
T^-ai rnîhnit şi Te-ai întristat pînă să mori ? Aceasta cu toate că Tu 
ştiai prea bine, fiind Dumnezeu după firea Ta, că răbdînd şi suferind 
moartea după trup, vei izbăvi, de moarte pe oamenii de pe întreg pă- 
mîntul, şi că vei înălţa trofeul biruinţei împotriva a toată puterea cea 
rea şi potrivnică şi fiind Dumnezeu şi Stăpînul tuturor, toţi Ţi se vor 
închina Ţie. Pentru ce pricini, oare, Te întristezi şi Te mîhneşti ?»

— «Da, zice Hristos. Eu ştiu şi cunosc bunătăţile ce se vor aduce 
lumii din pătimirea Mea. Dar Mă mîhneşte pe Mine, Israil, cel dintîiul 
născut, că nu mai este printre slujitorii Mei şi că partea Domnului, funia 
( — unitate de măsură) de moştenire a sa, va fi partea vulturilor, după 
cum este scris.

Totuşi, El osîndeşte nelegiuirea iudeilor. întrucît pătimirea Sa nu 
era nevoită şi fără de voia Sa, dar pe de altă parte era împovărătoare 
din pricina lipsei de slavă şi din cauza nimicirii i sinagogei iudeilor. 
Fiindcă El nu ar fi vrut ca Israel să fie omorîtor de Dumnezeu, pentru 
ca din această pricină să sufere pedepsele cele mai cumplite. Dar întru
cît nu era cu putinţă să nu pătimească răstignirea Sa, a primit să o aibă 
pe ea, căcfi aşa a hotărît împreună cu El şi Dumnezeu Tatăl3 :

«însă Dumnezeu nu a avut trup întocmai ca al nostru. Pentru că 
Cuvîntul lui Dumnezeu făcîndu-se om, a avut trupul Său Sfînt şi prea 
curat cu adevărat. Căci trupul Său întru toate asemenea trupului nostru 
era lipsit întru totul de moliciunile înnăscute ce se află în trupurile 
noastre, era lipsit de tentaţie şi de înclinaţiile noastre care ne mină 
spre fapte nepermise 4.

însuşindu-ne şi ultimele afirmaţii ale Sfîntului Chirii, putem afir
ma : Iisus nu s-a temut de nimic. Nu sîntem însă de acord cu teoria că 
«Iisus a fost ca rtoi, dar nu întocmai». După spusa tuturor sfinţilor şi 
înţelepţilor care s-au ocupat cu tîlcuirea Noului Testament, Iisus a fost 
Dumnezeu desăvîrşit şi om adevărat.

Bineînţeles că Iisus era fără păcat şi nu purta nici vina adamică, 
adică nu avea păcatul iniţial; El era om desăvîrşit, iar păcatul înseam
nă ştirbire, nedesăvârşire,

Noi rămînem pe poziţia pe care am moştenit-o de la străbuni : 
«Iisus a fost Dumnezeu adevărat şi om adevărat».

Dacă nu ar fi fost aşa, toată jertfa Mîntuitorului şi-ar pierde din 
grandoare. Nu ar mai fi «farul» care a luminat calea Sfinţilor Mucenici 
spre martiriu.

3. Sf. Chirii al Alexandriei, op. cit., p. 336 şi 338.
4. Ibidem, p. 13.
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Totuşi ţinem să adăugăm că o deosebire între omul comun şi Mîn- 
tuilorul a fost. Datorită purităţii Sale, lisus era înzestrat cu o sensibi
litate extraordinară, care L-a făcut să simtă mult mai profund ca noi 
toata grozăvia supliciului la care a .fost supus. Prin jertfa şi exemplul 
Său, lisus a vrut să ne arate că «putem fi desăvîrşiţi, precum desăvîrşit 
a fost El».

Dacă ne-am rezuma să cităm numai versetele Sfîntului apostol 
Ioan, inserate în prima epistolă 4, 18, am constata că poziţia preabu- 
nului lisus era in afara fricii :

«tu iubire cu-i frică, ci iubirea desăvîrşită alungă frica, pentru că 
in frică este durere. Cel ce se teme nu e desăvîrşit în dragoste».

Poate cineva îndrăzni să spună că lisus nu a fost desăvîrşit în dra
goste ?

Un alt argument la fel de puternic ca acela al Sfîntului Ioan, îl gă
sim şi în afirmaţia Sfîntului Grigore Sinaitul, care îi atribuie Satanei, 
pe iîngă alte atribute, şi laşitatea 5.

Transferată la om, laşitatea, nu poate fi activă decît dacă omul este 
în slujba Satanei. în cazul lui lisus, în timpul rugăciunii din grădina 
Ghetsimani, nu se poate pune problema vreunui amestec satanic. Ceea 
ce înseamnă că privind şi din acest unghi starea de spirit a Mîntuito
rului din grădina Ghetsimani, o găsim departe de frica morţii. Strîngînd 
iaţionamentul prin înseşi cuvintele Domnului, ajungem tot la aceeaşi 
concluzie :

«lisus nu s-a temut de moarte».
— «Nu vă temeţi de cei care ucid trupul iar sufletul nu pot să-l 

ucidă» (Matei 10, 28).
Putea lisus să le recomande ucenicilor Săi nepăsare sau curaj în 

faţa morţii, iar cînd El se afla în preajma ei să se ferească, cerînd în
durare ? Putea El, Cel drept, să aibe două poziţii antipodice în faţa 
aceleiaşi situaţii ? Una pentru ucenici şi alta pentru El ?

Hotărît, nu !
Marele poet latin Virgiliu, recunoscut pentru înţelepciunea sa, spu

nea : «Fericit este acela care poate cunoaşte cauza tuturor lucrurilor 
•căci atunci calcă în picioare orice teamă şi chiar neînduplecatul destin».

Dante defineşte poziţia laşilor : «Gloată care nu a fost niciodată în 
adevăr».

Seneca 6, după ce a fost condamnat la moarte de împăratul Nero, 
nu a cerut iertare, ci doar îngăduinţa de a-şi lua singur viaţa, în loc să 
fie executat de călău. într-o baie cu apă fierbinte şi-a tăiat venele de la 
miini. Nevastă-sa, înebunită de durere, îl plîngea : «O, soţul meu iubit! 
Cum mori tu nevinovat» ?

«De ce mă plîngi, soţie dragă? Ai avea motiv să mă plîngi dacă 
muream apăsat de vreo vină. Dar aşa... ?».

5. Filocalia, voi. VII, irad. do Pr. prof. D-tru Stăniloae, p. 120 şi 201.
6. R. Grave, Eu Claudius Zeu, în «Petit Larousse», ed. 1960. p. 1699.
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Lui Socrate 7, după ce a fost condamnat la moarte, i s-a spus de 
către prieteni : «Socrate, tu nu îţi mai aparţii. Tu eşti un geniu al ome- 
ririi. Tu nu trebuie să mori. La poarta cetăţii te aşteaptă doi catîri : 
unul cu hrană, îmbrăcăminte' şi bani şi celălalt pentru tine. Fugi!».

Senin, mustrîndu-şi duios prietenii, Socrate a respins «ispita», spu- 
nînd celor care îl ademeneau : «Toată viaţa v-am învăţat să respectaţi 
legea. Acum, cînd ea mă loveşte, să nu o mai respect ?».

Socrate şi-a încheiat viaţa senin, ducînd la gură cupa cu otravă, 
fără ,să-i tremure mîna.

Leonidas 8, regele Spartei, eroul de la Termopile, nu a şovăit să se 
sacrifice cînd a fost în joc salvarea armatei ateniene. împreună cu 300 
de ostaşi a scris cea mai superbă pagină din istoria laică.

Dacă privim figura Mîntuitorului, în comparaţie cu oamenii arătaţi 
mai sus, Mîntuitorul este mai palid ? A fost, oare, Dezrobitorul un bla
jin sfios, gata să se ascundă de frica unuia sau a altuia ? Dacă ni-L ima
ginăm în plină furtună, înfruntînd şi poruncind stihiilor să se potoleas
că “sau răsturnînd tarabele zarafilor din Templu şi gonidu-i cu biciul, 
figura «Neînfricatului» nu ne apare clară ? Se zăreşte, oare, o cît de 
mică pată de şovăială în Bărbatul care înfruntînd plutonul de ostaşi 
înarmaţi, veniţi să-L dea pierii, a zis : «Eu sînt» ?

Cită măreaţă cutezanţă a radiat din persoana lui Iisus, încît ostaşii 
s-au dat înapoi, căzînd cu faţa la pămînt! (Ioan 18, 6). în orice ramă a 
cutezanţei morale L-am aşeza pe Hristos, se încadrează perfect, cuprin- 
zindu-le şi dominîndu-le pe toate :

Nu a avut păcat.
Nu a stricat Legea.
El singur este adevărul.
Iisius cunoaşte perfect pe Creatorul tuturor.
Hristos s-a jertfit pentru omenirea toată.

Am văzut că moartea, deşi teribilă, nu înspăimântă oameni care au
o poziţie demnă faţă de morală. Dacă păgînii au ştiut să depăşească 
frica de moarte, creştinii au fost mai puţin demni în faţa morţii ? Sfîntul 
Ştefan, aproape zdrobit de pietre, nici măcar nu s-a supărat pe ucigaşii 
săi. Senin, de parcă ar fi fost în faţa Altarului, s-a rugat pentru aceia 
care îl ucideau. Nici ceilalţi Sfinţi Părinţi — mucenici — nu au fugit de 
moarte, de morţi cumplite : tăiaţi cu fierăstrăul, aruncaţi în cazane cu 
smoală topită, sfîrtecaţi de fiare sălbatice etc.

Lăsînd la o parte prigoanele sporadice, declanşate de împăraţi 
slabi sau nebuni, ca Nero, Caligula etc., prigoanele organizate de Sep- 
timiu Sever, Marc Aureliu şi Traian, împăraţi lucizi şi puternici, au 
fost adevărate masacre, în care au pierit zeci de mii de creştini.

7. Platon, A polog ia  Iui Socraie , trad. de C. Papacostea, Fd. Casa Şc., 1930, p. 98.
8. Plutarh, V/p/i/e p a ra le le  a le  oam en ilo r  iluştri, şi Istoria  un iversală , Ed. Ştiin

ţifică, Buc., 1959, p. 23.
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Deci, dacă oamenii — păgîni sau creştini — care au cunoscut dem
nitatea umană, nu s-au temut de moarte, Fiul lui Dumnezeu, Stăpînul 
morţii, care ştia că în clipa în care îşi va da Duhul va fi de-a dreapta 
Tatălui, iar a treia zi nici trupul Său nu va răbda moartea, putea avea 
complexe în faţa morţii? Greu de crezut, avînd chiar trup de muritor 
de rînd.

Credem că argumentele prezentate pînă acum sînt suficiente pentru 
demonstrarea că lisus*, ca om, nu s-a temut de moarte.

Pentru a înţelege acest lucru, vom recurge la obişnuita metodă
«prin comparaţie».

Să luăm grupul celor doisprezece ucenici. Nu credem că mai este 
necesar să arătăm teama ucenicilor după arestarea lui lisus. Parcă-i 
vedem blocaţi într-o casă şi tremurînd de frică. Dar după ce au văzut 
pe iiristos cel înviat şi au primit Duhul Sfînt, s-au mai ferit dc primej
dii ? Ii poate acuza cineva că măcar în faţa supliciilor s,-au intimidat 
sau au cerut iertare ? Sfîntul Petru, care s-a lepădat de lisus în faţa 
unei portărese, după ce l-a întărit Sfîntul Duh, cunoscînd şi păstrînd 
proporţia între Stăpîn şi slugă, nu numai că nu s-a lamentat în faţa crucii 
pe care urma să fie omorît, dar a cerut să fie crucificat.cu capul în jos. 
Poate cineva să arate pe vreun ucenic al Mîntuitorului care după pri
mirea puteri' Sfîntului Duh să se fi ferit de moarte ? Toţi ucenicii Mîn
tuitorului, după ce au primit puterea de la Duhul Sfînt în ziua Cinci- 
zecimii, nu s-au temut de moarte predicînd pe Hristos, ci dimpotrivă.

Mergînd pe firul acestui raţionament, să-L observăm pe Mîntui
torul lisus la nivelul ucenicilor Săi. în Iordan, în timp ce Fiul Omului 
primea Botezul, Sfîntul Duh s-a coborît peste El (Matei 3, 16).

Prima dovadă că iconomia lui Dumnezeu înţelegea să-L întărească 
pe Omul lisus (Matei 4, 1) a fost făcută imediat 9.

După ce l-a răpus pe diavol, lisus şi-a pierdut Duhul Sfînt ? Nici 
un creştin nu ar îndrăzni să afirme o'astfel de blasfemie. Deci, dacă 
I:sus, ca om, a fost tot timpul «îmbrăcat» cu Duhul Sfînt, ca şi Sfinţii 
Apostoli, cum a putut El să se compoarte altfel în faţa morţii, decît
aceia care erau purtători ai învăţăturii Sale ?

Credem că sîntem îndreptăţiţi să susţinem că nu moartea L-a îm
pins pe Mielul lui Dumnezeu la cutezătoarea rugăciune din grădina 
Ghetsimani. Pentru ca Fiu} lui Dumnezeu să îndrăznească să ceară Ta
tălui ceresc să nu se împlinească iconomia Sa, desigur că a avut în 
vedere considerente mult mai mari decît «frica de moarte».

A fost «împins», dacă putem spune aşa, de înseşi esenţa Sa, de
i u b i r e. De iubire pentru poporul ales.

Deci lisus nu s-a temut de moarte, ci ştiind că evreii, pentru a-L 
putea da pieirii, vor striga cutremurătorul blestem, care va via în veci : 
«Sîngele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri» (Matei 27, 25) a 
vrut să-i ocrotească. Să treacă paharul... Să nu rostească teribilul bles
tem, ca astfel să se auto-constrîngă pentru a-L ucide pe Dumnezeu.

Pentru ca să ne edificăm total că Domnul a fost îngrijorat numai 
de urmările ce vor decurge din blestemul ce-l.vor striga evreii «Sîn
gele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri,», cităm spus)a lui lisus,

9. Sf. Chirii al Alexandriei, Despre SI. T/eime, cap. 13, p. 233.
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după ce evreii s-au auto-blestemat. în drum spre Golgota, femeile îl 
urmau, plîngîndu-L. Adresîndu-se,lor, Iisus le-a zis : «Fiice ale Ierusa
limului, nu Mă plîngeţi pe Mine, ci plîngeţi-vă pe voi şi pe copiii voştri» 
(Luca 23, 28).

Analizînd procedura cere s-a aplicat în procesul Mîntuitorului am 
constatat că, în vremea aceea se uzita în procesele penale un instru
ment social-religios «Vox Populi, vox Dei». Acest instrument era folosit 
numai de proeminenţele vrem ii: politice sau religioase' — în scopul de 
a-şi înlătura duşmanii. Mecanismul acestui instrument era că judecăto
rul în conştiinţa căruia se reflecta răspunderea hotărîrii de a lua viaţa 
unui om, în cazul cînd împricinatul, după convingerea intimă a judecă
torului, era vinovat, putea să pronunţe senin formula : «Sîngele ltii asu
pra mea» şi să dea sentinţa de condamnare la moarte.

In cazul cînd judecătorul şovăia în găsirea vinovăţiei sau era con
vins că omul adus în faţa sa, spre a fi judecat, era inocent şi el (jude
cătorul) era tentat să dea o sentinţă de achitare, de teamă ca sîngele 
nevinovat su nu cadă asupra sa, putea fi eliberat de cenzura propriei 
sjle conştiinţe de «glasul poporului», care trebuia să pronunţe bleste
mul : «Sîngele lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri», subînţele- 
gîndu-se prin aceasta că judecătorul era eliberat de răspundere, ur- 
rnînd ca întreaga povară spirituală să fie preluată de poporul care a 
cerut-o. Preluarea răspunderii consecinţelor de către popor era o pre
siune asupra judecătorului pe care acesta nu o putea respinge ş|i ver
dictul de condamnare la moarte (care acum nu mai aparţinea instanţei 
judecătoreşti ci poporului) era ca şi dat. Semnul prin care se arăta de 
către judecător că a acceptat să-şi decline competenţa în favoarea po
porului, era spălarea mîinilor în faţa mulţimii.

Bineînţeles că gloata nu venea la judecată peritru că o interesa o 
condamnare. Gloata era fără personalitate. Şi ca să ajungă să ceară 
«capul» cuiva, trebuia să fie «împinsă» de cineva interesat. In cazul lui 
Iisus interesaţii se ştiu.

Deci Iisus cunoscînd că toate aceste practici I se vor aplica, a vrut 
să ferească poporul ales de a se auto-bleS|tema, condamnîndu-L astfel 
la moarte.

Se înţelege că în afara pedepsei care îi aştepta pe ucigaşii lui Dum
nezeu pentru ucidere, şi groaznicul blestem avea gravitatea sa proprie, 
de care bunul Părinte a vrut să-i apere.

în revista italiană «Iesus» nr. 3/1980, prin articolul: «Şi atunci Pilat 
s-a spălat pe mîini» s  ̂ insinuează că Pilat, avînd sentimente «aproape 
creştine» deci simpatizînd cu Iisus, a căutat să-L elibereze. Această pă
rere nu are nici un fel de consistenţă şi nu rezistă nici unei confruntări 
cu desfăşurarea procesului. Dacă guvernatorul roman ar fi avut o cît 
de mică simpatie faţă de Iistus nu ar fi dat ordin să fie atît de crunt fla
gelat. Este drept că a încercat să-L salveze pe Iisus, însă numai după 
ce a epuizat toată gama asprei anchete şi s-a convins că Iisus este ab
solut nevinovat.



INDRUMĂR1 PASTORALE 681

Să încercăm a lămuri şi textul: «Eli, Eli, lamina sabahtani», rostit 
de Iisus pe cruce.

într-adevăr, cutremurătoare tînguire ! Dar nu este strigătul înfri
coşatului deznădăjduit. Nu este durerosul reproş al omului înspăimîntaţ 
şi abandonat în faţa morţii, ci este strigătul neasemuitei iubiri. Este 
strigătul Părintelui îndurerat, care în graiul nostru ar suna cam asdfel: 
«Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit şi i-ai lăsat pe 
fiii Tăi să comită odioasa crimă? De ce nu ai făcut «Să treacă paharul ?».

Că «Eli, Eli, lamma sabahtani» nu înseamnă tînguire în faţa morţii 
o spun» limpede fermitatea cu care Iisus l-a mîngîiat pe tîlharul pocăit, 
crucificat în dreapta Sa : «Adevăr îţi grăiesc : astăzi vei fi cu Mine în 
rai !» (Luca 23, 43).

Incheindu-şi strigătul omeneS|C, Fiul lui Dumnezeu îşi încununează 
menirea ca Fiu al Omului care a venit să ridice păcatele lumii, arătîn- 
du-şi neasemuita îndurare printr-o pilduitoare rugă către Părintele 
Său :^<Iartă-i Doamne, că nu ştiu ce fac» (Luca 23, 34).

Urmărind desfăşurarea evenimentelor istoriei universale care este 
punctată cu strigătele de deznădejde ale lui Israel, ca urmare a auto- 
condamnării sale, înţelegem acum de ce a vrut Mîntuitorul «S ă 
t r e a c ă  p a h a ru l.. .» .

B.O.R. — 6
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VALORIFICAREA TEZAURULUI DE CULTURĂ 
MUZICALĂ BIZANTINĂ ÎN ROMÂNIA

Tltus MOISESCU

In România, muzica bizantină a fost o realitate obiectivă, făcînd 
parte integiantă din trecutul de artă şi de cultură al acestei tări: ea s-a 
păstrat, s-a dezvoltat şi Sr-a transmis într-un evident spirit tradiţional, 
prin dascăli şi psalţi români, buni cunoscători ai cintării şi scrierii, care 
au deschis şcoli pe lîngă locaşurile mînăstireşti mai importante — aşa 
cum au fost, de exemplu, Şcoala de la Neamţu, din secolul al XV-lea, 
sau aşa-numita Şcoală muzicală de la Putna, atestată şi ea din secolul 
al XV-lea, sau Şcoala din Şcheii Braşovului, semnalată la sfîrşitul seco
lului al XV-lea ş.a. Raportîndu-ne la trecutul de artă şi cultură muzi
cală al poporului român, trebuie să avem în vedere totdeauna trei 
mari filoane, trei mari domenii de manifestare ce au făcut parte din 
însăşi structura spirituală a poporului: itiuzica populam, ale cărei ori- 
yini se pierd în negura vremilor, muzica bizantină, ce a pătruns p*e 
meleagurile noastre, ca artă cultă, am putea spune profesionalizată, 
odată cu apariţia creştinismului, şi muzica lineară, muzica «europe
nească» cum o numeau marii psalţi români Macarie Ieromonahul şi 
Anton Pann (cunoscută şi sub denumirea de «occidentală»), pe care am 
identificat-o mai întîi în partea de vest a ţării, pe teritoriul Transilva
niei, începînd cu secolul al XVI-lea, ca mâi apoi să se generalizeze pe 
întreg teritoriul României. Toate aceste trei ramuri ale artei muzicale 
româneşti au convieţuit şi au străbătut veacurile într-un paralelism 
clar diferenţiat, străjuind la porţile culturii româneşti pînă în zilele 
noastre ; ele îşti au caracteristicile lor, temeiurile lor în alcătuirea unui 
tot unitar, pe care, generic, îl vom denumi «tezaurul culturii ipuzicale 
româneşti», «moştenirea muzicală românească».

Dacă muzica populară s-a păstrat şi s-a transmis mai cu seamă pe 
cale orală — etnomuzicologia românească identificînd-o în manuscrise 
abia pe la mijlocul secolului al XVII-lea (Codicele Căianu, 1652) — 
muzica bizantină şi muzica lineară au lăsat urme mult mai îndepărtate,
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bibliotecile şi colecţiile din ţara noastră conservînd numeroase manu
scrise de muzică veche bizantină (secolele XI—XVIII) şi de muzică li
neară în tabulaturi şi tipărituri vechi (secolul al XVI-lea). Toate acestea 
reprezintă pentru noi o adevărată avuţie naţională, un preţiosi tezaur de 
artă veche, atestînd pe teritoriul patriei noastre, din cele mai vechi 
•.impuri, forme de cultură ce s-au manifestat continuu şi sub cele mai 
diverse aspecte.

Aşa după cum ne este cunoscut, manuscrisele de muzică bizantină 
conservă în cuprinsul lor cîntarea bisericească practicată în ritul or
todox, după «sâstima veche» (notaţia neumatică în uz pînă la 1814) şi 
după «sistima nouă» —  chrisantică, modernă (cea care s-a practicat 
după 1814, fiind utilizată şi astăzi în bisericile ortodoxe din România). 
Pentru a ne putea da seama de structura acestei muzici, de originile ei, 
de felul în care a fost utilizată, de-a lungul a mai bine de cinci secole, 
în practica liturgică românească, care-i sînt caracteristicile şi cum a 
circulat ea în centrele mînăstireşti importante, în şcoli etc., trebuie sâ 
ne îndreptăm atenţia către manuscrisele existente în tara noastră, să 
le cercetăm şi să tragem concluziile de rigoare. Prin conţinutul şi cir
culaţia lor, manuscrisele muzicale bizantine reprezintă mărturia cea 
mai de preţ a unui trecut îndelungat de cultură românească, ce se lasă 
cu greu descoperit. Pînă acum două decenii, nu s-a acordat un prea 
mare interes acestor manuscrise muzicale ; nici muzicienii, nici lingviş
tii şi nici istoricii nu s-au aplecat asupra lor cu stăruinţa ce s-ar fi cu
venit. Există o mulţime de probleme cu caracter istoric sau lingvistic 
ce-şi pot găsi răspuns concret în aceste manuscrise, ca să nu mai vor
bim de cele muzicale. Şi numai greutatea descifrării muzicii i-a descu
rajat pe cei dornici de cercetare. Pentru a depăşi toate obstacolele, este 
necesar să valorificăm această moştenire artistică, acest tezaur de cul
tură veche românească şi să-l punem la dispoziţia tuturor celor oare 
vor să-l cunoască.

In România există 250 de manuscrise de muzică veche bizantină, 
diseminate în diferite biblioteci publice sau în colecţii particulare Cea 
mai mare parte a acestora au fost scrise în ţară, în mînăstiri, de psalţi- 
copişti identificaţi ca atare în colofonii şi în însemnări marginale 
î»au rămaşi în anonimat. Altele au fost aduse aici pe diverse căi de cir
culaţie, cunoscute sau necunoscute, de la Constantinopol, Tesalonic, 
Atena, Muntele Athos sau din alte mari centre mînăstireşti ale Bizan
ţului, devenind utile cîntării de strană, dar şi izvoare preţioase pentru 
alcătuirea — am putea spune în lanţ — a unor noi manuscrise sub formă 
de antologhioane (cunoscute în Occident s<ub denumirea de «akolou- 
thiai») 2. Există de asemenea şi o circulaţie către exterior a unor manu
scrise muzicale scrise de psalţi-copişti români, multe fiind semnalate

1. Ne referim aici numai la muzica bizantină veche, deoarece manuscrisele care 
conservă muzica de după 1814, numită chrisantică, sau modernă, sau psaltică etc., slnt 
mult mai numeroase.

2. Circulaţia manuscriselor reprezintă un capitol extrem de interesant al isto
riografiei muzicale româneşti, ce va trebui ctndva investigat de muzicologi.
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deja în biblioteci din alte ţări, la Moscova, Leningrad, Sofia, Leipzig, 
Insula Lesbos, Copenhaga, Londra, Ianina, Mahera (în Cipru) etc.3.

Manuscrisele de muzică bizantină aflate în România prezintă inte
res nu numai pentru cultura românească, ci şi pentru aceea a ţărilor 
care au avut în practica lor liturgică ritul ortodox. Conţinutul muzical 
al acestor manuscrise îşi află sorgintea în Bizanţ, de unde s-au răspîn- 
dit, de-a lungul secolelor, la mai toate popoar.ele ortodoxe. în felul 
acesta, în mod unitar şi cu un nestrămutat respect faţă de textul mu
zical şi literar devenit tradiţional, muzica bizantină a circulat în cele 
mai îndepărtate centre ale Ortodoxiei, chiar şi acolo unde Imperiul bi
zantin nu-şi întinsese stăpînirea administrativă, cum erau, de exemplu, 
Ţările Române. Domnitorii români şi conducătorii Bisericilor din Prin
cipatele Române au samţit nevoia de a menţine contacte permanente — 
îndeosebi cultural-artistice — cu civilizaţia bizantină. Raporturile ro- 
mâno-bizantme au fost directe şi deosebit de strînse, mărturii în acest 
sens oferindu-ne documentele privitoare la daniile domnitorilor şi boie
rilor români către Bizanţ şi Muntele Athos. Chiar şi după instalarea tur
cilor în Balcani, voievozii români au favorizat pătrunderea civilizaţiei 
greco-bizantine pe teritoriul ţărilor lor, comportîndu-se adesea ca cei 
rndi constanţi aliaţi ai împăraţilor bizantini. După căderea Bizanţului 
sub turci, domnitorii români s-au considerat ca succesori ai puterii 
bizantine. în acest sens sînl îevelatoare afirmaţiile savantului român 
Nicolae Iorga : «Bizanţul, cu tot ceea ce reprezenta el... nu a dispărut, 
nu putea să dispară, odată cu căderea, pe rînd, în veacul al XV-lea, a 
celor trei capitale ale sale : Constantinopol, Mistra şi Trapezuntul...
Multe lucruri noi vor ieşi astfel la suprafaţă, dar în adînc nu va rămîne 
totuşi decit nestrămulata continuitate bizantină» 4. Epoca istorică a Bi
zanţului s-a încheiat in mai 1453, însă a continuat să existe un «By- 
zance aor&a Byzance», strămutat, din punct de vedere cultural-artistic, 
şi în Ţările Române. De aceea nu putem accepta punctul de vedere al 
celor care asociază încheierea epocii istorice a Imperiului bizantin cu 
sfîrşitul artei bizantine, delimitînd în mod automat: artă bizantină şi 
artă post-bizantină — mai cu seamă în domeniul artei muzicale, care, 
în ce priveşte notaţia şi îepertoriul (structura şi creaţia), a continuat 
să existe ca atare multă vreme. Creaţiile lui Glykys, Kukuzel, Kladas, 
etc., în notaţia secolelor XIV—XV, au fost preluate cu precădere în 
manuscrisele secolelor XVI—XVII şi chiar ale secolului al XVIII-lea. 
Acestora li s-au adăugat creaţiile compozitorilor noi apăruţi, care' s-au 
integrat în spiritul înaintaşilor şi în sistemul vechi de notare a muzicii, 
în stilul şi conceptul de formă al artei bizantine. Desigur, în structura 
acestei arte au apărut şi elemente noi, datorate evoluţiei şi mai ales 
influenţelor popoarelor care au venit pe rînd în contact cu această mu
zici, însă ele nu au alterat structura muzicii, care a continuat sâ fie tot 
«bizantină», adică tot aceea care a fost practicată în Bizanţ. Tradiţia

3 Să reî;nem în acest sens relatările lui Emil Kaluzniacki, ,A. I. Iatimirski, 
Anne E. Pennington, Marru Beza, J. A Raasted, Gh. Ciobanu, Marin Ionescu, Tltus 
Molsescu etc.

4. Nicolae Iorga — Bizanţ după Bizanţ, Bucureşti, 1972, p. 3 (prefaţă).
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era un factor extrem de important în transmiterea muzicii, şn aceasta 
s-a păstrat cu stricteţe în spiritul unui profund respect faţă de arta îna
intaşilor. Am putea spune ca nimeni şi nimic nu îndrăznea să modifice 
ceea ce se transmitea in manuscrise, totul se păstra cu sfinţenie, ca 
expresie a unei înalte spiritualităţi de origine divină. Se creau totuşi 
opere noi, însă toate se integrau în această spiritualitate, în acest res
pect faţă de conceptul înaintaşilor. Semiografia a rămas aceeaşi, vechea 
notaţie neobizantină conlinuîndu-şi drumul, secole de-a rîndul, în struc
tura iniţială, puţinele semne care s-au adăugat aparţinînd mai degrabă 
domeniului interpret^tiv-ornamental (chironomic) şi mai puţin celui 
diastematic (intonaţional).

Manuscrisele rbmâneşti sînt revelatoare în acest sens : în ele se 
păstrează muzica practicată la Bizanţ în toată puritatea ei, atît în ce 
priveşte notaţia neumatică cît şi scrierea textului literar de sub neume. 
Această muzică, aparţinînd marilor creatori bizantini, cunoscuţi din 
numeroase manuscrise, o întîlnim aidoma şi în manuscrisele româneşti 
din secolele XV, XVI, XVII şi XVIII. I s-a adăugat creaţia psalţilor — 
compozitori români — Evstatie, Protopsaltul Putnei, Dometian Vlahu, 
Theodosie Zotika etc. (secolul al XVI-lea), Callist Ieromonahul, Pro
topsalt al Mitropoliei din Bucureşti (secolul âl XVII-lea), Filothei sin 
Agăi Jipei, Ioan sin Radului Dumei Braşovean, Constandin, Şerban, Mi- 
halache Moldovlahu, Naum Rînmiceanu, Iosif de la Neamţu etc., toţi 
marii psalţi ai secolului al XVIIT-lea.

.întreg acost tezaur de manuscrise muzicale vechi bizantine stă 
mărturie concietă şi fără tăgadă existenţei pe teritoriul României a unor 
preocupări artistice-muzicale de mare profunzime şi de mare sensibi
litate, timp de mai bine de cinci secole. Nu odată am evidenţiat carac
terul cu totul particular — am putea spune original arhaic — al creaţiei 
lui Evstatie, Protopsaltul Putnei, cel pe care l-am socotit.din capul lo
cului întemeietor şi conducător de şcoală ; de la el ne-a rămas un ma
nuscris de mare interes pentru cercetarea muzicii medievale româneşti 
(datat 1511), în care am găsit nu mai puţin de 50 de creaţii proprii, ce 
se remarcă prin originalitate, prin ataşamentul evident la fondul artei 
bizantine, însă particularizate prin caracterul lor arhaic, specific ve
chiului stil al artei primitive creştine. La fel de particularizate sînt şi 
compoziţiile celorlalţi psalţi români ai Şcolii muzicale de la Putna, a 
căror creaţie, deşi mult mai restrînsă în manuscrisele rămase, a fost in
tegrată în circuitul valorilor componistice ale secolului al XVI-lea din 
Principatele Române.

Adesea ne punem întrebarea : în ce limbă s-a oficiat serviciul di
vin în ţara noastră, de-a lungul secolelor ? Dacă vom apela la argumen
tele concrete şi de netăgăduit pe care ni le oferă manuscrisele de mu
zică veche bizatină existente în ţara noastră (secolele XI—XVIII — 
in număr de peste 250) vom putea constata că în marea lor majoritate 
(într-o proporţie de peste 95%) acestea păstrează Siub neumele muzicale 
texte liturgice scrise în limba greacă — situaţie pe care o raportăm însă 
numai pînă la apariţia, în 1713, a «Psaltichiei rumăneşti» a lui Filothei 
sin Agăi Jipei, manuscris ce delimitează în mod concret introducerea



686 BISERICA ORTODOXĂ ROMANĂ

limbii române şi in cîntarea religioasă. în ţara noastră, de pildă, nu 
există nici un manuscris de muzică bizantină sieris integral cu texte li
turgice în limba slavonă.. Doar în cîteva manuscrise se păstrează astfel 
de cîntări, cele mai bogate în acest sens fiind trei dintre manuscrisele 
Şcolii muzicale de la Putna, din secolul al XVI-lea 5. Deci cîntarea bise
ricească — adică ceea ce se auzea cel mai bine şi cel mai îndelung în 
biserică, în timpul serviciului divin — se făcea ascultată mai degrabă 
în limba greacă decît în limha slavonă. Învăţămîntul muzical se făcea 
de asemenea după gramatici (Propedii) scrise numai în limba greacă, 
existente în manuscrisele muzicale vechi bizantine. Deci psalţii români 
îşi însuşeau arta muzicii după gramatici scrise în limba greacă, avînd 
alături, pentru «paralaghie» şi exemplificare, colecţii de cîntări (Anto- 
loghionne) cu texte literare scrise tot în limba greacă. Putem deci con
chide că exista intr-adevăr un bilingvism clar diferenţial, însă cu pre
ponderenţa evidentă a limbii greceşti — situaţie concretă desprinsă din 
manuscrise existente şi nu din presupuneri sau deducţii logice. Şi dacă 
vom extinde cercetările, vom observa că manuscrisul cu cel mai mare 
număr de cîntări în limba slavonă este cel al lui Evstfatie de la Putna 
(datat 1511) şi că, avansînd în timp, numărul cintărilor cu texte slavone 
se micşorează rapid, pînă la dispariţie. Iată situaţii ce se pot desprinde 
din cercetarea manuscriselor de muzică veche bizantină din ţara noas
tră şi care au darul de o corecta vechile ipoteze privind limba de cult 
la români în trecutul îndepărtat.

Se impune astfel concretizarea ideii de valorificare a culturii mu
zicale bizantine în România, acţiune extrem de importantă şi absolut 
necesară, ce va avea rezultate dintre cele mai pozitive pentru cunoaş
terea şi aprofundarea culturii medievale româneşti şi, în mod firesc, a 
întregii culturi sjud-est europene. De aceea, pentru a veni în întîmpina- 
rea acestei idei, sînt necesare cîteva precizări referitoare la necesitatea 
şi utilitatea acţiunii, la modalităţile de punere în valoare, de aducere 
în actualitate a acestui tezaur de cultură veche muzicală pe calea tipa
rului, atît în ediţia de «documenta», cît şi în ediţii de «transcripta».

Necesitatea acţiunii de publicare se impune din mai multe motive :
a) Prin tipărire se conservă manuscrisele, astfel îneît se înlătură 

eventualitatea dispariţiei, a distrugerii acestora, documentele, multipli
cate în ediţii facsimilate, intrînd în bibliotecile publice.

b) Prin multiplicare, facsimilele devin accesibile unui număr mare 
de cercetători care pot interveni, prin contribuiţii diverse, la interpre
tarea conţinutului respectivelor documente.

5. »Antologhionul lui Evstatie Protopsaltul Putnei», datat 1511 (Ms. Şc. 350/M): 
89 de cintâri cu text slavon dintr-un total de 177, cît conţine m s.; «Antologhionul de 
la Putna», datat circa 1520 (Ms. 56/544/576 I/P ): 25 de cîntări cu text slavon din totalul 
de 132, cit conţine m s.; «Antologhionul de la Iaşi», datat 1545 (Ms. I—26/1): 1 cîntare 
cu text slavon şi 3 cîntări bilingve, din totalul de 79, cît conţine ms. In celelalte 6 
manuscrise putnene — toate din secolul al XVI-lea — găsim, izolat, doar cîteva cîn
tări în limba slavonă, care nu modifică sensul ideii expuse mai susr La toate acestea 
am mai putea adăuga Manuscrisul nr. 8 (secolul al XVIII-lea) din Biblioteca mănăstirii 
Neimtu, care păstrează doar un Heruvic şi Podobiile celor opt glasuri cu texte lite
rare în limba slavonă.
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c) Prin transcrierea manuscriselor care sînt scrise în notaţii inacce
sibile, muzica acestora poate ajunge la îndemîna compozitorilor, pen
tru a fi utilizată în creaţie, a muzicologilor, pentru a fi abordată în cer
cetarea istoriografică şi analiză, a interpreţilor, pentru a fi executată în 
concert.

d) Atît ediţiile de «documenta» cît şi cele de «transcripta» vor pu
tea sta mărturie şi argument tuturor celor care vor face referiri la exis
tenta, din cele mai îndepărtate timpuri, a unei vieţi spirituale continui, 
intense şi diversificate pe întreg teritoriul României, sub multiplele ei 
aspecte : artistic, istoric, arheologic, lingvistic, paleografie etc., deve
nind instrumente de lucru, utile şi preţioase acestor domenii de cer
cetare.

încă din secolul al XlX-lea, datorită tiparului şi mai ales apariţiei 
unor personalităţi româneşti care au promovat o atitudine ştiinţifică 
faţă de valorificarea tezaurului cultural-artistic românesc, acordînd 
acestuia o funcţie istorică de importanţă naţională, echilibrul între ne
cesitatea istorică şi fenomenul artistic românesc existent începe a se 
concretiza prin apariţia unor lucrări în care ideea de document cu va
loare istorică este susţinută cu prioritate de istoricii, arheologii, ling
viştii români, într-un cuvînt de toţi cei care şi-au propus să fundamen
teze spiritualitatea românească pe documente. Fără aceste izvoare nu 
se poate face istorie, nu se poate concepe istoria în nici un domeniu de 
activitate cultural-artistică.

în domeniul muzicii au existat în trecut unele încercări meritorii 
de a publica unele documente privind trecutul artistic românesc. Am 
menţiona aici pe Macarie Ieromonahul şi pe Anton Pann, cei doi mari 
muzicieni ai începutului de secol XIX, care au reconsiderat unele crea
ţii ale marilor înaintaşi ai muzicii bizantine. Voi enumera în continuare 
activitatea istoriografică a lui Teodor T. Burada, care a publicat în A l
manahurile sale documente privind trecutul nostru artistic, cu referiri 
precise la Dimitrie Cantemir, apoi la manuscrisele româneşti aflate la 
Muntele Athos. Constantin Erbiceanu a semnalat primul (în 1897) ma
nuscrisul lui Filothei sin Agăi Jipei, «Psaltichie rumănească», scris în 
1713, în apogeul cultural-artistic al epocii Brîncoveneşti. Ar mai fi de 
menţionat Nicolae M. Popescu, care s-a ocupat de activitatea lui Ma
carie Ieromonahul, apoi Ioan D. Petrescu, care a publicat începînd din 
1932, în facsimil şi în tras,criere, numeroase cîntări de muzică bizantină 
din secolele XIII—XVIII, urmărind în mod special aspectele teoretice 
ale acesteia. Contribuţii importante în acest sens au adus Marcu Beza 
şi Vasile Gheorghiu. George Breazul a atras atenţia în modul cel mai 
serios asupra valorii documentului, a izvoarelor, în argumentaţia isto
rică a culturii. în ultimele două decenii, muzicologii români, urmînd 
îndemnul înaintaşilor —: istorici, arheologi, lingvişti, muzicieni — şi 
integrîndu-se în ideile celor care au văzut.în ediţiile de documente prin
cipalele mijloace de sprijin în a demonstra existenţa pe teritoriul Ro
mâniei a unei istorii şi a unei culturi străvechi, au înregistrat în această 
direcţie realizări meritorii, statornicind o tradiţie în domeniul vlaori- 
ficării.
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întreg acest tezaur al culturii muzicale bizantine trebuie însă valo
rificat după criterii ştiinţifice şi într-un evident spirit critic, ţinînd 
seama de două mari modalităţi de punere în valoare de aducere în 
actualitate :

1. Ediţiile critice de documente — în cadrul cărora să fie adunate 
şi publicate izvoarele propriu-zise ale muzicii bizantine, în facsimil 
(«documenta») şi în transcriere («transcripta»).

2. Studiile — care să pună în lumină cele mai importante aspecte 
ale muzicii bizantine, să contureze sintezele acestei muzicii pe baza că
rora să se poată clădi însăşi istoria muzicii, acoperind toate epocile 
istorice.

Ambele modalităţi trebuie să fie abordate în mod critic, ceea ce 
presupune un dialog între actualitate şi fenomenul revolut. Ţinînd deci 
seama de importanţa acestei acţiuni de valorificare, de reconsiderare 
a unei moşteniri muzicale adunate secole de-a rînul în pagini de manu
scris, trebuie să precizăm dintru început temeiurile pe care urmează să 
fie aşezate.

Desigur nu toate cele peste 250 de manuscrise de muzică veche 
bizantină aflate în România trebuie să facă obiectul unor ediţii critice; 
ar fi de domeniul exagerărilor să ne gîndim că ar putea fi publicat în
treg acest tezaur. Trebuie făcută o riguroasă selecţie şi numai acele ma
nuscrise sau părţi de manuscrise care servesc ideea de cunoaştere a 
domeniului în tot ce are el mai esenţial, mai reprezentativ şi în care se 
găsesc elemente importante de sinteză, de generalizare istorică, estetică 
sau teoretică trebuie să stea în atenţia noastră. Concludent în acest sens 
este cazul manuscriselor putnene : sînt cunoscute pînă acum nouă ma
nuscrise (cinci în ţară şi patru în străinătate); din acestea s-ar putea 
edita, în facsimil şi apoi în transcriere, doar cîteva : manuscrisele de la 
Putna, Iaşi şi Moscova — acestea fiind, după părerea noastră, cele mai 
importante şi capabi)e de sinteze, în care sînt cuprinse marea majori
tate a cîntărilor putnenilor (peste 400 de cîntări) 6. Celelalte şase manu
scrise repeiă conţinutul muzical al celor trei arătate mai sus, adăugînd 
doar un număr de aproximativ 50 de cîntări noi, care ar putea face 
obiectul unei Antologii suplimentare. In felul acesta, întreaga creaţie a 
putnenilor secolelor XV—XVI ar fi reconsiderată, iar prin diverse stu
dii — monografice, de analiză şi de sinteză — s-ar putea stabili parti
cularităţile stilistice şi de diferenţiere ale cîntărilor.

Criterii de selecţie trebuie să se aplice şi manuscriselor de muzică 
bizantină d’n secolul al XVII-lea, mai numeroase şi mai diversificate 
din punctul de vedere al conţinutului, cum ar fi cele de la Iaşi, din Bi
blioteca centrală universitară : Ms. III—88, un Mathimatariu-Stihirariu, 
in care se păstrează numeroase cîntări anagramate şi o Propedie inte- 
îesantă; Ms. III-89, un Antologhion însoţit de o Propedie cu interesante

6. Primele două manuscrise au fost deja editate In facsimil («documenta»), la 
Editura muzica’ ă din Bucureşti, In anii 1980 şi 1981, In îngrijirea şi adnotarea lui 
Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescu şi Titus Moisescu. Cel de al treilea, «Antologhionul 
lui Evstatie Protopsaltul PutneJ» (1511), se află sub tipar, In îngrijirea lui Gheorghe 
Ciobanu şi Marin Ionescu.
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exerciţii de paralaghie ; apoi cîteva Anastasimatare (mss. 1-19, 1-39, I- 
40), Stihirare (mss. 111-85, 111-86, IV-71, 111-93), Un Antologhion (Ms. 
1-24), un Irmologhion (Ms* 111-96) etc., toate fiind utile cercetării. Alte 
manuscrise din secolul al XVII-lea se află în Biblioteca Academiei Ro
mâne : Mss. 564, 791, 109)5 (Antologhioane) ; în Biblioteca centrală de 
stat din Bucureşti: Mss. A 1 (Antologhion), A 2 (Mathimatariu), Ms. 
Visarion (Cîntările Triodului), A 12 (Antologhion), toate patru prove
nind din biblioteca lui Ioan D. Petrescu. Alte manuscrise se află în Ar
hivele statului din Craiova (Mas. 25 şi 27 — Anastasimatare), în biblio
teca Muzeului Olteniei din Craiova (Ms. 73, 78, 94 — Anastasimatare), 
în Biblioteca Sfîntului Sinod din Bucureşti (Mss. 1-2, 1-12) etc. Toate 
acestea prezintă interes cercetării comparate a muzicii bizantine, atît 
prin conţinutul lor muzical-artistic divers, prin circulaţia cîntărilor, prin 
stilurile şi formele abordate, prin autorii preferaţi, cît şi prin proble
matica teoretică diversificată pe care o concentrează în Propedii şi în 
însăşi notaţia cîntărilor.

Un deosebit inteies îl prezintă Ms. grec 953 din Biblioteca Acade
miei Române din Bucureşti, urt Stihirar din secolul al XlII-lea, compa
rat şi găsit asemănător ca notaţie (medio-bizantină) şi caracteristici cu 
Codex Theologicus Graecus 181 de la Viena (1221) şi cu Ms. Ancien 
Fonds Grecs 261 (sec. XIII) din Biblioteca Naţională din Paris. La fel 
de interesant este şi Ms. IV-39 din Biblioteca centrală universitară de 
la Iaşi, un Stihirar care ar aparţine aceleiaşi perioade şi tot cu notaţie 
muzicală medio-bizantină. Ambele stihiare trebuie să intre în preocu
pările muzicologilor români pentru valorificare şi studiu.

Un caz deosebit il prezintă aşa-numitul de noi «Lecţionarul evan
ghelic de la Iaşi» (secolul al Xl-lea), păstrat în Biblioteca centrală uni
versitară din Iaşi (Ms. IV-34), cu notaţie ecfonetică, tipărit recent (1982) 
de Editura muzicală, în facsimil şi transcriere, cu un studiu expozitiv 
şi justificativ, realizare a regretatului muzicolog Grigore- Panţîru. Punc
tul de vedere al autorului, axat pe o interpretare proprie a notaţiei 
ecfonetice, prin care exclude semnificaţia diastematică a neumelor, a 
stîrnit unele controverse în rîndul bizantinologilor. Manuscrisul fiind 
tipărit in facsimil, poate sta acum la dispoziţia tuturor cercetătorilor, 
care vor putea astfel să dea şi alte interpretări neumelor ecfonetice, 
ţinînd seama de toate investigaţiile anterioare asupra notaţiei ecfone
tice (Carten Hoeg, Lorenzo Tardo, Egon Wellesz, Grigore Panţîru etc.).

Manuscrisele secolului al XVIII-lea ne introduc, pe noi românii, 
intr-un stadiu de cercetare intim, cu un vădit caracter subiectiv. Dacă 
pînă în anul 1713, în manuscrisele de muzică bizantină aflate în Româ
nia, textul literar era scris în limba greacă (în marea majoritate a ma
nuscriselor) şi în limba slavonă (într-un număr extrem de redus de pa- 
ginij — doar acestea fiind considerate limbi de cult oficiale — acum 
situaţia se schimbă, limba română devenind limbă de cult şi în cîntarea 
rituală. La această dată, 1713, în plină epocă Brîncovenească, înregistrăm 
primul manuscris de muzică bizantină cu textul literar notat integral în 
limba română — Psaltichie rumănească (1713) — scris de Ieromonahul 
Fxlothei sin Agăi Jipei, psalt la Bucureşti, în Mitropolia Ungrovlahiei.
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Pentru cultura românească, acest manuscris are o mare însemnătate, el 
marcînd, documentar, nu numai momentul introducerii limbii române 
şi în cîntarea religioasă, în cărţile de strană, dar şi primele manifestări 
ale prozodiei româneşti, ale cîntării ritmate, ale adaptării textului la 
muzică şi, invers, al muzicii la structura prozodică a textului literar. 
Editarea acestui manuscris, în facsimil şi în transcriere, se impune 7, cu 
atît mai mult cu cît el marchează şi o deschidere largă spre o serie de 
alte manuscrise româneşti de muzică bizantină ce au dominat întreg 
secolul al XVIII-lea. Numărul lor este impunător, ca şi al psalţilor ro
mâni care s-au afirmat în acest domeniu. Diversitatea manuscriselor 
secolului al XVIII-lea — anastasimatare, stihirare, irmologhioane, do- 
xastare, dominînd totuşi antologhioanele — ne oferă posibilitatea de a 
cuprinde toate cîntările cu texte româneşti practicate în ritul ortodox. 
De asemenea, luăm contact şi cu creaţia celorlalţi psalti-compozitori de 
la Constantinopol şi de la Muntele Athos, alături de care cîntarea româ
nească, în evoluţia ei firească, a mers permanent în paralel. Se afirmă 
iarăşi şcolile de cultură muzicală — cea de la Bucureşti, de la Neamţu, 
din Şcheii Braşovului — care-şi pun amprenta atît asupra stilului cîn- 
tărilor cît şi asupra structurii manuscriselor. Şi tot aici, în Principatele 
Române, la Bucureşti, se va deschide şi tipografia «din nou aşezată», 
în care se vor tipări (în 1820) primele cărţi de muzică psaltică din lume 
(«Noul Anastasimatar» şi «Scurt Doxastar»), în notaţie chrisantică 
(«sistima nouă»), sub îngrijirea lui Petru Efesiu, dar cu cheltuiala unor 
susţinători români.

Am notat aici ctîeva sugestii privind valorificarea culturii muzicale 
bizantine în România. în încheiere aş dori să mai subliniez cîteva idei 
importante, şi anume :

Acest «tezaur» de cultură muzicală bizantină din România nu este 
o figură stilistică, ci o realitate vie, care poate să aducă lumină într-un 
trecut destul de îndepărtat aj vieţii spirituale româneşti.

Acţiunea valorificării trebuie continuată cu intensitate şi urgentată, 
pentru a salva «tezaurul» îngropat în manuscrise prea uşor supuse dis
trugerii cariilor vremii.

De aceea ar fi imperios necesară, într-un viitor cît mai apropiat, 
publicarea unor cataloage ale manuscriselor existente : un catalog ge
neral, analitic şi cataloage tematice, fără de care munca de valorificare 
va fi mult îngreunată. Cîteva încercări s-au făcut8, însă ele au rămas 
în stadiu de manuscris. Aceste încercări trebuie sprijinite şi stimulate,

7. Editarea «Psa^tichiei rumâneşti» a lui Filothei («documenta et transcripta») a 
fost proiectată în pairu volume, in îngrijirea şi transcrierea lui Sebastian Barbu-Bucur. 
Primul volum, «Catavasierul», a apărut la Editura muzicală, Bucureşti, 1981. Al doilea 
volum, « Anasta9imatarul» cu «Propedia», se află sub tipar.

8. Nicu Moldo\eanu a realizat un Catalog analitic al manuscriselor de muzică 
veche bizantină; Marin Iorescu a întocmit un Catalog analitic al cîntărilor din manu
scrisele putnene; Adriana Şiril, un catalog tematic al anastasimatarelor din România, 
avînd în proiect şi un Catalog al irmologhioanelor.
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PALIA DE LA ORĂŞTIE 
PATRU SUTE DE ANI DE LA IMPRIMARE 

1582— 14 iu lie— 1982

Preot Nlculae ŞERBĂNESCU

La 14 iulie 1982 se împlinesc patru sute de ani de cînd, în aceeaşi 
zi din anul 1582, «în cetate în Orăştie», în Comitatul Hunedoarei, s-a 
isprăvit de imprimat, în limba română, lucrarea numită Palia de la O- 
răştie care cuprinde în sine primele două cărţi din Vechiul Testament, 
Facerea şi Ieşirea, şi care, se apreciază, «ocupă un loc deosebit printre 
textele româneşti din secolul al XVI-lea». O astfel de remarcă ne în
deamnă ca, la acest popas aniversar, să încercăm a înfăţişa cititorilor 
un aâemenea «monument» de seamă al vechii noastre literaturi şi im
portanţa lui în cadrul acesteia. înainte de aceasta, vom semnala, însă, 
că în secolul al XVI-lea cultura românească ia avînt deosebit datorită 
introducerii tiparului, imprimării de cărţi în graiul străbun, tîlmăcirii în 
continuare şi mai stăruitor, în acelaşi grai, a cuvîntului sfînt, cuprins 
atît în Vechiul Testament, cît şi în Noul Testament, mai ales, a deschi
derii de «şcoli mai binişor organizate» şi, în acelaşi timp, şi a pătrunde
rii în Transilvania, mai cu seamă, a curentelor de reformă religioasă din 
Apus, care, întrucîtva, între altele, au avut şi rost culturalizator.

Referindu-ne la tălmăcirea românească a Bibliei, sau numai la părţi 
din eo, asa cum este şi Palia, vom preciza că, pe cît se socoteşte acum, 
o astfel de acţiune a putut începe, la noi, încă din secolul al XV-lea, 
fără însă a se şti precis şi ce fapte au pricinuit aceasta şi nici în care 
anume regiune a ţării s-a săvîrşit. S-au tălmăcit în limba noastră : 
Psalmii, Faptele Apostolilor,şi foarte probabil Evangheliile, care, cum 
se ştie, pe atunci şi chiar mult timp după aceea, erau nu numai cărţi 
pentru cult ci şi pentru învăţămîntul religios. Unele din aceste tălmăciri, 
mai mult în copii de mai tîrziu, însă se păstrează pînă azi în cîteva ma
nuscrise, cunoscute în literatura de specialitate sub numele de Codicele 
V oroneţean, Psaltirea Scheianâ, Psaltirea V oroneţeanâ, Psaltirea Hur- 
muzachi ş.a. Foarte probabil unele din aceste traduceri au fost cunos
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cute de tălmăcitorii români din secolul al XVI-lea ai Sf. Scripturi şi, 
precum se vede, din Vechiul Testament ele nu cuprindeau decît 
Psaltirea.

îrriDrejurârile în care a apărut Palia. Se pare că în prima parte a 
secolului al XVI-lea, — deşi se introdusese şi la noi tiparul — o astfel 
de activitate totuşi şi-a încetinit mersul. Ea s-a înviorat mai alest după 
pătrunderea şi răspîndirea protestantismului în Transilvania. Căci des
tul de degrabă, dup?, apariţia ei, ideile Reformei, — dintre care una 
cerea -^ăvîrşirea slujbelor în biserici şi citirea Sfintei Scripturi în limba 
credincioşilor — , au ajuns şi la Nord de Carpaţi: saşii îmbrăţişînd mai 
ales luteranismul şi ungurii calvinismul. Şi unii şi alţii apoi au încercat 
să atragă la noua lor credinţă, — fără siucces însă — , pe băştinaşi, adică 
pe românii, rămaşi ortodocşi, care «formau partea cea mare din locui
torii ţării». Dacă acţiunea de convertire a saşilor, adică a luteranilor, 
a fost destul de domoală, în schimb cea a calvinilor, — în majoritate 
unguri —, a fost foarte stăruitoare, înşişi conducătorii de atunci ai ţării 
fiind calvini şi avînd astfel la îndemînă toate mijloacele pentru a face 
aceasta. înainte de anul 1566, unul dintre aceştia, principele Ioan Sigis- 
mund Zapolva (1540— 1571), de pildă, a înfiinţ.at pentru românii din 
Transilvania o ierarhie româno-calvină, în frunte cu «fepiscopi-superin- 
tend^nţi aleşi» dintre acei clerici români care simpatizau sau trecuseră 
chiar la confesiunea lui.

In acest an, 1560, un astfel de «episcop superintendent ales», — 
cum li se zicea — , era Gheorghe de Sîngeorz, decedat în 1569, care de 
mai multe ori s-a plîns craiului, — cunoscător şi al limbii române — , de 
gieutăţile ce-i făcea în activitate refuzul românilor de a îmbrăţişa cal
vinismul. I-au urmat Pavel Tordaş (1569— 1577), care, în 1570, cerea 
preotiloi români să cumpere Psaltirea şi Liturghierul, imprimate în 
limba lor, în acest an — poate la îndemnul său —, de către diaconul 
Coresi la Brjşov, şi Mihail Tordaş (1577— 1582), care, cum se va vedea, 
a avut rost în tipărirea Paliei. Nici unul dintre ei n-a reuşit să atragă pe 
români la calvinism, aceştia păstrîndu-şi pe mai departe credinţa stră
bună.

Totuşi acţiunea de convertire şi a luteranilor şi a calvinilor a avut 
pentru aceştia şi oarecare «foloase însemnate». Căci, şi unii şi alţii, 
potrivit principiilor Reformei, stăruiau ca slujbele în biserici şi cuvîntul 
Sf. Scripturi să se facă şi, respectiv, să te citească în limba poporului; 
deci, fără deosebire, ei cereau şi îndemnau la imprimarea de cărţi în 
limba română. Aceasta, precum S|Cria Nicolae lorga, a adus «înjgheba
rea unei culturi naţionale, crearea unui curent care merse să învie, mult 
mai departe decît hotarele Ardealului, scrisul şi cugetarea neamului» x. 
Totodată o asemenea acţiune a făcut, desigur, ca în prima parte a celei 
de a drua jumătăţi a secolului al XVI-lea, — referindu-ne numai la Sf. 
Scriptură — , să apară în româneşte cîteva părţi din cuprinsul acesteia. 
Aşa, prin truda şi osîrdia românilor diaconul Coresi din Tîrgovişte şi 
Filip Moldoveanu şi, de bună seamă, în unele cazuri şi cu «ajutorul»

i. N Ioroa, Ştelan cel Mare, Mihai Viteazul şl Mitropolia Ardealului, Bucureşti, 
1904, p . 8.
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şi îndemnul unora dintre protestanţi, la Sibiu şi la Braşov, au văzut lu
mina, în limba română: Tetraevanghelul (1561), Apostolul (1563), Evan
ghelia cu învăţătură (Cazania) (1564; 1581) şi Psaltirea (1570) în ver
siune slavo-română: Evangheliarul (1551— 1553) şi Psaltirea (1577) şi 
iarăşi în româneşte, — «dar cu litere latine şi ortografie ungurească- 
săsească», foarte probabil la Cluj, pe la 1570, «Cartea de cîntece sau 
Psalmi».

Moartea, in martie 1571, a principelui Ioan Sigismund Zapolya şi 
ajungerea la cîrma Transilvaniei a catolicului Ştefan Bathory (1571— 
1576) au făcut ca, pe de o parte, activitatea pîozelitistă calvină printre 
românii ortodocşi să scadă în intensitate, iar, pe de alta, ca organizarea 
bisericească a acestora, — a românilor — , să reînvie şi chiar să se întă
rească, dîndu-i astfel putinţa de a rezista cu şi mai mult succes asaltului 
calvin. Textele imprimate îrt româneşte in această nouă perioadă încep 
să se rărească simţitor.

Faţă de o astfel de situaţie, către începutul deceniului nouă al seco
lului al XVI-lea, calvinii, dimpreună cu noul «episcop-spperintendent» 
Mihail Tordaş, îşi reînnoiesc activitatea de convertire. De astă dată, 
aceasta, fimd la cîrma ţării principi catolici, se manifestă mai ales prin- 
Lr-o încercare de a imprima întreaga Biblie în româneşte. Palia de la 
Crăştie, de acum patru secole, este un rezultat al acestei tentative2.

Acestea sînt împrejurările în care s-a tălmăcit în româneşte şi s-a 
irnpiimat, în anul 1582, această lucrare, care, «fără îndoială, e una din 
cele mai însemnate cărţi româneşti din Siuta a şaisprezecea» 3.

Descrierea Paliei. Pe cît se cunoaşte, Palia de la Orăştie este prima 
încercare de tălmăcire în româneşte a începutului Sf. Scripturi a Vechiu
lui Testament, — mai precis a celor dintîi două cărţi ale Pentateuhului 
«lui Moisi proorocul» —, şi în vechea noastră literatură ea se situează 
pe un loc cu totul aparte. Numele Palia, dat de înşişi ostenitorii, îi vine 
de la femininul adjectivului grecesc itaXaioî — itaXaia — raXatov, care 
în limba noastră înseamnă vechi, veche şi care cuvînt — Palia — «în 
limba cărturărească» din secolul al XVI-lea Ste folosea pentru a designa 
Vechiul Testament, adică întîia parte a Bibliei. Palia de la Orăştie cu
prinde numai primele două cărţi din cele cinci ale lui Moise, aflate în 
fruntea Sf. Scripturi a Vechiului Testament: Bîtiia-Geneza-Facerea şi 
Ishodul — Exodul — Ieşirea.

Ea, Palia,'constă din 160 de foi, în fol., dintre care şase sînt «limi- 
nare (terniune)», iar celelalte grupate în 20 de caiete. Caietele 1— 10 şi 
12— 19 au cîte opt foi (quaterniuni), cel de-al 11-lea are patru foi (dver- 
niuni), iar ultimul, al 20-lea, şase foi, dintre care cinci cu text şi cea de 
a şasea albă. Pe primele unsprezece caiete se află cuprinsul celei dintîi 
cărţi din Biblie, Bîtiia, — cum îi zic «autorii» — , adică Facerea, Jar pe

2. Cf. Mario Roques, Les premieres traductions roumains de l'Ancien Testament,
1, Palia d'Orăştie (1581— 1582). Pre tace et livre de Ia Gertbse..., Paris, 1908, p. XV  (în 
cele următoare se va cita : Mario Roques, Palia d'Orăştie...).

3. Dr. Iosif Popovici, Palia de la Orăştie, 1582, în «Analele Academiei Române», 
Ser I'I, Tom. XXXIII. Memoriile Secţiunii Literare, Bucureşti, 1911, p. 517 (în cele 
următoare : Dr. Iosif Popovici, Palia...).
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rest, — coaiele 12—20 — cuprinsul celei de a doua cărţi din începutul 
Bibliei, Ishodul, — cum iarăşi îi zic «autorii» — , Ieşirea.

Foile liminare sînt nenumerotate, în timp ce caietele sînt semnate 
cu cifrele chirilice de la fl la K în mijlocul marginii albe inferioare 
a recto-ului primelor patru foi. Cifra chirilică numai se află în acelaşi 
loc — marginea de jos — şi pe verso-ul ultimei pagini a caietului. Acest 
lucru se întîlneşte cu regularitate pe 18 din cele 20 de caiete ale Paliei. 
Lipsesc numai la caietele 11 şi 20, cu care se încheie textul Genezei şi 
respectiv, al Exodului, care au un număr mai mic de foi, neputîndu-s,e, 
deci, face numerotaţia completă ca în celelalte cazuri.

în afară de aceasta, «primele patru foi din fiecare caiet sînt numero
tate şi după obireiu^apustean»^adică şi cu cifrele romane : I, II, III, IV, 
astfel : a I, a IT, a ITI, a IV ; B I, B II, B III, B IV, iar din numărătoarea caie
telor 11 şi 12 reiese că truditorii acestei cărţi uneori au avut ezitări în 
ceea ce priveşte aşezarea într-un număr a cifrelor chirilice cu valoarea 
de zeci şi unităţi, scriind cînd : IR, II\ cînd Bl, TI ş.a.

Pe foile liminare nu se întîlneşte decît signatura : «t II» pe recto-ul 
celei de a doua dintre ele.

Palia este imprimată pe hîrtie groasă de culoare albă-gălbuie, care 
are ca filigran «două spade încrucişate, încadrate într-un desen oval 
şi lunguieţ, jos, iar deasupra o coroană din două grupe de cîte trei 
frunze în părţi şi între ele un desen mai ridicat, ca un coif» 4. Asemenea 
filigran se mai întîlneşte şi pe hîrtia unor documente dintre anii 1573 şi 
1597 şi se socoteşte că ea, hîrtia, provine de la fabrica de hîrtie a lui 
Nagy-Szeben din Sibiu 5.

Tiparul cărţii este numai într-o singură culoare, negru, ceea ce 
esle un lucru destul de rar pentru tipăriturile transilvănene. El este 
executat cu litere groase, nu tocmai frumoase, asemănătoare celor din 
unele cărţi imprimate- de diaconul Coresi, mai ales Psaltirea slavo- 
română din 1577 6, şi Tîlcul Evangheliilor din anul 15647. Numărul rîn- 
durilor pe pagină variază, fiind de minimum 21 şi de maximum 29.

Poate că din acelaşi spirit de economie ce ar fi dus la imprimarea 
Paliei numai' într-o sgngură culoare 8, şi împodobirea ei este foarte să
racă. Pe cele 320 de pagini, cîte ea numără, nu se află decît o gravură 
şi o vinietă, la început, pe verso-ul primei file, deasupra «titlului». Gra
vura este un frontispiciu, de formă dreptunghiulară, decorat în interior 
cu podoabe florale destul de rare, care se prelungesc şi peste latura 
superioară a chenarului, şi care, în unele detalii, par a se asemăna cu 
cele din tipăriturile ieromonahului Macarie de la Mînăstirea Dealu din. 
anii 1508— 1512. între podoabele florale de dinafara marginii de sus a 
frontispiciului se află numele Mîntuitorului Iisus Hristos, scris prescur
tat : IG şi XG, iar în centrul celor dinlăuntrul lui este gravată stema 
familiei Bâthory, — crai la Bălgrad, în 1582, era unul dintre membrii ei,

4. Ioan Bianu şi Dan Simonescu, Bibliograiia românească veche, 1508—1830, tom.
IV, Bucureşti, 1944, p. 1,74. 5. Mario Roques, Palia d'Orăştie..., p. XXIII.

6. Ioan Bianu şi Nerva Hodoş, Bibliograiia românească veche 1508—1830, tom. I,
1508—1716, Bucureşti, 1903, p. 93 ; Dr. Iosif Popovici, Palia..., p. 518—519.

7. Cf. Mario Roques, ibidem. 8. Ibidem, p. XXIII.
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Sigismund Băthoiy (1581— 1597) — identică — de altfel ca şi întregul 
frontispiciu —. cu cea din Sbornicul slavonesc, imprimat de Coresi la 
Sas-Sebeş, în anul 1580.

Stema are în partea superioară o coroană princiară — după alţii 
bonetă ducală —, iar sub ea un scut, pe a cărui faţă par a fi înfăţişate 
trei fiagmente de lame de sabie cu vîrfurile spre partea stîngă, cum pri
veşti gravura 9.

Vinieta este plasată imediat sub frontispiciu, în latul paginii. Este 
tot de formă dreptunghiulară şi decorată cu 12 podoabe florale ovale de 
două mărimi. Prin alte două podoabe împletite, ce depăşesc latura de 
sus a vinietei, acestea — podoabele florale — sînt împărţite în trei 
grupe : la margini, două de cîte trei podoabe — două mici şi una mare
— şi între ele una de şase podoabe — patru mici şi două mari.

Titlurile celor două cărţi — Facerea şi Ieşirea —, începutul capi
tolelor, indicarea şi numerotarea acestora şi «titlurile curente», înscrise 
în pai tea superioară a paginilor sînt imprimate cu tipe majuscule de 
mărimi diferite. Ele «s’înt în lemn şi puţin împodobite».

Cuprinsul Pălişi de la Orăştie se deschide cu următorul fragment, 
imprimat pe verso-ul primei foi liminare — recto-ul ei este alb — , care, 
de către unii, este socotit chiar titlul ei. Iată-1:

«Cu bună voe şi destoinic(ă) mila lu Dumnezeu, aceaste cărţi creşti
neşti a să orăndite după voia lu Dumnezeu, cu ştirea Măriei lui Batăr 
Jigmon, voivodăl Ardeiului şi a Ţăriei Ungureşti şi cu ştirea şi cu voia 
a toţi domnilor mari şi sfeatnici ai Ardialului, peîntru întrămătura Besea- 
recei siîntă a românilor poftind tot binele, isp(ă)senie creştinilor români, 
care isp(ă)senie numai de la Tine Doamne cearem pr intru siîngur sfînt 
Fiiul tău Is(us) H(risto)s, Domnul şi isp(ă)şitoriul nostru. Amin.

Şi se-au început aceste cărţi, lun(a) Noemvrie 14 şi se-au săvîrşit 
în luna lu Iunie 14 (dzile).

Vă leato 7090, Rojdestvo H(ri)s(to)vo (1582)».
Pe fila următoare, — a doua dintre liminare —, începe «Partea Pa

liei de întîi», adică a întregii lucrări, — un fel de introducere —, în 
care tipăritura de faţă, referindu-se la Vechiul Testament, cum e şi fi
resc, în primul rînd se face amintire de cele «cinci cărţi ale lui Moisi 
prorocul» din fruntea acestuia şi totodată aci se face precizarea că 
pînă acum ele «sîmt întoarse şi scoase den limba jidovească pre gre- 
ceaşte, de la greci, sîrbeaşte şi într-alte limbi, den acealea scoase pre 
limbă rumănească».

îndată se înşiră «cărţile» Vechiului Testament, «ce se cheamă Scrip
tura Sfîntă dentru rostul Domnului zis şi grăit şi s*e ţinu în Beseareca 
sfîntă». După ostenitorii Paliei, acestea sînt în^număr de 37 şi şirul lor 
se deschide cu cele cinci cărţi ale lui Moisi, înşirate aci cu numele lor 
«sîrbeşti», adică : «Bîtiia, Ishodul, Levia, Cisla şi Ftorozacon».

Precizind, în continuare, că «den aceastea toate — cărţile Vechiului 
Testament — nu-s multe care ri-au ieşit în limbă rumănească den ceale

9. Mario Roques crede că aceste două elemente ale stemei sîn t: «ecusson â dents 
de loup et bonnet ducal» (Ibidem, p. XXVI).
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cărţi sârbeşti şi greceşti», arată că «acmu asupră de-aceastea tipăritu- 
"se-au ceastea doo cărţi dentîniu a lui Moisi proroc» :

«Bîtiia, in care Bîtie şi carte dentîniu scris-au sfînt Moisi începătura 
a toate făplurilor, mai vărî(t)os iară omul, întru ce aşezătură 1-âu Todit, 
că l-au rodit în curăţie, în mîndrie şi sfinţenie dup-acea cum au căzut şi 
apoi cumu se-au sporit oamenii de la Adam şi de la Eva, cumu se-au 
împărţit în lume şi cumu ş-au adus pre capete — pentru păcatele sale 
potopul apeei şi cum au rămas în corabie numai Noe pătriarhul den toată 
lumea în vreamea potopului. Şi'iară de la Noe însuşi al optul s^-au iz
vodit iarăşi a doo lume. Scrie-se şi aceasta dup-acea cum au ales 
Dumnezeu Avraam, patriarhul den Haldei, şi fu l(u)i făgăduită blagos- 
lovenie. Isac, Iacov şi depre Iosif cu bun năravul său şi Iacov cu feciorii 
săi cum fu dus în Egipet».

*Ishod, în 'care scrie Moisi cum a adus afară Domnezeu pren 
Moisi israliteanii den ţara Eghipetului, dup-acea cumu i-au trecut 
prespre Marea Mohorîtă în pustie şi cum au învins pre amalechiteani, 
cumu i-au hrănit cu mană în pustie şi le-au dat lor legi şi cel cort şi 
scule besericeşti, le-au poruncit a face şi a cinsti Domnezeu».

'Mai departe, aceiaşi ostenitori ai Paliei, sperînd poate că vor pu
tea imprima întregul Pentateuh, au înfăţişat aci pe scurt cititorilor şi 
cuprinsul ultimelor trei cărţi ale acestuia, scriind : ‘

«Leviia, scr(i)e Moisi preuţîia legiei vechi slujba leviţilor, jirtvele 
şi alte slobozii de greşeale de afară şi alte legi de de-afară».

*Cisla, în carea Moisi proroc scrie mainte sama şi numărul fiilor 
lui Israil şi al leviteanulor, dup-acea descălecarea şi sălaşele fiilor lui 
Israil în pustine şi rîndul tabărului şi tremeaterea iscoadelor în ţara Ha- 
nanului, între care iscoade au fost şi Isus Navin cu Calev. Scrie-se încă 
şi multă Imputarea lui Israil în aleanul lu Domnezeu şi lu Moisi şi pen
tru aceaia şi bătăile, peririle lor multe. Lîngă aceastea iară prorociia lu 
Valaam prorocul, numărul sălaşelor şi locurelor unde-au descălecat 
gloata lu Israil în cei 40 de ani, oştirea lor cu păgînii şi tot ce se-au 
tîmplat den al doilea an după ieşitul lor den Eghipet pînă la moartea 
lu Moisi».

«Ftoiozacon, în care Moisi scrie de iznoavă toate legile şi porun
cile ce au fost dat şi poruncit Domnezeu pre Moisi părinţilor a fiilor lu 
Israil, că pentru necrezuţiile toţi căzură şi muriră în pustie, carii ieşise 
den Eghipet, ş.i lu Moisi fu-i iară de iznoavă a proceti fiilor acelora ce 
Domnezeu părinţilor lor poruncise, cum să se  pomenească pre însăşi ei 
şi să ştie leagea Domnului».

Arătînd apoi că în afară de «aceaste cinci cărţi a lu Moisi», ei 
ostenitorii Paliei, «folosul celor proroci mulţi alalţi» nu au putut «scrie»,
— adică tipări — , pe foile 4 şi 5 liminare vorbesc despre «usebitura şi 
alesătura» dintre cărţile «prorocilor bătrîni» şi «legea noo» deci despre 
raportul dintre Vechiul şi Noul Testament, afirmînd că cele dintîi, — ca 
şi unele practici de la «cort» —, au fost «umbra şi semnul venitul a 
Domnului nostru Isuş Hristos». Cu toate acestea, «printru multe folosuri 
şi hasne», ei îndeamnă a se «citi» şi a se «ţinea» atît «legea veche», cît 
şi «cărţile prorocilor», deoarece «cine nu va citi acealea scripturi nemică 
slavele lui Domnezeu nu poate şti». Stăruind în continuare asupra folo-
B.O.R. — 7
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sului pe care-1 poate aduce cititul «cu inimă trezvă» şi a astfel de cărţi, 
la sfîrşitul acestui lung paragraf de doctrină din «introducere», trudi
torii Paliei imploră pe Dumnezeu ca «pentru cel drag Fiiul tău Isus» — 
nu şi pentru sfinţi ! — , să-i «înlumineze cu Duhul Sfînt al său» şi-I adre
sează această rugă, — cu oarecare iz protestant, se pare, vorbindu-se, 
d.p., în cuprinsul ei despre «miluială» : «Milostivii şi de vecie putearnic 
Domnezeu, rugăm tine ca drag părintele nostru, noi mişeei greşiţi şi 
păcătoşi, nepotreabnici robi şi viermi, slugile tale, ascultă-ne mi(l)cu- 
iala. Ceastă puţinea muncă din voditura Duhului Sfînt, fă-o cu' rod şi cu 
folos supt sfînt numele tău».

Pe ultima filă liminară — a şasea — se află, pe recto, un fel de «pro
log», iar pe verso «epilogul». Cel dintîi are următorul cuprins :

«Cu mila lui Domnezeu şi cu ajutoiiul Fiiului şi cu si cu săvîrşitul 
Duhului Sfînt, eu Tordaş Mihaiu, ales piscopul românilor în Ardeal şi 
cu Herce Ştefan, propoveduitoriul Evangheliei lu Hristos în oraşul Că- 
văran Sebeşului, Zacan Efrem,, dascălul de dăscălie a Sebeşului şi cu 
Peştişel Moisi, propoveduitorul Evangheliei în oraşul Logojului, şi cu 
Achirie, potropopul vărmigiei Henedoriei, ţinum într-una pentru jela
nie Scriptureei Sfinte, că văzum cum toate limbile au şi înfluresc întru 
cuvintele slăvite a lui Domnezeu numai noi românii pre limbă nu avem. 
Pentru aceaia cu mare muîncă scoasem den limbă jidovească şi gre
cească şi sîrbească pre limbă românească 5 cărţi ale lui Moisi prorocul 
şi patriţ cărţi ce se cheamă trstva şi alţi proroci cîţiva şi le dăruim voo 
fraţilor rumâni şi cetiţi şi nu judecareţi necetind mainte, că veţi cu ade
văr a afla mare vistiiariu 'sufletesc. Noi pentru dragoste lui Domnezeu 
am ustenit, n-au iară întors mină de înger ce mină grea păcătoasă, să 
veţi afla ceva pre a ceriului Domnu, cum că el fie adevărătură că nu e 
cu voe noastră acea greşală, pentru aceaia cetind toţi vare în ce mină 
va sosi blagosloviţi cum şi Domnezeu să blagoslovească pre voi, Amin».

«Epilogul» este acesta :
«Den mila lu Domnezeu în zilele iu Batăr Jigmon, voievodă Ardea

lului, dăruim den aceaste cărţi scris(e) q noastre, ceaste doo dentîniu: 
Bitie şi Ishod(u)l.

Celui domn de steag şi vestit vitează Gesti Freanţi, alesu hotno- 
giu Ardealului şi Ţăriei Ungureşti, lăcuitoriu in Deva, cum aceaste doo 
cărţi să fie pîrgă pînă Domnezeu va şi alalte tipări şi scoate şi Măriia 
lu Geste Freanţi fu cu toU agiutoriul şi le-au scris în cheltuiala multă 
şi cu alţi oameni buni încă lîngă sine şi le-au dăruit voo fraţi românilor, 
pentru aceaia rugaţi pre Domnezeu pentru Mărie Lui.

Den mila lui Domnezeu, eu Şerban diiacu meşterul mare a tiparelor 
şi cu Marien diiac dăîndu în mîna noastră ceaste cărţi, cetind şi ne 
plăcură şi le-am scris voo fraţilor români şi le cetiţi că veţi afla întru 
iale mărgăritariu scumpu şi vistier iu nesfîrşit, cunoaşte-veţi folosul bu- 
neaţilor şi plata păcatelor de la Domnezeu întru ceaste cărţi.

Scrisu-se-au ceaste cărţi sfinte anii 7090. Porojdestva (Hristo)vo, 
1582, meşta Iule 14. In cetate în Orăştie».

Isprăvindu-se acestea, îndată pe pagina din faţă a primei foi a ce
lui dintîi caiet al cărţii începe cuprinsul Genezei. El se deschide cu ti
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tlu l: Palia şi imediat dedesubt, «cu litere mai mari întracîtva monogra- 
matisate», urmează : Cartea de prima lu Moisi proroc, ce se cheamă 
Bitia de pre roditura lumiei, deci cartea Facerii. Textul ei, însoţit de 
note marginale, continuă pînă pe verso-ul foii a patra a caietului al un
sprezecelea, unde, terminîndu-se, s-a scris cu litere mai m ari: «Sfîrşitul 
cărţiei lu Moisi de-a prima iaste aceasta».

Deosebit de acestea, pe albul din partea de sus a paginilor se află 
«titlul curent» al cărţii, imprimat cu litere mai mari şi de mărimi dife
rite, în următoarele versiuni: pe faţa din stînga : 1 Cartea lu Moisi, sau 
Bitie, ori Cartea lu Moisi 1, iar pe cea din dreapta : Bitiia sau Bitie, ori 

s i  Cartea lu Moisi, iar pe cea din dreapta : Bîtia, sau Bitie, ori 1 Cartea 
lui Moisi.

Pe recto-ul foii dintîi a caietului al doisprezecelea începe Exodul 
sau Ieşirea cu următorul titlu : A doa carte a lu Moisi ce să cheamă 
Ishod. Şi textul acesteia este însoţit de unele note marginale şi se ter
mină pe verso-ul foii a cincea a caietului al douăzecilea, unde, la înche
ierea lui, ostenitorii Paliei au imprimat următoarele cuvinte : Sfrăşitul 
a doa carte a Iu Moisi. Ca «titlu curent», Exodul are : pe faţa din dreap
ta : 2 Cartea lu Moisi, iar pe cea din stînga : Ishodî.

Acesta este conţinutul Paliei de la Orăştie, imprimată în anul 1582. 
Precum se constată din cele aci înfăişate, ea cuprinde numai Facerea şi 
Ieşirea, adică primele două cărţi din Biblie, şi, repetăm, pe cît se ştie, 
este cea dintîi încercare de a se tălmăci în limba română începutul Ve
chiului Testament.

«Patronul», adică «agiutătoriul» Paliei. Meşterii tipografi. Aşa cum 
reiese din cele ce se spun în «titlu» şi «epilog», imprimarea Paliei s-a 
făcut «cu ştirea Măriei lui Batăr Jigmon, voievodul Ardealului şi a Ţă- 
riei Ungureşti şi cu ştirea ş,; cu voia a toţi domnilor mari şi sfeatnici ai 
Ardealului». Acest «Batăr Jigmon», este Sigismund Bathory craiul Ar
dealului, care era catolic şi care s-a urcat pe tron în vara anului 1581, 
cînd era încă minor. A domnit de astă dată ipînă în 1597, cînd s-a retras. 
Deşi pomenit aci, lui, «autorii» Paliei nu-i aduc nici o mulţumire pentru 
apariţia acesteia, ceea ce, desigur, este un indiciu că el n-a ajutat cu 
nimic. Şi-a dat numai consimţămîntul şi S(e socoteşte că‘ menţionarea 
numelui său chiar în titlu s-a făcut spre a se arăta «că traducerea nu 
este o operă clandestină» 10.

«Agiutoriul» pentru imprimarea Paliei, precum arată înşişi osteni
torii, a venit din partea lui Francisc Geszty, — «Gesti Freanţi», cum este 
numit de către ai noştri.

Cine era acest «patron» — cum îi zic unii — al Paliei ?
In epilogul acesteia este prezentat ca «domn de steag şi vestit vi

teaz... alesu hotnogiu Ardealului şi Ţării Ungureşti, lăcuitoriu în De
va». Intr-adevăr, acest «magnat ardelean», — cum îl califică N. Iorga —, 
care se socotea «rudă îndepărtată... prin femei» cu familia Bathory, era 
«un soldat experimentat», care, în cea de-a doua parte a secolului al
XVI-lea, participase la unele războaie ale vremii, se distinsese pe cîm- 
pul de luptă, fusese ridicat în grad pentru bravură şi apoi, venind în

10. Ibidem, p. XVIII.
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Transilvania, ca recompensă pentru toate acestea, în anul 1581 Sigis- 
mund Hathorv i-a hărăzit, «ca reşedinţă şi domeniu», cetatea Deva, ca
pitala comitatului Hunedoara, cu «întinsul şi bogatul său teritoriu», ce 
ajungea pînă spre Lugoj şi Caransebeş, — socotit de unii ţara de origine 
a Paliei. A fost trimis şi în ajutorul lui Aaron Vodă al Moldovei (1592— % 
1595), cînd acesta a început lupta cu turcii, dar, se pare, de astă dată, 
în bytăne n-a mai avut comportarea de mai înainte. A murit în anul 1595 
şi a fost înmormîntat la Deva.

Deşi era fiie aspră şi violentă chiar şi cu soldaţii săi, care îji 1603 
i-au şi disdrus mormintul, totuşi el, aşezat în Transilvania, a avut grijă 
deosebită faţă de nsvoile religioase şi culturale ale supuşilor să i: a 
clădit, d.p., şcoală şi a reparat biserica reformată din Deva. în afară 
de âceesta, este firesc'ca el, care era şi un «protestant zelos», — după 
moda acelor vremi, şi făcînd şi prozelitism printre ortodocşi —, să se 
fi «interesat şi de tipărirea cărţilor sfinte» şi cînd, de bună seamă, «au
torii Paliei de la Orăştie», i-au solicitat sprijinul, el li l-a dat, aşa cum 
poate reieşi din cuvintele de mulţumire ce ei îi adresează în epilogul 
acesteia u.

Hotărît a da acest sprijin, Francisc Geszty a trebuit, desigur, să se 
îngrijească şi de tipografie. Pe cea din Braşov, unde foarte probabil mai 
lucra încă diaconul Coresi — va fi socotit-o prea îndepărtată şi apoi 
ea era şi în afara domeniului său. Trebuia deci găsită o altă soluţie : o 
tiparniţă mai aproape de cetatea Deva, capitala sa şi de reşedinţa epis
copului româno-calvin Mihail Tordaş, — şi el cu rost în această între
prindere —, care, în acea vreme, pare a fi fost în «satul Tordasy». Aci, 
în preajma «superintendentului», în timpul pregătirii Paliei se vor fi 
aflat şi ceilalţi ostenitori ai acesteia, români ce îmbrăţişează calvinis- 
mul. S-a ales astfel, micul orăşel Orăştie, situat la mai mică distanţă 
de capitala lui Geszty şi de reşedinţa superintendentului decît Braşovul 
şi, mai mult ca sigur, aflat pe domeniul celui dintîi. Aici, la Orăştie, cu 
feubvenţie de la «Gesti Freanţi», a luat fiinţă nu un atelier tipografic 
permanent, ci unul «volant». în Transilvania acelor ani, o astfel de «cre
aţie de moment» avea un precedent: tiparniţa pe care diaconul Coresi,
— de bună seamă, spre a fi mai aproape de mitropolitul ortodox Ghe- 
nadie al Ardealului, de la care primise poruncă să imprime un «Zbornic» 
slavonesc —, o aşezase la Sas-Sebeş în anul 1580, cînd a şi tipărit car
tea comandată, singura care a văzut lumina aci.

La fel s-au petrecut, desigur, lucrurile şi cu efemera tipografie de 
la Orăştie. Şi ea a fost înfiinţată tot numai pentru imprimarea unei sin
gure cări, Palia, pusă în lucru în anul 1581 ^i apărută în cel următor. 
Instalată aci, la Orăştie, este posibil ca parte din utilajul tipografic să 
fi fost adus în acest oraş de la Sas-Sebeş, aşa cum, se pare, o dovedeşte 
gravura cu stema «Bathoreştilor» ? aceeaşi şi în Sbornic şi în Palia. 
Aflată în acest orăşel, deci în preajma şi a patronului şi a ostenitorilor

11. Pentru el, să se vadă: Emile Picot, Coup d'oell sur I'hlstoire de Ia typographle 
dans Ies pays roumalnes au XVl-e siecle, Paris, 1895, p. 41—42. N. lorga, Istoria lite- 
laturii religioase a românilor plnă la 1688, Bucureşti, 1904, p. 96; Mairo Roques, op. 
cil., p. XVII—XV III; N. Cartojan, Istoria liteiaturii române vechi, I, Bucureşti, 1940, 
p. 64.
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Paliei, cei în drept dintre aceştia au putut supraveghea lucrul tiparului, 
să prezinte degrabă materialele de imprimat şi să facă şi corectura, de 
care, în mod sigur, s-a simţit nevoie

înfiinţată, tipografia «volantă» de la Orăştie n-a avut norocul celei 
de Sas-Sebeş de a avea la cîrmă pe iscusitul diacon Coresi — căci 
acesta în 1581— 1582, poate va fi fost mort — , ci pe fiul său «Şerban 
diiacu» şi el «meşter mare a tiparelor», cum însuşi îşi zice, care în 1588, a 
mai tipărit la Braşov un Liturghier slavonesc, în epilogul căruia spune 
că este «fiul diaconului Coresi» 13. La noul său loc de muncă, el a lucrat 
cu «Marien diiac», despre care, pînă acum, nu se mai cunoaşte nici o 
ştire. Amîndoi, primind «în mîna noastră», — de la cei îndreptăţiţi a 
face aceasta — , «ceaste cărţi», — «Bîtia şi Ishodul» — , le-au «citit» şi 
'■plăcîndu-le», — adaugă ei în epilog — , «le-am scris, — adică tipărit
— voo fraţilor români şi le citiţi că veţi afla întru iale mărgăritariu 
scumpu şi visteriu nesfîrşit, cunoaşte-veţi folosul buneaţilor şi plata pă
catelor de la Domnezeu întru ceaste cărţi».

Incepîndu-şi lucrul la 14 noiembrie 1581, cei doi «dieci» meşteri ti
pografi l-au săvîrşit la 14 iulie 1582 14, adică după opt luni de trudă. La 
această dată, deci, Palia era imprimată. Ca prezentare grafică, se soco- 
teşta că «lucrarea lui Şerban şi Marien este inferioară tipăriturilor sem
nate da Coresi» şi că, fără îndoială, «această inferioritate» se explică, 
totodată, prin «insuficienţa materialului şi poate a lucrătorilor şi prin 
dorinţî de a se micşora cheltuielile», adică de a se face econom ii1S.

«Autorii» Paliei. Oricum s-ar înfăţişa sub acest aspect, Palia ocupă 
un loc de seamă în vechea noastră literatură şi este un cîştig pentru 
aceasta că s-a imprimat. Iniţiată, cum s-a arătat, de propaganda calvină, 
ea, potrivit celor ce se spun în «prolog», a avut ca «autori», corect ca 
tălmăcitori pe cinci «cărturari români», «neaoşi români», accentuează 
unii, «dar trecuţi la altă lege» 16. Iată-i:

1. «Tordaş Mihaiu, ales piscupul românilor în Ardeal», adică epis
copul româno-calvin — superintendenj — , care în 1577, urmase rudei 
sale Povel Tordaş în acest scaun şi despre care, în afară de cele ce se 
arată în prologul aci menţionat, nu se mai cunosc alte ştiri demne de 
crezare.

2. «Herce Ştefan, propoveduitoriul Evangheliei lu Hristos în oraşul 
Căvăran-Sebeşului», pe care unii, avînd în vedere numele, îl cred «sas 
m-aghiarizat» şi îl socotesc una şi aceeaşi persoană cu «predicatorul 
Ştefan Herczegh, care, în 1604, a introdus Reforma în Cosovia» 11. Nico
lae Drăgan însă este de părere că numele de Herce «trebuie citit Her- 
ţea» (cu confuzia lui *1 cu Iţ (chirilice) la tipar) şi derivat din germano-

12. Emile Plcot, op. c/f., p. 40; Mario Roques, op. cit., p. XVIII—XIX.
13. Ioan Bianu si Nerva Hodoş, op. cit., p. 99— 100.
14. Semnalăm că în «titlul» Paliei se arată că luna In care s-a «săvîrşit» impri

marea acesteia, este iunie, în timp ce în «epilog», această lună este Cum de
obicei, epilogul se alcătuieşte la urmă, cînd, în mod firesc, se stie mai precis un 
asemenea moment din isteria unei cărţi, înclin să cred că în cazul de faţă, arătarea 
lui, a «epilogului» este cea adevărată.

15. Mario Roques, Palia d'Orăştie, p. XIX. 16. Dr. Iosif Popovici. op. cit., p. 525.
17. Emile Picot, op. cit., p. 41, n. 3 ; Mario Roques, op. cit. ,p. XVI.
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săsescxil Herz, căci numele Herţa sau Hertze ne întîmpină des în deo
sebite catastihuri din judeţul Sibiului şi Hunedoarei şi se găseşte şi as
tăzi în ţinutul Orăştiei» 18. Se mai presupune că trecerea sa, «în enume
rarea colaboratorilor, imediat după episcop», ar putea fi un indiciu că, 
în munca de traducător, el «a avut o parte importantă». Căci dacă aci 
ar fi fost vorba de o ordine ierarhică, în acest loc s-ar fi căzut să fie 
«Achirie protopopul», care, în text, este tocmai la urmă. în plus, «titlul 
de «propoveduitor» corespunde ungurescului «predikator» şi aparţine 
terminologiei calvine» 19.

3. «Zacan Eiiem, dascălul de dăscălie a Sebeşului», în realitate tot 
al Căvăran-Sebeşului, adică al Caransebeşului. Se afirmă că el a «fost 
un cărturar de seamă» şi că numele Zacan este un «nume ebraizant, 
care înseamnă bătrîn, barbă, deci un fel de Barbu» şi care «trădează o 
origine semită şi ca atare pe un cunoscător de limbi orientale» 20. în 
acest caz, el n-ar mai fi român. Simple presupuneri, căci pînă acum, 
în afară 'de cele ce se scriu în «predoslovia» de aci, alte ştiri sigure 
despre acest «dascăl de dăscălie» nu se mai cunosc.

4. «Peştişel Moisi, propoveduitorul Evangheliei în oraşul Lugojului», 
despie care, iarăşi, în afară de ştirea sigură de faţă, altele n-au mai fost 
descoperite pînă acum, ş i :

5. «Achirie, protopopul varmigiei Henedoriei». Nici despre acest 
«protopop», nu se mai cunosc alte date; nu se ştie nici în ce localitate din 
Comitatul Henedoarei îşi va fi avut reşedinţa.

Cum se vede, aceşti cinci «autori» proveneau din locuri destul de 
îndepărtate unele de altele, — toate însă situate «în aceeaşi regiune 
dintre Mureş şi Timiş ; Comitatul Hunedoarei şi părţile alăturate ale 
Caransebeşului». Ei şi-au indicat clar calităţile avute în acel timp în 
rîndul clerului româno-calvirr, ceea ce poate fi o dovadă că nu au cău- 
tit să-şi ascundă intenţiile propagandistice printre românii ortodocşi,
— cărora «le destinau cartea —, şi totodată să vădească şi «adevăratul 
caracter al întreprinderii lor» 21.

Traducerea românească şi «originalele» Paliei. Dintre aceşti cinci 
«autori», în ceea ce. priveşte lucrul efectiv, doar rostul celui dintîi, 
superintendentul Mihaiu Tordaş ridică oarecare nedumerire. Căci în 
vreme ce unii se întreabă : «dacă iniţiativa acestei opere revine, cum 
pare a o indica prefaţa Paliei, episcopului Mihail sau dacă el n-a făcut 
decît să patroneze o operă începută şi, poate, isprăvită de alţii ?» 22, pro
fesorul dr. Iosif Popovici s^rie că Tordaş «n-a avut nici un rol, — după 
cum se pare — , la traducerea Paliei» 23. Mai înainte de acesta, chiar 
N. Iorga afirmase că «ales piscupul» Mihaiu figurează în prefaţa Paliei 
«cu tot atîta drept ca şi Ghenadie, — mitropolitul ortodox al Ardealului

18. N. Drăgan, Mario Roques, Les premikies traduction roumaines de l'Ancien 
Testament. Palia d'Orâştie (1581—1582). Pr&iace et livre de la Genkse, Paris, 1925, 
recenzie tn «Dacoromania» Buletinul «Muzeului Limbii Române» (Cluj), an. IV, 1924—
1926, p. 2, Cluj. 1927, p. 1109. 19. Mario Roques, op. cit., p. XVI.

20. Cf. Pr. prof. dr. Nicolae Neaga, Relaţiile Paliei de la Orăştie cu textul ori
ginal ebraic, tn «Mitropolia Banatului», 23, 1973, nr. 7—9, p. 418.

21. Mario Roques, Palia d'Orâştie..., p. XVII. 22. Mario Roque, op. cit., p. XV.
23. Dr. Iosif Popovici, Palia de la Orăştie, p. 524.
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— în Cazania de la Braşov» 24 ; deci, ca şi acela acolo, nici el aici, 
efectiv n-a lucrat nimic la tălmăcire.

Chiar dacă însă numele lui Mihai Tordaş ar apărea în prefaţa Pa
liei, aşa cum şi numele unor ierarhi ortodocşi apăruseră şi încă apăreau 
în titlurile şi prefeţele cărţilor imprimate în timpul păstoriei lor, — de 
cele mai multe ori fără lucru efectiv din parte-le la tălmăcirea ori al
cătuirea lor — , semnalăm totuşi că el — fie şi numai supraveghind, 
ceea ce este tot muncă, — şi «colaboratorii» lui, precum înşişi spun, 
«pentiu jelanie Scriptureei Sfinte», văzînd «cum tbate limbile au şi în- 
fiuresc întru cuvintele slăvite a lui Dumnezeu numai noi românii pre 
limbă nu avem», — «pentru întrămătura Besearecei sfîntă a români
lor» —, «cu mare muîncă scoasem den limba jidovească şi grecească şi 
sîrbească pre limbă românească 5 căr{i ale lui Moisi prorocul şi patru 
cărţi ce să cheamă ţrstva şi alţi proroci cîţiva şi le dăruim voo fraţilor 
rumâni şi cetiţi şi nu judecareţi necetind mainte, că veţi cu adevăr a 
afla mare vistiiariu siufletesc». Dînd crezare acestor spuse, N. Iorga, — 
lăsînd însă afară pe Mihaiu Tordaş — a admis că, într-adevăr ceilalţi 
«autori», amintiţi mai sus, au tălmăcit textul Paliei de pe originalele aci 
indicate şi a încercat chiar să le şi stabilească rolurile într-o astfel de 
muncă, scriind : «cunoscătorul de greceşte trebuie să fi fost Achirie, cel 
de sîrbeşte dascălul Zăcan ; cărturarul cu ştiinţe de evreieşte a putut fi 
cu greu un romîn, şi Herce era poate ungur (Hercse). Ei vor fi fost în
trebaţi numai, iar traducerea, după un text slavon, arată s-o fi făcut 
Pestişel, — incontestabil un romîn. Un text latin n-a fost întrebuinţat, 
cu toate că întîlnim în traducere cuvîntul «prima» — întîia, destul de 
neaşteptat»25. O astfel de «teorie» însă, deşi «foarte frumoasă», după 
socotinţa altui cercetător român, profesorul dr. I. Popovici de la Cluj, 
«e absolut greşită cu privire la distribuirea rolurilor» ostenitorilor Pa
liei. De aceea ea a şi fost părăsită, ca «lipsită de orice bază» şi «deloc 
motivată» 26.

Alţi cercetători însă, avînd în vedere că înşişi tălmăcitorii Paliei,
— care la sfîrşitul «prologului» rugau pe cetitori să-i ierte pentru even
tualele greşeli intîlnite în text — , în primele rînduri ale «introducerii», 
scriau că «amu» dau la lumină «cinci cărţi ale lui Moisi prorocul, carele 
sînt întoarse şi scoase den limba jidovească pre greceşte, de la greci, 
sîrbeaşte şi într-alte limbi, den acealea scoase pre limba rumănească», 
au început a se îndoi de adevărul cuprins în afirmaţia lor din «prolog» 
că adică textul românesc al Paliei este «scos den limbă jidovească şi 
grecească şi sârbească». Unii dintre aceştia au observat chiar că această 
formulă era «tipică», că ea «urmărea, de obicei, asigurarea cititorilor 
că doctrina nu e alterată, ci este cea care decurge din izvoarele origi
nale» şi că a fost introdusă aci, în «prologul» Paliei, spre a face pe ro
mâni să creadă că luciarea ce li se pune la îndemînă, — deşi «rod al pro
pagandei calvine» — , era totuşi ortodoxă, fiind tălmăcită cel puţin din 
una sau chiar din toate aceste trei limbi socotite «sfinte» 27.

24. N. Iorga, Istoria literaturii religioase a românilor, p. 97.
25. N. Iorga, Ibidem. 26. Dr. Iosif Popovici, op. cit., p. 524—525.
27. Vezi şi Pr. prof. dr. Nicolae Neaga, op. cit., p. 416. 1
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Din această pricină s-a căutat un alt «original» după care s-a făcut 
tălmăcirea românească a Paliei. După ce în anul 1891 Moses Gaster afir
mase că acesta a fost slavon 28,̂  în primele de .enii ale secolului de faţă, 
alţi cercetători, independent unii de alţii, au dovedit că Palia este o 
traducere după o versiune maghiară a Vechiului Testament, anume 
după Pentateuhul lui Gaspar Heltai, imprimat în anul 1551 la Oluj 29. în 
anul 1911 au afirmat aceasta dr. Sztripszky Hiador şi dr. Alexics Gyorgy 
din Budapesta, unde se păstra un exemplar din Palia, — fără îns,ă să 
arate cum au ajuns la această convingere —, şi profesorul dr. Iosii Po
povici, de la Cluj, care, ^sprijinit «pe unele curiozităţi morfologice..., 
ffe o seamă de întorsături sintactice străine limbii române şi imitate după 
textul unguresc..., pe comparaţia cîtorva pasagii — din Palia şi Penta-. 
teuhul' lui rieltai —  şi pe unele cuvinte de origine ungurească din 
text»30, a conchis că «traducerea Paliei nu s-a făcut din limba jido
vească, dar nici din cea grecească şi nici din cea sîrbească, după cum 
scriu traducătorii..., ci după traducerea ungurească a lui Heltai Gaspar 
a celor cinci cărţi ale lui Moisi, care traducere s-a tipărit la Cluj şi a 
apărut sub tillul următor : «A Biblianac elso rize, az az, Mosesnec ot 
K onyue: Mely Magyar Nyelvre fordittatot, a R6gi es /gaz Szt Kony- 
uetbdl..., Colosvalba 1551» 31.

Independent de ei, lingvistul francez Mario Roques în anii 1908 32, 
1913 33 şi 1925 M, plednd de la «indicaţiile vagi» din «prolog» şi «epilog», 
privind «originalul» tălmăcirii, amintite mai sus, ajunge şi el la aceeaşi 
concluzie că, adică, traducerea românească a Paliei s-a făcut după ace
laşi Pentateuh unguresc al lui Heltai,, imprimat la Cluj în anul 1551. Ca 
argumente aduce : 1 ) 0  seamă de nume din Palia, care prezintă finalul 
în — us, — uş, — os, — oş, ca în «originalul unguresc» ; 2) Nume pro
prii biblice, care «prezintă desinenţe proprii flexiunii ungureşti, d.p., 
acuzalive terminate în -th ori -ot, care au fost considerate de nomina
tive şi transcrise astfel. Cuvinte sufixate (d.p. cu -ic, -ig) au fost consi

28. M. Gasler, Chrestomafie română, I, Leipzig, Bucureşti, 1891, p. XXV.
?9. Cf. N. Drăganu, op. cit., p. 1108. 30. Vezi N. Drăganu, op. cit., p. 1109.
31. Dr. Iosif Popoyici, op. cil., p. 524.
32. Mario Roques, Ixs premieres traductlons roumains de l'Ancien Testament. 

I. Paiia d'Orăţile (1581—1582). Prelace et Livre de Ia Gene se, publies avec le texte 
hongrols de Heltai ct une introduction. Paris, 1908, p. VII—LIV. (De astă dată, au
torul, fiind «Ancien 616ve de l'Gcole Normale et de l'Ecole des Hautes fitudes, Elâve 
diplomă de l’ficole des Langues Orientales», a prezentat această lucrare, imprimată 
In 1D'J8, ca «These compldinentaire pr6sent£e â la Facult6 des Lettres de L’Universitâ 
de Paris», sperînd ca, Intre timp, să dea la lumină şi volumul H al Paliei, cuprinzînd 
textul Exodului).

33. Mario Roques, VOriginal de la Palia d'Orăştle, In Melanges otlerts a 
' M  £mlle Picot, membre dc l'Institut par ses amis et ses efeves, Paris, 1913, pass.

34. Mario Roques, Les prkmleres traductions roumalnes de l'Ancien Testament, 
Palia d'Orăştie (1581— 1582). I. Preiace et livre de la Gen&se, publi&es avec le texte 
hongrois de Heltai et un; introduction, Paris, 1925 (Autorul, fiind acum «Professeur â 
l'Ecole de Langues Orientales vivantes» şi «Directeur d’ătudes â l'Ecole des Hautes Etu-' 
des», văzlnd că, împiedicat de evenimente, n-a putut încă da la lumină şi partea 
a doua a lucrării cu textul Exodului, *n anul 1925 a'schimbat coperta din fată a ti
păriturii din 1908, i-a adăugat, la început, un «Avertisment», în care prezintă unele 
noi date In legătură cu Palia şi arată motivele ce l-au silit să facă aşa ceva, şi apoi, 
In această formă, a pus In circulaţie lucrarea de] a tipărită, Insă cu data 1925).
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derate ca un întreg împreună cu sufixul» ; 3) împărţirea textului Paliei,
— în afară de un singur caz — , întocmai ca şi acela al Pentateuhului 
lai Heltai; 4) Alcătuirea prefeţei Paliei după cea a lui Heltai, care la 
rîndu-i, este inspirată de lucrarea Expositio de omnibus Sanctae Scrip- 
turae libris a lui Heiniich Bullingei; 5) Notele marginale ale Paliei, 
deşi sînt şi unele abateri, «se pot explica numai din Heltai» ; 6) Identi
tatea dintre lacunele textului românesc şi cele ale textului lui Heltai; 
7) Greşelile din textul românesc care -«corespund la greşeli materiale 
.din Biblia ungurească» ; 8) Unele «sensuri greşite» din Palia, «explica
bile din traducerea Pentateuhului lui Heltai» ; 9) «Numeroase expre- 
siuni» din Palia «cu înfăţişarea streină, imitate după textul unguresc al 
lui Heltai» ; IU) Păstrarea în textul Paliei a «parantezelor lui Heltai, 
tocmai unde le-a pus acesta», precum şi păstrarea uneori a punctuaţiei 
acestuia şi a alineatelor lui «în cea mai mare parte»3S. In afară de 
acestea, lexicul Paliei, — în care se întîlnesc «numeroase elemente de 
origine maghiară, unele neatestate în alte texte din secolele al XVI-lea 
şi al XVII-lea» 36, şi un însemnat număr de «calcuri (cuvinte şi expre
sii) din maghiară» 37 —, precum şi unele «forme, construcţii şi expresii 
maghiare, străine spiritului limbii române», aflate în cuprinsul ei, sînt 
iarăşi în măsură să probeze că, într-adevăr, tălmăcitorii «au utilizat o 
versiune maghiară» 38.

Totuşi, comparîndu-se atent textul Paliei cu cel al Pentateuhului 
lui Heltai, se poate constata că acesta din urmă «nu ajunge pentru a 
explica» pe cel dintîi «în întregime». Căci între ele «sînt diferenţe în 
împărţirea capitolelor în indicaţiile de concordanţe, în forma numelor 
proprii, în redactarea sau conţinutul gloselor şi chiar în text, unde anu
mite lecune, voite sau accidentale, ale lui Heltai, sînt umplute de Palia, 
unde anumite pasaje sînt interpretate cu totul altfel de traducătorul 
ungar şi de traducătorii români» 39. Aceasta dovedeşte că tălmăcitorii 
Paliei «nu s-au mărginit» numai la Pentateuhul lui Heltai, ci au folosit 
şi alte «izvoare».

Anumite «concordanţe semantice, morfologice şi sintactice», pre
cum şi o seamă de «latinisme», ca : «prima», «vade», «vergura» ş.a. 
probează că ei au avut în faţă şi un text latin al Vulgatei, dar asupra 
acestui «izvor», din «motive tactice, privind păzirea Ortodoxiei şi uni
tatea românilor transilvăneni», prefaţa Paliei «nu insistă» 40. Mario 
P.oques a afirmat că acest «izvor» a putut fi o versiune corectată, ase

35. Vezi N. Drăganu, op. cit., p. 1110— 1111.
36. Dr. Iosif Popovici, op. cit., p. 531—537; Dr. Ioan Bălan, Limba cărţilor biseri

ceşti. Studiu istoric şi lingvistic, Blaj, 1914, p. 122—123 i Viorica Pamfil, Elemente 
regionale in lexicul *Paliei de Ia Orăştie», în «Cercetări de lingvistică», an. III, 1958, 
p. 234—241.

37. Viorica Pamfil, Calcuri româno-maghiare în *Palia de la Orăştie», in «Cerce
tări de lingyistică», n. II, 1957, p. 209—218. 38. Ibidem, p. 210.

39. Dr. Giorge Pascu, Istoria literaturii şi limbii române din secolul XV/, Bucu
reşti, 1321, p. 194; v. şi N. Drăganu, op. cit., p. 1111.

40. I. Rotaru, Literatura română-veche, Bucureşti, 1981, p. 72.
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mănătoare cu cea a Vulgatei, pe care Lucas Osiander a publicat-o la 
Tubingen în anul 1573 41.

în Palia se întîlnesc însă şi cuvinte de origine siavd-; ca titlurile 
cărţilor Pentateuhului lui M oisi: Bîtia, Ishod, Cisla, Ftorozacon, apoi 
Ţrstva dver, procov, vraci, a nămisti, a pioidi ş.a. Se socoteşte că unele 
din acestea şi-ar avea locul justificat aci prin faptul că ele erau «obişnu
ite în limba noastră bisericeasă din epoca influenţei slave», — erau, deci, 
în uz în 1581— 1582. Altele, însă, «nu au avut niciodată circulaţie în 
limba noastră» şi, cel puţin, acestea «presupun» folosirea de către tra
ducătorii ei, şi a unui «izvor slavon» ; poate «vreun manuscris» cu anu- 
m’ te părţi din Vechiul Testament, ajuns în mîna lor «înainte de tipări
rea Bibliei de la Ostrog din 1581» 42. Moses Gaster, cum s-a arătat mai 
sus, a admis chiar că Palia s-a tălmăcit în româneşte de pe un «original» 
slavon 43.

Cercetări mai noi probează că Palia de la Orăştie a avut între «iz
voare», pe «planul întîi», chiai', şi un text ebraic. în sprijinul acestei 
aserţiuni se aduc următoarele argumente :

«în onomastica Paliei, multe substantive proprii sînt ebraice sau 
ebraizante. Ele au nu numai forma de plecare originală, ci prezintă toate 
particularităţile limbii ebraice. Aşa este cazul cu Iubad din Bîtie 4, 21, 
Tuvacain, din Bîtie 4, 22, /avan, din Bîtie 10,2, Meşec, din Bîtie 10, 2, 
Aşchenan, din Bîtie 10, 3 Mitraim, din Bîtie 10, 6, Sapta, din Bîtie 10, 7, 
Siba, din Bîtie 10, 6, Elmodad, din Bîtie 10, 26, Ruven din Ishod 1, 2 ş.a.

Numeroase substantive toponimice evocă raporturi cu termenii 
ebraici. în această categorie intră Vavel din Bîtie 10, 10, cetatea Ai de 
la Bîtie 12, 8,*Moav de la Bîtie 19, 37, Horev de la Ishod 3, 1, muntele 
Meriva de la Ishod 17, 7.

Uneori numele proprii prezintă caracteristici proprii flexiunii evre
ieşti de exemplu : acuzativele terminate în «f», «th», ori «of». Este vorba 
despre numirile geografice, de localităţi, de rîuri, care în limba ebraică 
sînt de genul feminin. în limba ebraică caracteristica genului feminin 
este finalul «t», «th», «ot». Aşa este numele de cetate Rehobot (termi
naţia «ot») din Bîtie 10, 11, un feminin de la Rhb, sau Timnat, Bîtie 38, 13.

Palia traduce pe dudaim cu mandragoră, Bîtie 30, 14. Dacă colecti
vul n-ar fi cunoscut limba ebraică, ar fi lăsat cuvîntul netradus, cum 
obişnuiesc unii traducători din secolul Paliei. Tot aşa termenul hoşen 
din Ishod 28, 4, Palia îl traduce cu pieptar şi nu-1 lasă netradus, cum 
fac alţii. Ortografia cuvîntului şiloh din Bîtie 49, 10, este întocmai ca 
în textul original, deşi există multe variante în redarea lui.

41. Mario Roques, Palia d'Orăştie, p. XLVI—LII; acelaşi, L’Origlnal de Ia Palia 
d'Orăştie, p. 16— 17 j Dr. I. Bălan, op. cit., p. 121— 123; Dr. Giorge Pascu, op. cit., 
p. 194— 195; N. Cartojan, op. cit., p. 65; David Densuşianu, M. Roques, Palia d'Orăştie 
(1581— 1582). I Preiace et Livre de Ia Genese, Paris, 1925, recenzie în «Grai şi su
flet», voi. III, fasc. 1, Bucureşti, 1927, p. 257—258.

42. Ovid Densuşianu, op. cit., p. 258—259; Dr. Viorica Pamfil, Palia de la Orăştie 
1581— 1582. Text-Pacsimile-Indice, Bucureşti, 1968, p. VIII.

43. M. Gaster, Chrestomaţie română, I, p. X X V ; Vezi N. Iorga, Istoria literaturii 
religioase a românilor..., p. 97.
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In afară de acestea, în Palia «sînt texte al căror sens se poate des
prinde abia privite prin lumina celui original. Un atare loc este Bîtie
3, 15 : «Veeva asit benca uven haişa zarea uven zarah hu ieşufeca roşo 
veatta fesuzenu okev», adică : «Vrăjmăşie voi pune între tine şi între 
femeie, între sămînţa ta şi între sărrlînţa ei, acela va zdrobi capul tău, 
iar tu îi vei muşca călcîiul». Cu toate că textul mai popularizat în epoca 
Paliei, cel latin al Vulgatei, are în partea a doua a versetului «ipsa 
conteret caput tuum et tu insidiaberis calcaneo eiusp, totuşi Palia ur
mează fidel textul original, traducînd pe hu cu acela, pentru că hu este 
un pronume personal masculin şi nu unul feminin, ca să fie tradus cu 
<'ipsa conteret» cu «aceea va zdrobi» sau ĉu «ea va zdrobi». Pătrunde
rea «mai adîncă» în spiritul limbii ebraice ajută a se înţelege că în 
acest loc din Facerea este vorba de un masculin, şi atunci pronumele hu ■, 
care în ebraica veche se foloseau şi pentru genul masculin, şi pentru cel 
feminin, trebuie tradus aci cu «el» sau cu «acela va zdrobi», aşa cum 
au făcut tălmăcitorii Paliei. Intre aceasta, deci, şi între «textul original 
ebraic există o relaţie de dependenţă».

In sprijinul unei atare afirmaţii, însă, pot fi aduse şi «argumente 
externe». Mai întîi spusa din «prolog» că Palia s-a «scos» şi «den limba 
jidovească», apoi faptul că superintendentul Mihaiu Tordaş şi colabo
ratorii săi români, deşi trecuţi la calvinism, ţineau totuşi ca text oficial, 
pe cel ebraic, precum şi bănuiala că «numele elîraizant Zacan, care în
seamnă bătrîn, barbă, deci un fel de Barbu, trădează» pentru Efrem Za
can, — «cărturar de seamă al epocii» —, o «origine semită şi ca atare 
pe un cunoscător de limbi orientale».

Celor ce nu s-ar lăsa convinşi de asemenea «argumente externe» 
şi ar obiecta că în «epoca Paliei» nu s-ar fi putut afla la Nord de Car- 
paţi ştiutori şi de limba ebraică, li se pune înainte faptul că, în acea 
vreme, în Transilvania «se studia» şi această limbă. Căci la 12 mai 1581, 
principele Ştefan Băthory (1571— 1576), — acum, în 1581, rege al Polo
niei şi tutore al minorului Sigismund Băthory — , decretînd înfiinţarea 
unei universităţi la Cluj, în «actul fundaţional» prevedea ca : «toţi cei 
c^re au terminat în mod glorios ştiinţele frumoase, limba greacă, ebraică 
şi latină, în facultate, să poată ajunge doctor în acele ştiinţe». Iar ceva 
mai tîrziu «profesorul din Alba Iulia, Ioan Henric Alstedt a tipărit pen
tru trebuinţele studenţilor: «Rudimenta linguae hebraicae et chaldaicae 
in usu scholae Albensis».

Tălmăcitorii Paliei au putut folosi ca text ebraic, fie Pentateuhul 
din 1488 de la Bologna, fie «ediţia din Brescia, din anul 1492, ori chiar 
Poliglota din Alcaea, tipărită în anul 1517».

Toate acestea dovedesc că traducătorii Paliei — indiferent în ce 
proporţie — au consultat şi un «izvor ebraic» 44 şi de aceea ei «au putut 
reda aşa de bine înţelesul» 45 textului scripturisitic ce au dat la lumină.

Cum titlurile Bîtiia, Ishod, Cisla ş.a. sînt socotite un indiciu că tăl
măcitorii'Paliei s-au folosit şi de un «original^ siav, tot aşa şi însăşi

44. Pentru toatî acestea, să se vadă : Pr. prof. dr. Nicolae Neaga, Relaţiile Paliei 
de Ia Orăştie cu textul original ebraic, p. 417— 418.

45. Dr. Ioan Bălan, op. cit., p. 125.
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«titulatura» acesteia -  Palia — , «prescurtare a numirii greceşti «Palaia 
Diatiki», precum şi unele «gretisme» din text, pot proba că aceştia au 
consultat şi o ediţie grecească a Pentateuhului lui M oisi46.

Cele aci arătate dovedesc că «autorii» Paliei au lucrat cu toată 
livna, folosind, — de bună seamă că nu în aceeaşii măsură pe toate —, 
«originale» cît mai felurite, spre a putea stabili adevăratul înţeles al 
textului scripturistic pfe care îl aveau în faţă şi asupra căruia vor fi 
«zăbovit îndelung». De aceea, desigur, a fost nevoie de alcătuirea «unui 
colectiv de traducători aşa de numeros şi atît de greu de constituit pen
tru epoca aceea» şi de aceea, iarăşi, limba Paliei, — presărată într-o 
oarecare măsură şi cu cuvinte din graiul bănăţean47, dar şi cu altele 
«neaoşe româneşti»48 —, este «atît de variată». în majoritate, ea, liţnba, 
cupiinde cuvinte de origine latină, după care numai urmează «elemen
tele shvone, greceşti, apoi cele ungureşti şi altele» 49. Aceasta a făcut 
ca traducerea Paliei să «fie superioară tuturor traducerilor» româneşti 
din Sf. Scriptură «de pînă aici» M.

«Rămasuri» din tălmăcirea «autorilor» Paliei. In «introducere» şi în 
«epilog», ostenitorii Paliei precizează că «amu» dau în tipar numai 
«ceastea doo cărţi dentîniu a lu Moişi proroc : Bitie şi Ishodul», ca «să 
fie pîrgă pînă Domnezeu va şi alalte tipări şi scoate», ceea ce, desigur, 
înseamnă că ei deja aveau tălmăcit «pre limbă rumînească» mai mult 
text din Vechiul Testament decît imprimau deocamdată şi că s-ar putea 
ca să mai vadă lumina tiparului şi alte cărţi. în «predoslovie»; tot ei 
menţionau că în momentul apariţiei Paliei aveau «sicoase... pre limbă 
românească 5 cărţi ale lui Moisi, prorocul şi patru cărţi ce se cheamă 
ţrslva şi alţi proroci cîţiva». Din acest material, acum nu dădeau la 
lumină decît numai primele două cărţi ale lui M oisi: Facerea şi Ieşirea, 
căci, aşa «cum rezultă din prefaţă, resursele materiale şi ajutorul lui 
Geszty nu au permis tipărirea» 51 întregului material pregătit pentru 
aceasta, t Chiar dacă lipsesc alte mărturii care s-o confirme, spusa lor 
poate fi adevărată. Precizăm îns£ că pînă astăzi nu se cunoaşte nici 
o indicaţie, «care ar putea fi pusă în legătură cu traducerile» semnalate 
de ei înşişi şi că nici nu s-a descoperit vreo altă tipăritură care să le 
cuprindă, fie în întregime, fie şi numai în parte.

De a !?i fost, în cursul vremii acest material, pregătit pentru tipar 
de «autorii» Faliei, s-a rătăcit sau, mai de grabă, s-a pierdut. In anul 
1866 Timotei Cipariu, de la Blaj, menţiona că în «Catalogul Bibliotecii 
metropolitane din Alba lulia, nr. 16 scrie : Cinti cărţi ale lui Moisi ro- 
mânesce», dar tot el preciza însă că «lucrul nu e adevărat», căci, cău- 
tîndu-le, nu le-a aflat. Cu toată îndoiala destul de categorică a desco
peritorului, în 1897, dr. I. G. Sbiera, profesor universitar, credea că

46.Cf. Pr. prof. dr. Nicolae Neaga, op. c/f., p. 149.
47. Vezi Dr. Ioan Bălan, op. cit., p. 125; Dr. Iosif Popovici, Palia de la Orăştie,

p. 525; N. Drăganu, op. cit., p. 1113; Viorica Pamfil, Elemente regionale In lexicul
«Paliei de la Orăştiey, p. 228. 48. Dr. Ioan Bălan, op. cit., p. 123.

49. Pr. prof. Nicolae Neaga, op. cit., p. 420.
. 50. Cf. Dr. Ioan Bălan, op. cit., p. 125; Vezi şi N Iorga, op. cit., p. 97; I. Rotaru,

op. cit., p. 72. 51. Cf. Dr. Viorica Pamfil, Palia de la Orăştie, p. VI.
52. T. Cipariu, Principii de limbă şi de scriptură, Blaj, 1866, p. 104— 105.
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«această notiţă se poate reporta, dacă nu la o carte tipărită, apoi la 
un manuscript care s-a aflat acolea» 53. Mai apoi, în 1908, .Mario Ro
ques M, cu mai multă dreptate, se pare, socotea că lucrarea indicată 
de Cipariu ca înscrisă în aici amintitul Catalog, nu este altceva decît în
săşi Palia de la Orăştie, căci bibliotecarul, necontrolîndu-i atent cu
prinsul, a inventariat-o numai după textul aşezat în fruntea prefeţei, care 
e redactat aşa : «Aceasta e partea Paliei dentîi, amu Cinci c.ărţi ale Iui 
Moisi prorocul... întoarse şi scoase... pre limbă rumănească...» 5S. Inven- 
tariind-o aşa, aşa a rămas, căci nimeni n-a mai îndreptat greşeala.

Tot în legătură cu aceste «rămasuri» ale «autorilor» Paliei, amintim 
că în anul 1878 Bogdan P. Hasdeu a publicat în Cuvente den bătrîpi 
traducerea românească a unui fragment din Levitic, cea de a treia carte 
a lui Moisi, scris pe pergament şi păstrat în Bibliotcca Naţională din 
Belgrad — Iugoslavia 56, unde el l-a descoperit în acel timp. întrucît, 
ca limbă textul fragmentului prezintă «o asemănare surprinzătoare» cu 
«textul Paliei din 1582», acelaşi dr. I. G. Sbiera, — precum şi alţii57 — , 
au admis că el «nu-i alta decît o parte din acele scrieri din Testamentul 
Vechi, cari erau traduse româneşte în anul 1582 şi din carile unele s-au 
şi tipărit într-acest an în Orăştiea sub numele de Paliea» 58. Totuşi, cer- 
cetîndu-se mai atent textele Paliei şi al fragmentului cu Leviticul, — cu 
toată asemănarea dintre ele —, s-a stabilit, că în nici un caz acesta din 
urmă «nu face parte din traducerea care stă la baza Paliei de la Orăştie, 
ci e^te o tălmăcire independentă», faţă de aceasta, «făcută, probabil, la 
începutul secolului al XVII-lea în Ardeal, tot după Pentateuhul lui 
Heltai» şi copiată, fie undeva în sudul Transilvaniei, fie mai de grabă 
în Ţara Românească59.

Deosebit de acestea, textului Paliei de la Orăştie i se mai alătură 
şi unele fragmente din cuprinsul a două manuscrise româneşti, păstrate 
in Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România din Bucureşti.

Mai întîi Manuscrisul românesc nr. 13060, care este din secolul al 
XVUI-lea şj care pe tilele 132—282 cuprinde Palia: Facerea, cap. 1—50 
(ff. 132—23o) şi Ieşirea, cap. 1—28 (ff. 235— 282), — copie făcută în 
acelaşi veac, al XVIII-lea.

In afară de Palia, în manuscris ca texte acripturistice vechi-testa- 
mentare, se mai află :

«începuiu cartia împăraţilor ce-s zice trsva Kniga», cap. 1—4 (ff. 
122— 132) ; «Cartea lui Daniil proroc», cap. 1— 14 (ff. 283—316) şi «Car
tea lui Tovie înţeles de prima despre tocmala lui St. Tovie», ca^. 1— 12

53. Dr. I. G. Sbiera, Mişcări culturale şl literare la românii dlrt stînga Dunării 
în răstimpul de la 1504— 1714, Cernăuţi, 1897, p. 52.

54. Mario Roques, Palia d'Orăştie, p. LV—LVI.
55. Palia de la Orăştie, fila 2 r. liminară.
56 P. B. Hasdeu. Cel mai vechi text biblic )n limba română (Oltenia, circa 1560), 

in Cuvente den bătrînl, I, Bucureşti, 1878, p. 5— 17.
57. Cf. N. Drăganu, op. cit.,-p. 1112, n. 1. 58. Dr. I. G. Sbiera. op. cit., p. 51—52.
59. Mario Roques, Palia d'Orăştie, p. LVI—LVII; N. Drăganu, op. cit., p. l l l l -

l l ^  şi n. 1 ; N. Cartojan, op. cit., p. 65; Gh. Ivănescu, Problemele capitale ale 
vechii române literare, Iaşi, 1947, p. 116— 117; Dr. Viorica Pamfil, Palia de la Orăştie, 
p VII.

C0. Ioan Bianu, Catalogul manuscriptelor româneşti, I, Bucureşti, 1907, p. 293—295.
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(ff. 316—329), fără însă să existe şi vreo indicaţie care să se arate 
în vreun fel şi dacă între acestea din urmă şi tălmăcirea pierdută a 
«autorilor» Paliei este vreo legătură 61.

2. Manuscrisul românesc nr. 7IO62, copiat, după un exemplar mai 
vecni în anul 1741 şi descoperit în biserica din setul Lazuri de lîngă 
Oradea Mare. Intre altele, acesta cuprinde şi un Strastnic. Cu toate că 
unii găsesc asemănări între textul Paliei şi cel al unora dintre Pare- 
miile, — luate din Vechiul Testament —, de la slujbele din Săptămîna 
Patimilor Domnului 63, totuşi, «cum arată nu numai diferentele de limbă, 
ci şi de redactare», el, în nici un caz, «nu pare a deriva din Palia» M.

Pînă acum din Palia de la Orăştie s-au descoperit numai şapte exem
plare, dintre care şase au lipsuri.

1. Primul exemplar se găseşte în Bibliotecii Universităţii Ungare 
din budapesta şi este destul de bine păstrat, fiind aproape complet. îi 
lipsesc numai foaia de titlu şi foaia albă de la sfîrşit. Acest exemplar 
a fost al lui Ioan Molnar, «nobilis de Miillersheim..., Doctor et pub. 
ordin Profesor Morborum Oculorum in Lyceo Academico Claudiopo- 
litano» care la 26 iulie 1812, l-a dăruit Bibliotecii budapestane 65.

2. Al doilea exemplâr se află în Biblioteca Batthyaniană din Alba- 
Iulia, are lipsuri.

3. Al treilea exemplar din Palia se păstrează în fondul de carte 
veche românească al Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste Româ
nia, Filiala Cluj ; este, de asemenea, incomplet.

4 —7. Celelalte patru exemplare ale Paliei de la Orăştie se află în 
Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România din Bucureşti, Sec
ţia Documente şi texte vechi, unde sînt înregistrate sub nr. 30. Unul 
dintre acestea (nr. 30, D. 1, inv. 106) este iarăşi incomplet; îi lipsesc 
foile liminare ; nu are nici o însemnare şi a aparţinut cuiva care, citin- 
du-1, a făcut, aproape pe toate feţele, sublinieri cu creion maron; al 
doilea (nr. 30. D. 2, inv. 107) este tot incomplet, îi lipsesc foile liminare 
1—4 şi 6 şi mai multe file din interior ; are însemnări din secolul al 
XVIII-lea, indicînd şi numele unor persoane prin mîna cărora a trecut ; 
al treilea (nr. 30. D. 3, inv. 108) este şi el incomplet; îi lipsesc iarăşi 
foi)e Jiminore, trei file din interior şi sfîrşitul, cuprinzînd capitolele 
21—40 din Exod (ff. 124— 159); are însemnări româneşti din secolele 
XVIII şi X IX ; toate trei sînt deci incomplete. Cel de al patrulea (nr. 
30, inv. 105), însă, descoperit în Biblioteca Fundaţiunii «N. Jiga» de la 
Oradea, este complet, fiind, cum se vede, singurul dintre cele şapte 
exemplare, aci înşirate, păstrat pînă acum în o asemenea stare. Din 
însemnările făcute în cursul vremii pe foile lui, — atît în limba română 
oît şi în cea maghiară —, reiese că el «a aparţinut unui săpunar din 
Oradea, care se iscăleşte cînd «Tomd David, cînd David Namăş». Pe v

61. Vasilie Mangra, Cercetări literare-istorice.... Bucureşti, 1896, p. 19—21 ; nr. 
12; v. şi Mario Roques, Palia d'Orâştie..., p. LIX—LXII.

62. Ioan Bianu, Catalogul manuscriptelor româneşti, II, Bucureşti, 1913, p. 462.
63. Vasilie Mangra, op. cit., p. 13— 14.
64. Mario Roques, op. cit., p. LXII—LXIII.
65. Mario Roques, op. cit., p. XX : Dr. Iosif Popovici, op. cit., p 519—520.
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prima pagină se arată că înainte această carte «a fost a părintelui David 
Tomă, sfiinţiei sale, moşul dedesuptului subscrisj». Pe ultimele patru 
pagini sînt notate, fără o ordine cronologică precisă, evenimentele mai 
importante dintre anii 1769 şi 1809, cu privire la fenomenele naturii 
(cuhemur, ploi, eclipsă de soare, etc.) sau diferite întîmplări (foc, cala
mităţi provocate de lăcuste, etc.). De o altă mînă sînt adnotări din anul 
1847»

Legătura tuturor acestor exemplare ale Academiei a fos,t preînnoită 
şi, cu acest prilej, filele lor au fost «tunse», tăindu-se uneori din text, 
din notele marginale şi din însemnările făcute pe foile lor în decursul 
timpului.

In anul 1968 exemplarul complet al Paliei de la Orăştie, — într-o 
«ediţie îngrijită» de Dr. Viorica Pamfil şi constînd din «reproducerea 
fotografică» a întregului său text chirilic, «însoţită de o transcriere in
terpretativă cu litere latine a aceluiaşi text —, a fost publicat în Editura 
Academiei Republicii Socialiste România, cu titlul «Palia de la Orăştie 
1581— 2582. Text — facsimile — Indice». Şi pentru ca cititorul să poată 
«urmări influenţa versiunii maghiare a Bibliei asupra traducerii româ
neşti», — în pai tea de jos a fiecărei pagini din dreapta, sub textul «tţan- 
scris» cu litere latine — , «s-a tipărit şi textul integral al Pentateuhului lui 
Heltai, izvorul principal al autorilor Paliei»67.

Palia în cultura română. Cum era de aşteptat, o carte de valoarea pe 
care o reprezintă Palia de la Orăştie în vechea noastră literatură, în 
cursul vremii, a atras atenţia multor oameni de ştiinţă, —  nu numai ro
mâni, ci ş: străini. Căci de la amintirea ei în prefaţa Gramaticii româneşti 
a lui Radu Tempea, imprimată la Sibiu în anul 1797 şi pînă la apariţia 
minunatei ediţii a dr. Viorica Pamfil din anul 1968, aci amintită, s-au 
aplecat asupra ei cu trudă şi cu migală, dar şi cu interes, mulţi şi re
numiţi oameni de cultură, ca : Timotei Cipariu, Moses Gaster, dr. I. G. 
Sbiera, Ioan Bianu, Em. Picot, N. Iorga, B. P. Haşdeu, Mario Roques, dr. 
A. Veress, dr. Iosif Popovici, Nic. Drăganu, Ovid Densuş?anu, dr. Ion 
Bălan, dr. Giorge Pascu, N. Cartojan, Ştefan Ciobanu, D. Murăraşu, 
preotul Nic. Neaga, George Ivaşcu, Ion Rotaru ş.a. M.

Aceasta este Palia de la Orăştie — «unul dintre primele monu
mente ale limbii noastre literare» —, de la a cărei apariţie se împlinesc, 
la 14 iulie 1982, patru sute de ani. Rod al strădaniei şi al colaborării 
«a cinci «cărturari» români», Palia, «ocupă un loc deosebit printre tex
tele româneşti din secolul al XVI-lea, pentru că prezintă particularităţi 
neîntîlnite în alte texte contemporane» 69. Deşi tălmăcitorii ei s-au folo

66. Dr. Viorica Pamfil, Palia de la Orăştie, p. IX—X.
67. Sub titlul: «Palia de la Orăştie 1581—1582, Text-Facsimile-Iridice, ediţie 

îngrijită de Viorica Pamfil, Doctor în Filologie, Bucureşti, (Editura Academiei R. S. 
România), 1968; XIV +  493 +  3 pag. Pentru exemplarele din Palia, păstrate pînă 
astăzi, să se vadă şi : Mario Roques, op. cit., p. XX ; Bibliogralia românească veche,
I, p. 98 j IV, p. 179 i Dr. Iosif Popovici, op. cit., pass. Pr. Prof. dr. N. Neaga, op. cit., 
p. 415—416.

68. Pentru cele mai multe din lucrările în legătură cu Palia de la Orăştie, să se 
vadă : Pr. prof. dr. Nicolae Neaga, op. cit., p. 415, n. 2.

69. Istoria literaturii române, I, ed. H, Bucureşti (Editura Academiei R. S. Româ
nia), 1970, p. 294.
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sit de «originale» diferite, aparţinînd mai multor limbi, — şi în primul 
rînd celei maghiare —, totuşi ei au reuşit să prezinte «o lucrare origi
nala şi unitară», din care «transpiră un spirit de mare răspundere faţă 
de text, dar şi unul de independenţă» 70. Ţinînd la această unitate a lim
bii, ei s-au străduit şi, în general, au şi reuşit să evite «particularităţile 
regionale ale propriului lor grai, cel bănăţean», şi aceasta, o dată mai 
mult, «implică o anume conştiinţă a unei limbi literare comune»-71.

Cu toate că, aşa cum reiese din cele de mai sus, la tîlcuirea româ
nească a Paliei s-a folosit cu precădere un «original» unguresc, care, 
desigur, face ca în textul ei să se întîlnească «întorsături curioase şi 
asperităţi de limbă», cîteva zeci de cuvinte maghiare, unele flexiuni 
verbale «adaptate absolut sclavic flexiuniii ungureşti», fraze, «forme 
idiomatice» şi «fenomene sintactice», iarăşi maghiare72, totuşi textul 
său, format în mare majoritate din cuvinte de origine latină, cuprinde 
şi forme de exprimare «neaoşe româneşti» 73, care, precum observă Nic. 
Iorga, îi dau o formă «foarte desluşită», cu fraze «scurte, energice şi 
perfect turnate» 74, înţelese cu uşurinţă de cititorul român de pretutin
deni. Aceasta, pentru că «autorii» Paliei, deşi, repetăm, aveau în faţă 
mai multe «originale» ale textului ce tălmăceau, nu s-au lăsat întru 
totul robiţi lor. Dimpotrivă, ei, cunoscînd, desigur, bine şi limba română, 
au «ştiut să folosească în frămîntările unui veac de muncă literară pen
tru a nimeri, — în lucrarea lor —, cuvinte expresive, care deşteaptă 
imaginaţia şi mişcă simţirea» 75. Aceasta a făcut ca traducerea lor, prin 
«precizie, înţeles deplin şi limpede, să fie o «traducere model, care tre
buie pusă mai presus decît oricare alta făcută de români»76 pînă 
atunci11. Aceasta face, iarăşi, ca în «ciclul traducerilor româneşti din 
veacQl al XVI-lea, Palia să «ocupe un loc aparte prin frumuseţea tra
ducerii, prin limba ei vioaie, pitorească şi armonioasă78 şi, totodată, 
prin astfel de realizări, să «umple un mare gol din literatura românească» 
din acelaşi veac 79.

In afară de acestea, traducătorul învaţă, «care ştia de romani» — 
şi care, cum Sra văzut, a folosit ca «izvor» şi Vulgata, — un «original» 
latin -  , cunoscînd deci şi această limbă — , «va fi judecat el însuşi 
că ea sainănă cu a noastră», şi atunci a zis «neamului său — pentru 
întîia oară — : români, nu «rumâni» ®°. într-adevăr, în «prologul» Paliei, 
de mai multe ori chiar, acest cuvînt «român» este folosit «pentru de‘- 
semnarea colectivităţii noastre etnice»81: «... un Tordaş Mihaiu, ales 
piscupul românilor in Ardeal... că vădzum cum toate limbile au şi înflu- 
resc întru cuvintele slăvite a lui Domnezeu numai noi românii pre limbă 
nu avem. Pentru aceaia, cu mare muîncă scoasem den limbă 
jidovească şi grecească şi sîrbească pre limba românească 5 cărţii ale

70. Pr. Prof. dr. Nicolae Neaga, op. cit., p. 420.
71. George Ivaşcu, Istoria literaturii române, I, Bucureşti, 1967, p. 108.
72. Dr. Iosif Popovici, Palia de Ia Orăştie, p. 525—526.
73. Dr. Ioan Băla'n, Limba cărţilor bisericeşti, p. 123.
74. N Ioiga, Istoria literaturii religioase a românilor, p. 97.
75. N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi, I, p. 65.
76. N. Iorga, op. cit., p. 97. 77. cf. Dr. Ioan Bălan, op. cit., p. 125^
78. N. Cartojan, op. cit., p. 65. 79. Dr. Iosif Popovici, op. cit., p. 523.
80. N. Iorga, op. cit., p. 98.
bl. D. Murăraşu, Istoria literaturii române, ed. III, Bucureşti, 1943, p. 20.
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lui Moisi prorocul şi patru cărţi ce se cheamă ţrstva şi alţi proroci cîţiva 
şi le dăruim voo fraţilor rumâni şi cetiţi... că veţi cu adevăr a afla mare 
visteriu sufletesc».

Arătîndu-se mai departe că aceste cărţi s-au tipărit cu «multă chel
tuială» a lui «Gesiti Freanţi» şi cu «truda şi osteneala» diecilor Şerban 
Coresi şi Marien, se preciza că primul «le-au dăruit, voo fraţilor români
lor» şi că, ceilalţi le-au «scris voo fraţilor români», spre a le citi, că vor 
«afla întru iale mărgăritariu scump şi visteriu nesfîrşit».

In aceşti fragmente, «pe lîngă o accentuare mai puternică a unităţii 
şi conştiinţei de neam (fraţi români)..., surprinde forma român şi româ
nesc» 82, — folosită, repetăm, aci şi acum, pentru prima dată la noi —, 
care înlocuia pe «muntenescul rumân din textele coresiene» M. Ele însele 
«conţin ideea originii romane a poporului român» şi, totodată, fac din 
Palia de la Orăştie, în a cărei «introducere» mai întîi se întîlneşte, una 
din primele afirmări din scrisul românesc, ale «conştiinţei autohtone 
(Jespie originea romană a poporului şi a limbii române» M.

Cu toate că Palia de la Orăştie a fost «patronată» de episcopul ro- 
mâno-calvin Mihaiu Tordaş şi deşi în mare parte s-a tălmăcit după un 
«original», iarăşi calvin, Pentateuhul lui G. Heltai, totuşi ea «nu se abate 
de la credinţa ortodoxă». Dimpotrivă, păstrează textul scripturistic, ce 
înfăţişează, înţelesul lui cel adevărat.

Pentru toate acestea, Palia de la Orăştie este cu adevărat, aşa cum, 
aproape unanim, socotesc oamenii de ştiinţă şi cultură care s-au aplecat 
asupra ei, «una din cele mai însemnate cărţi româneşti din suta a şai
sprezecea». Acum, la împlinirea a patru sute de ani de la apariţie, tuturor 
celor, care, fie în orice fel, au trudit pentru realizarea ei, calda noastră 
recunoştinţă.

82. Adolf Armbruster, Romanitatea românilor. Istoria unei idei. Bucureşti, 1972,
p. 101. 83. Ion Rotaru, Literatura română veche, p. 72.

84. Adolf Armbruster, op. cit., p. 101— 102.



ÎNSEMNĂRI PE EXEMPLARELE PALIEI DE LA ORĂŞTIE 
AFLATE IN BIBLIOTECA ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Pr. I. IONESCU

Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România posedă în sec
ţia «Documente şi texte vechi» sub nr. 30 patru exemplare din Palia de la 
Orăştie, dintre care numai unul este complet, cel care a aparţinut Bi
bliotecii Fundaţflinii «N. Jiga» de la Oradea, şi care a fost folosit de 
ViOiica Pamfil în reeditarea filologică integrală a Paliei de la Orăştie, 
1581— 1582 K

Acest exemplar şi încă altele două, dubletul B şi dubletul C, po
sedă un număr de însemnări în limba maghiară şi în limba română, unele 
cu alfabetul chirilic, altele cu alfabetul latin, care au astăzi valoare de 
cronică şi merită să fie cunoscute pentru informaţiile care ni le transmit.

Cele mai multe şi mai importante însemnări le păstrează exemplarul 
unicat, care a aparţinut Bibliotecii Fundaţiunii «N. Jiga», de la Oradea, 
şi se referă la provenienţa cărţii, la măsurile cu imprecaţii luate de si
guranţa ei pentru a nu fi înstrăinată, la evenimente mai importante din
tre anii 1769— 1849 cu privire la fenomenele naturii: cutremure, ploi, 
eclipse de soare, incendii, calamităţi de invazii de lăcuste şi de armate 
străine etc. O parte din aceste însemnări, cele cu caracter istoric şi fe
nomene ale naturii au fost transcrise şi de Ilie Corfus şi Felicia-Florian 
Dudaş 2. Restul, care privesc apartenenţa şi circulaţia cărţii, evenimente 
legate de istoria Bisericii din Ardeal, însemnări în limba maghiară, sînt 
inedite şi păstrează tot interesul pentru a fi cunoscute cu farmecul ar
haic al lexicului lor.

Exemplarul unicat păstrează pe prima pagină a filei de legătură din 
faţă, ca cerneală neagră, două însemnări, una în limba maghiară şi alta 
în limba română în alfabetul chirilic.

1. Această carte este a lui David Toma şi cine o va fura, să-i fie cea 
dinţii şi cea de pe urmă avere, iar dacă din Intîmpiare undeva s-ar ră
tăci s-o aducă lui David Toma şi va primi răşplată pentru osteneală. 
Orgdea Mare, 3 decembrie 1802. David Toma săpunariu (în limba 
maghiară).

1. Palia de Ia Orăştie 1581— 7582. Text-Facsimile-Indice. Ediţie îngrijită de V io
rica Pamfil. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1968. Au
toarea afirmă la pag. IX că «se cunosc pînă astăzi cinci exemplare». In realitate se 
cunosc şase exemplare, la cele patru exemplare aflate in Biblioteca Academiei R. S. 
România, C.V.R., se adaugă un exemplar aflat In Biblioteca Batyany din Alba Iulia, 
Nr. XLV, 10, şi un alt exemplar păstrat în Muzeul Naţional Maghiar, Secţia cărţi 
vechi, din Budapesta.

2. Ilie Corfus, însemnări de demult, Junimea, 1975; Felicia Dudaş şi Florian Du
daş, Circulaţia unui exemplar al Paliei de la Orăştie In vestul Transilvaniei, In «Re
vista muzeelor şi monumentelor» 7/1978, p. 17—20.
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2. Această carte, ce se numeşte carte Iui Moise Bitie şi Ixod, au 
fost a părintelui David Tomă, sfinţii sale, moşul dedesubtului subscris, 
şi pentru cerere, citanii de la unul la altul s-au fost răzbită cu mare şi 
grefa) streinare pînă în atîta căt prin judecată cu multă osteneală o am 
putut aduce la mîna mea. Drept aceste, de să va streina mai mult să se 
aducă la dedesuptul subscris şi numitul că-şi va luat plata ustănelii cu 
mulţemire dimpreună. Iar de o va ascunde cineva, toată chiverniseala 
aceluia în zadar să-i fie, nici să aibă noroc la nimică.

Scrisu-s-au prin mine David Tomă săpunariu, în Orade(a) Mare, 
stăpînul cărţii aceşteia.

Pe cele două file de legătură posterioară : Fila 160 păstrează trei 
însemnări: una în limba română în alfabetul chirilic, una în limba 
maghiară şi una în limba română cU alfabetul latin :

1. Această carte să numeşte Bitie şi este a lui David Tomă, lăcui- 
toriu în Oradea Mare, cu zece zloţi3 şi un mărieş 4 o am cumpărat, pen
tru legat am dat doi zloţi (şi) patru groşiţă5 ; deci, cine o va fum 
aceasta să-i fie avuţie, şi ce(a) din tăie şi ce(a) de pe urmă, nici să aibă 
noroc la nimică, ci toată munca lui în zadar să-i fie. Iară de să va în
tâmpla ca să se peardă sau de se va răzbi undeva, cine o va găsi să o 
aducă la mine că-şi va lua mulţămire şi cu plată ustăneli(i) dimpreună.

Insămnatu-s-au în Oradea Mare, septembrie în 8 zile 1792. David 
Tomă săpunariu.

2. în anul 1795, în tot timpul iernii a fost un braţ de fîn (cu/
— 80 R. (enani) florinţi ■, o vită (vacă)
— 6 forinţi; un porc mare
— 1 forinţ; o pîine
— 4 husăşi pînă la seceriş ; şi în anul acela a fost o iarnă cît nu se 

poate spune tăria şi cruzimea ei.
3. în anul (1)894 au venit în Oradea oaste (a) Muscanului ia N. 

120.000, zi o sută şi 20 de mii, în luna august, sub comanda (lui) Paschie- 
vitz Herszog de Varzo şi grof de Erivan. Făşie mpr. (Text cu litere latine).

Verso filei 160 păstrează următoarea însemnare în 1. maghiară şi 
douăyîn limba română :

1. Anul 1769 după naşterea lui Hristos, 15 august.
Intr-o marţi spre seară, la zece fără un sfert a izbucnit focul din 

Casa proviantului (cu provizii n.n.) din cetatea Oradea Mare, au ars pînă - 
la pămînt. Focul a ţinut aproape o săptămînă întreagă.

Coram ine et per me ( — In faţa mea şi de mine).
Toma David (în 1. maghiară).
3. Anul 1769, ortomvrie, în 22 de zile, s-au arătat o ste cu coadă 

şi sta cu capul cătră răsărit şi cu coada cătră apus.
4. Anul 1773, martie în 22 de zile, au ars căşile vlădicului papis- 

tăşesc, adecă a lui Patacici.

3. Monedă de aur care a circulat In Europa centrală şi răsăriteană. Nume dat 
odinioară în Tiansilvania unei monede austriece; monedă de argint de două coroane. 
Din pol. z/oty.

4. Corect mariaş, monedă austriacă de argint, emisă pentru Ungaria, care a cir
culat ş> în ţăiile române. Din magh. mâriâş.

G Subdiviziune a zlotului. Monedă poloneză de aramă, care a circulat şi în 
ţările române. Groş +  suf.-//d.
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David Toma săpunariu.
Fila 161 poartă cinci însemnări în 1. română cu alfabet chirilic şi 

una în 1. maghiară :
1. Anui 1770, genuarie, în 7 zile, s-au arătat ceată roşie ca şi sîngele 

pe ceri, de sara pînă la miazănoaptea.
2. Anul 1771, iulie în 11 zile, au fost o ploaie atîta de rece şi frig 

iera, cît multă marhă 6 au murit pe cîmp de răceală şi frigul carele iera.
3. Anul 1771, ziua 15 decembrie în valahă şi în maghiară 26 decem

brie, la orele 4 după miezul nopţii, au fost cutremur>în Oradea Mare (în 
1. maghiară) 7.

4. Anul 1782, avgust în 10 zile, au venit o mulţime de lăcuste. Şi 
atîte 'iera(u) la pădure de Sent Ianoş (Sîntion), cît mulţi copaci s-au dej- 
ghinat de greotatea lăcustelor.

5. Anul 1783. Au ieşit poruncă de la împăratul Romi(i), anume Io- 
sif al doilea, cum că oricine va vre ca să se desuneze să fie slobod, nu
mai să aibă catihizaţie în şasă săptămîni.

David Toma săpunariu (semnătura cu alfabet latin).
6. In anul 1847 au fost că au venit mulţime de lăcuste prin Varme- 

ghia Bihorului în luna lui avgust 13.
Pavel Făşie
Verso-ul filei 161 poartă cinci însemnări- în 1. română, în alfabetul 

chirilic.
1. Anul 1784, octombrie în 3 zile, au venit poruncă, de la înălţatul 

împărat losif al doilea ca să fie slobod a să face biserică neunită în O- 
rade Mare în Uivaroş ; şi s-au început a să sluji leturghie, octomvrie în 
20 de zile, de părintele Ioan Clintoc paroh, Ia casa jupănului Niri An- 
draş soponariu, pe uliţa Căpuţinuşilor (capucinilor n>n. ) ; după ace(ea) 
pe uliţa P(i)eţii, la casa carile iera i şcoală pentru învăţătura pruncilor.

2. Anul 1786, septembrie în 8 zile, sara la 7 ceasuri, s-au arătat pe 
ceri despre amizăzi pe supt nor ca şi soarele şi s-au luminat pe tot locul 
ca de foc.

3. Anul 1786, noiemvrie în 7 zile, sara, s-au cutremurat pămîntul 
la Orade(a) Mare.

4. Anul 1788, maiu în 24 de zile, au fost ştirbire de soare.
5. Anul 1805. Acest an atîta de rău şi nenorocos au fost cît nu-i 

condei cari să poată scrie, fără numai pe scurt; hîrjiul (via n.n.) de Orade 
jiumătate l-cu bătut peatra, celalt au îngheţat şi l-au astupat zăpada, cît 
n-au putut culege cînd au fost vreme. Şi era o... (foaie ruptă în continua
re şi nu mai poartă semnătură).

Scrisul nu mai seamănă cu al lui David Toma 8.
Semnătura lui David Tamaş în 1. maghiară se mai află pe versp-ul 

filelor 18 şi 97. >
Pe fila 50 verso, însemnarea : Această Bitie ieste a lui David Tomă 

săpunariu.
6. Vită, din ung.
7. Însemnările din limba maghiară ne-au fost traduse prin bunăvoinţa d-nei 

tfelter Ana Maria, de la Cabinetul de numismatică al Bibliotecii Academiei R. S. R o-. 
mânia, căreia ii mulţumim şi pe această cale.

8. llie Curfus, op. cit., p. 128, trece : (însemnarea lui David Tomă din Oradea). 
Scrisul însemnării respective nu seamănă însă cu scrisul celorlalte însemnări de David 
Tomă, ceea ce deducem că a aparţinut altcuiva.
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Cea mai veche însemnare se află pe fila 2 verso : Scris-am eu pi- 
s(eţ) popa Petru ot Urviş 7142 ot roj (destva) Hrlstvo 1634 leat.
7142 m (bno)g(z) rojde(stva) Hristvo 1634 leat.

Semnătura popii Petru de la Urviş, jud. Bihor, se mai află şi în jo 
sul filelor 80 şi 108.

Popa Petru din Urviş, cum rezultă din însemnarea de la fila 2 verso, 
era pisaţ (piseţ), adică scriitor, grămătic, de unde rezultă că şi Palia îi 
va.fi servit ca manual didactic pentru învăţarea scrieri: şi citirii copiilor 
din satul său, ceea ce reprezintă o însemnare importantă, care nu a fost 
semnalată pină acum pentru trecutul şcolii româneşti din Transilvania.

în corpul cărţii, pe spaţiul marginal de jos (f. 4— 12) se află însem'- 
narea : Această carte laste a lui popa lori din Vad 9, dată de popa Simion 
din Josani10, fireşte în mîna lui.

Pe fila 145 verso, marginea exterioară: Această carte, anume Bi- 
tia, este a lui popa Ştefan de la Josani. Scris-am eu po(pa) fecioru(l) lui 
popa Ion de la Vad.

La fila 37, în spaţiul de jos : Cu mila lui Dumne(zeu), eu popa Giurgi 
amu cetitu aice într-această sfîntă carte să ia ispăsaniea de la I(i)s(us) 
H(ri)s(tos).

La fila 68, în spaţiul marginii exterioare : Scris-am eu popa Simion 
din A uşeu11 în luna sept(emvrie) 13, 1763. însemnarea se repetă şi la 
fila 158. • ’ ■ -

La fila 54 semnează Petru din Lugaşul de Jos, jud. Bihor : Scris-am 
Pătru din Lugaşul de Jos, în luna lui iulie 8 zile.

Pe fila 157 verso : Scris-am eu Mudura Pătru din Vad, fevruarie 
16, 1778.

La fila 19 semnează : Pavelu Făşie, preotu Oradei Mari, strada 
Magiarilor Nr. 26V22, 1844. (Cu alfabet latin).

In josul filelor 34 verso şi 35, citate scripturistice (A se vedea şi 
în ediţia Viorica Pamfil, p. 67—68).

Exemplarul dublet A, care are'lipsă primele file, nu poartă în
semnări. '

E^empl?rul dublet B, care începe cu fila 7 şi sfîrşeşte cu fila 123, 
poartă însemnări pe cele două foi de legătură din faţă şi pe cele' două 
de legătură posterioară.

Pe pagina liberă a foii lipită de coperta din faţă : AceaStă carte iaste 
a lui Mihai din Gladna 12, a(l)lui Popa Pascu.

Pe foaia liberă de legătură din faţă cîteva cugetări:
Săracul, măcar că iaste sărac, nu se defaimă, precum şi leul, măcar 

că iaste şi în lanţ, dar pururea iaste viteaz.
Petrecerea multă cu lumea te arfe) în multe răutăţi.
A avea o mie de prieteni, iară a avea numai un vrăjmaş iaste prea 

mu/f.
8 a. Reproducere şi la Viorica Pamfil, op. cit., p. 3. 9. Judeţul Cluj.
10. Judeţul Bihor (avem comună Josani şi in jud. Hunedoara; considerăm că 

este vorba de una din cele două comune: Josani-Măgeşti sau Josani-Căbeşti din
jud. Bihor). 11. Judeţul Bihor.

12. Judeţul Timiş1; Com. Gladna sau Glada aminteşte poate de numele voievodu
lui Glad din zona Banatului.
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Scris-am eu popa Theodor din satu Margina 1? cu mîna de ţarină. 
Scrisoarea aceasta va trăi, iară mîna mea va putrezi. Cine aicea va ceti, 
din capete va clăti, zicînd că nu-i nici de o treabă, acela om fără de o 
ispravă. Voao cetitorilor şi vieţuitorilor, tot binele vă poftesc.

Iulie în 2, 1777.
Pe aceeaşi pagină : Această sfîntă şi dumnezăiască carte, anume Bi- 

tia lui Moisi, iaste a lui Popa Pascu din Glad(n)a 12.
Pe fila de legătură posterioară se află însemnări de mai mică im

portanţă, — din care reţinem următoarea :
Această carte, ce să cheamă Bitia a lui Moisi prorocu, au rămas de 

la părintele cel odiniorea a fost paroh Gladni, Mihai Popovici. Scris-am 
eu cel mai jos scris în luna lui august 2, V817.

Exemplarul dublet 3, pe primele 2 foi mai vechi de legătură, poartă 
mai multe însemnări din anii 1780, 1786, 1798, 1799, 1800, de mai mică 
importanţă, din care reţinem :

Această carte au fost la Cherchişi14 la popa Ioan din Cherchişi în 
anul 1779. Scris-am eu popa Ioan din Cherchişi, iulie 28 de zile.

Fe fila a doua de legătură : In anul 1779 n-au ploiat din luna lui 
decemvrie, pînă în luna lui mai, nici au nins, nici au (p)loiat.

Pe verso-ul filei, între alte însemnări mai mărunte : Această sfîntă 
carte B/fie o au dat binecucerniculu preot Gheorghie Popovici din Tal- 
poşi15 pomană lui popa Mihai din Cherchişi pentru sufletul său şi pen
tru a soţului dumisale.

Si eu popa Mihai rog pre D(u)mnezău să i-o primească, precum şi 
sfinţia sa au vrut. 1780.

Pe fila de legătură posterioară : Scris-am eu pre această carte, ce 
să cheamă carte lui Moisi. Iaste a cinstitului părinte Ioan Pepovici, pa* 
roh Chertişului, lăcuitoriu acestui sat.

Scris-am eu Ţica Ioan, învăţător în Cărând16, 11 decemvrie (1)798.
Parcurgînd însemnările transcrise, care le poartă cele trei exempla

re din cele patru aflate în BiblioTeca Academiei Republicii Socialiste 
România, C.V.R., reţinem importanţa informaţiilor de cronică pe care ni 
le transmit în graiul popular vorbit, începînd din prima jumătate a se
colului al XVII-lea şi pînă in prima jumătate a secolului al XlX-lea, 
adica timp de două secole, din părţile Banatului, Transilvaniei şi Ţării 
Cnşurilor, unde aceste exemplare au circulat, atît în mîna preoţilor cît 
şi în a mirenilor.

Mai presus, ele mai poartă o valoare pentru noi. Ne vorbesc de fe
lul cum a fost preţuită de poporul de rînd cititor Palia de la Orăştie, după 
încredinţarea truditorilor ei tipografi : <Şerban diiacu, meşterul mare 
a tiparelor, şi cu Marien diiac dîndu în mîna noastră ceaste cărţi, cetind 
şi ne plăcură şi le-am scris voo fraţilor români şi le cetiţi că veţi afla 
întru iale mărgăritariu scumpu şi vistieriu nesfîrşit...».

13. Judeţul Timiş.
14. Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, Ed. Acade

miei Republicii Socialiste România (f. a), voi. 1, p. 138, ung. Kertes, în 1. română
Prunişor, jud. Arad. 15. Judeţul Bihor. 16. Judeţul Arad.
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DOCUMENTE INEDITE PRIVIND VIAŢA ŞI ACTIVITATEA 
COMPOZITORULUI GHEORGHE CUCU

Gheorghe VASILESCU

Anul acesta se împlinesc o sută de ani de la naşterea compozito
rului Gheorghe Cucu, unul dintre reprezentanţii valoroşi ai muzicii co
rale româneşti, care a contribuit la constituirea unui stil naţional, în
temeiat pe specificul muzicii tradiţionale.

Gh. Cucu s-a născut la 11 februarie 1882 în comuna Pueşti, de lîngă 
Vaslui, intr-o familie de oameni săraci, fiind al şaptelea, din cei nouă 
copii pe care îi avură părinţii săi, Vasile şi Smaranda. Şcoala primară, 
începută în comuna natală, a terminat-o la Bîrlad, unde a fost luat, în 
în anul 1890, d.e unchiul său după mamă, 'Ion Butoi, cîntăreţ la biserica 
Domnească, care l-a ajutat, pe de o parte, să deprindă îndeletnicirile de 
paracliser şi să înveţe tipicul slujbelor bisericeşti şi, pe de altă parte, 
să urmeze şooala de cîntăreţi cu protopsaltul Damian Rînzescu [. Dotat 
cu mare sensibilitate muzicală şi manifestînd de timpuriu interes pentru 
cîntarea corală, tînărul Cucu şi-a însuşit atît de bine notaţia liniară, 
încit, la vîrsta de numai 15 ani, a devenit ajutor al lui Athanasie Popo
vici, dirijorul corului bisericii Catedrale din Bîrlad. în toamna anului 
1898 el a părăsit Bîrladul şi s-a stabilit la Brăila, oraş cu o mai intensă 
viaţă muzicală, unde a funcţionat ca tenor în corul bisericii Sf. Voievozi 
pînă în anul 1900, cînd s->a hotărît să vină în Capitală pentru a urma 
Conservatorul. La Bucureşti s-a angajat, în 9 martie 1900, ca paracliser

1. Damian Rînzescu a devenit cîntăreţ bisericesc, la 20 aprilie 1884, la biserica 
cu hramul «Intrarea în biserică» din Bîrlad, de unde a trecut, la 4 august 1886, ca 
prim cîntăreţ la biserica Sf. Dumitru, unde a funcţionat pînă la 1 mai 1903, cînd se 
va transfera, Sn acelaşi post, 'la biserica Catedrală Domnească. De la 10 decembrie 
18^3 a funcţionat şi ca piofesor de muzică bisericească şi director al şcolii de cîn- 
tăreţi din Bîrlad. Pentru însuşirile sale muzicale şi priceperea dobîndită în pregătirea 
cîntăreţilor de strană, va fi mutat, la 1 decembrie 1912, în Capitală şi numit prim 
cîntăreţ la biserica Catedrală şi director al şcolii de cîntăreţi a Mitropoliei din Bucu
reşti. (Arhiva Mitropoliei Ungro-Vlahiei, dosar nr. 6019/1920, f. 34 j dosar nr. 6020/ 
1921, f. 32).
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la biserica Dobroteasa şi, după un an, a fost numit în urma concursului 
susţinut ia 1 martie 1901, în pos*tul de prim cîntăreţ la biserica Brezoia- 
nu. Prin intermediul părintelui Nicolae Abramescu, parohul bisericii 
Brezoianu, Gh. Cucu l-a cunoscut pe D. G. Kiriac, care, remarcînd ta
lentul înnăscut al tînărului şi cunoştinţele sale de psaltichie, l-a înscris 
la Conservator şi l-a luat, la început, ajutor la ansamblul coral bărbătesc 
al teologilor, unde compozitorul îşi experimenta primele lui polifonizări 
de muzică bisericească, apoi, colaborator la Societatea corală «Car
men». La Conservator, Gh. Cucu a urmat cursurile de teorie şi solfegii, 
armonie, contrapunct, fugă şi compoziţie cu Gh. Brătianu, D. G. Kiriac 
şi Ed. Wachmann, afirmîndu-se ca un student excepţional prin sîrguinţă, 
talent şi pasiune pentru muzica corală şi cea religioasă. Dovedindu-se 
bun cunoscător şi executant al ambelor notaţiuni, psaltică şi liniară, i 
s-a încredinţat, în anul 1904, şi postul de dirijor de cor la biserica Bre
zoianu, calitate în care a transpus, pentru prima dată la noi în Biserică, 
melodiile psaltice cîntate la strană sjub formă corală, prezentînd un re
pertoriu alcătuit din bucăţi religioase armonizate după glasurile biseri
ceşti tradiţionale de maestrul său, compozitorul D. G. Kiriac şi, de el 
însuşi, care au surprins şi au plăcut enoriaşilor acestei biserifci, cît şi 
persoanelor competente în materie, care veneau să-l asculte. Un an mai 
tîrziu, în mai 1905, la concertul Societăţii «Carmen» de la Ateneu, i se 
va executa, s,ub conducerea lui D. G. Kiriac, pentru prima dată, «Răs
punsurile liturgice» pe glasul al 5-lea, după Anton Pann. După absolvi
rea Conservatorului şi obţinerea licenţei în specialitatea compoziţiunii 
şi artei corale, Gh. Cucu, atras spre cariera didactică, s-a prezentat la 
examenul de capacitate pentru profesorii de muzică, ţinut la Iaşi, între 
15—30 mai 1906, pe care l-a promovat cu deplin succes, fiind clasificat 
el doilea, cu media 9,50, din 29 de candidaţi reuşiţi2. Tocmai cînd se 
pregălea să solicite o catedră de muzică la una din. şcolile din ţară, a 
devenit vacant postul de dirijor al corului bisericii române din Parisi3, 
pentru ocuparea căruia Mitropolia, în acord cu Ministerul Cultelor, au 
publicat concurs, cerînd candidaţilor să cunoască bine muzica biseri
cească, ca, la nevoie, dirigintele de cor să cînte şi la strană, întrucît bi

2 Examenul <le capacitate pentru muzica vocală, ţinut Înaintea unei comisii 
alcătu te din Enrico Mezzetti, directorul Conservatorului din Iaşi, D. G. Kiriac, pro
fesor la Conse’ vatorul din Bucureşti şi Al. Aurescu, maestru de muzică la liceul 
internat din Iaşi, a cuprins 5 probe şi anume: proba de abilitate profesională, elimi
natorie, ccnstînd din realizarea unui cifrat pentru patru v o c i ; a doua solfegiul; 
a tieia, un vers căruia să i se compună muzica ; a patra, proba practică, cu subiecte 
trase la sorti, şi, a c':ncea, proba pedagogică, prin care s-a cerut candidaţilor să pună 
in studiu un fragment dintr-o piesă corală. La examen s-au înscris 80 de candidaţi, 
au absentat 20 şi au reuşit 29 din 60 rămaşi în concurs (Arhivele Statului Bucureşti. 
Fond Ministerul Cultelor $i Instrucţiunii Publice, dosar nr. 1509/1906, f. 4—72).

3. In postul de dirijor al corului bisericii românş din Paris funcţionase Toma 
CoVâceanu, care, determinat de rezolvarea unor chestiuni familiare, solicitase un con
cediu '-de 3 luni, cu tncepere de la 1 aprilie 1906, şi venise în ţară. La 1 iulie 1906 
el a cerut şi i s-a aprobat prelungirea concediului cu încă 3 luni, iar prin petiţia în
registrată la ^Mitropolie sub nr. 4303 din 6 octombrie 1906/ şi-a prezentat demisia, 
nemaiputîndu-se întoarce la postul său din cauza problemelor imperioase de familie 
ce continuau să-l reţină acasă (Arhiva Mitropoliei Ungro-Vlahiei, dosar nr. 3376 a/1906 
f 26).
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serica rămăsese, la data aceea, numai cu un singur cîntăreţ. La con
cursul care s-a ţinut, intre 20 şi 30 noiembrie 1906, în faţa unei comi- 
siuni prezidate de episcopul Nifon Ploieşteanul, vicarul Mitropoliei şi 
alcătuită din Constantin Nazarie, profesor de Morală la Facultatea de 
teologie, compozitorul Ed. Wachmann şi muzicologul M. Tănăsescu, 
profesori la Conservatorul din Bucureşti şi D. Dimitriu, de la Conser
vatorul din Iaşi, s-au prezentat 12 candidaţi, au fost respinşi 6, pentru 
motivul că n-au întrunit toate condiţiile de admisibilitate stabilite ante
rior, iar din ceilalţi 6 rămaşi în concurs, s-au distins, doi, şi anume : Gri
gore Alexiu, clasificai întîiul, cu media 9 şi Gh. Cucu, clasificat al doi
lea, cu media 8,804. Preşedintele comisiun/.i de examinare, episcopul 
Nifon Ploieşteanul arăta, în raportul său către mitropolitul primat, că 
Grigore Alexiu, deşi a întrecut cu un sfert dintr-un punct în media ge
nerală pe Gh. Cucu, şi anume la canto, fiind bariton la Opereta Româna, 
nu cunoaşte de fel muzica bisericească, pe cînd Gh. Cucu ştie la fel de 
bine, atît muzica liniară şi rînduiala serviciului divin, cît şi muzica bi
sericească şi, aprecia că el ar fi cel mai potrivit şi mai apt pentru ocu
parea postului vacant, avînd convingerea că ar aduce reale servicii bi
sericii noastre din Paris. Pe baza acestei recomandări, mitropolitul Pri
mat Iosif Gheorghian a rugat Ministerul Cultelor să consimtă la casarea 
concursului şi să publice un nou cuncurs, pentru ziua de 15 ianuarie 
1907, la care să fie admise numai persoanele care cunosc bine atît mu
zica liniară, cît şi cea bisericească, pentru a putea cînta şi la strană, 
împlinind, după nevoie, lipsa unui cîntăreţ la bis<erica română din Paris. 
Ţinînd seama, pe de o parte, de nevoile reale ale bisericii noastre din 
Paris, ce impuneau ca lipsa unui cîntăreţ să fiş suplinită, ca şi pînă 
acum, de dirijorul corului şi, pe de altă parte, de buna pregătire a lui 
Gh. Cucu în domeniul muzicii liniare, de cunoştinţele sale adinei de 
muzică bisericească, precum şi de calităţile lui de cîntăreţ la strană, do- 
bîndite într-o activitate practică de peste 5 ani la biserica Brezoianu, 
unde şi-a însuşit şi rînduiala serviciului divin, Ministerul Cultelor a 
consimţit la casarea concursului şi, în baza art. 16 alin. 2, din legea cle
rului, l-a numit, cu data de 1 aprilie 1907 în postul vacant. Trimiterea

4. Concursul pentru ocuparea postului vacant de dirijor al corului bisericii ro
mâne din Paris, desfăşurat în localul Internatului teologic din Bucureşti, a cuprins
5 probe şi anume: solfegii la prima vizită; descifrat şi cîntări de armonizat; inter
pretarea unei piese de muzică v oca lă : punerea în studiu a unei piese cora le ; rîn
duiala seiviciului divin şi cîntări bisericeşti de strană. Cei 6 candidaţi rămaşi în con
curs au fost, în ordinea clasificării întocmite de comisie, următorii : Grigore Alexiu, 
dirijorul corului bisericii Lucaci; Gh. Cucu, prim cîntăreţ şi dirijor al corului bisericii 
Brezoianu; Al. Filloreanu, dirijorul corului bisericii Manea Brutaru; Constantin I. 
Mihălcescu, cîntăreţ la biserica Catedrală din Iaşi; Ion Ianculescu, dirijorul corului 
bisericii Catedrale din Piieşti; Leon Băncilă, student in anul al IV-lea la Facultatea 
de teologie din Bucureşti (care s-a retras de la ultima probă). Toţi candidaţii erau 
absolvenţi ai Conservatorului de muzică din Bucureşti sau Iaşi. In afară de Gh. Cucu, 
care a fost notat, de comisia examinatoare, cu nota maximă la proba privind cunoaşte
rea rînduielilor serviciului divin şi a cintării bisericeşti de strană, ceilalţi concurenţi, 
fie că nu ştiau de fel muzica bisericească, ca Grigore Alexiu şi Ion Ianculescu, fie 
că o cunoşteau, precum Const. I. Mihăilescu şi 'Al. Filloreanu, dar au primit o notaţie 
mai slabă la celelalte probe (Arhiva Mitropoliei Ungro-Vlahiei, dosar nr. 3376 a/1906,
f. 32, 34, 44, 45, 55, 56, 60, 62).
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lui Gh. Cucu la Paris s-a dovedit a fi întemeiată, pentru că, prin activita
tea rodnică depusă în cadrul bisericii noastre de acolo, ca dirijor de 
cor şi cîntăreţ, el a binemeritat încrederea cu care a fost învestit. Traiul 
modest şi purtarea de grijă a familiei, alcătuită din soţie şi doi copii, 
care l-au însoţit la Paris, nu l-au împiedicat în efortul depus pentru per
fecţionarea pregătirii sale muzicale. Sîrguincios şi dezinteresat, cu mare 
putere de muncă, Gh. Cucu a studiat, între anii 1907— 1908, armonia, 
contrapunctul şi fuga cu profesorul Georges Caus<sade, la Conservator 
şi, între 1908— 1911, înalta compoziţie muzicală şi orchestraţia cu com
pozitorul Vicent d'Indy, la «Schola Cantorum» din Paris. în tot acest 
timp el a scris multe coruri pe texte populare sau pe versuri ale unor 
poeţi români clasici şi moderni, muzică vocală pentru voce şi pian, mu
zică de cameră, precum şi tabloul muzical «Păstoriţa» pentru con- 
traaltă, cor bărbătesc şi orchestră mică. Gh. Cucu a rămas în Franţa 
pînă la 1 noiembrie 1911, cînd, obţinînd un concediu de 2 luni, şi-a 
adus familia la Bucureşti, urmînd a se reîntoarce la 1 ianuarie 1912, 
pentru a mai funcţiona pînă la 1 aprilie acelaşi an, dată la care expirînd 
termenul de 5 ani pentru care fusese numit în postul de diri jor de cor $i 
cîntăreţ la biserica română din Paris, trebuia să revină definitiv în ţară5. 
Fe cînd se afla în concediu la Bucureşti, s-a ivit pentru el o nouă pers
pectivă şi anume suplinirea catedrei de teorie şi s,olfegii de la Conser
vator, deţinută de D. G. Kiriac, numit, tocmai atunci, inspector al învă
ţământului muzical. La recomandarea maestrului şi profesorului său, care 
îi siolicitase colaborarea, ca dirijor secund, şi la Societatea corală «Car
men», Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice i-a încredinţat, cu 
începere de la 1 ianuarie 1912, suplinirea acestei catedre, pe care o va 
păstra pînă la 1 noiembrie 1913. Ca urmare, Gh. Cucu şi-a prezentat, 
pe aceeaşi dată, demisia, deci, cu trei luni mai devreme, din postul de 
dirijor al corului bisericii române din Paris. Tot acum a fost numit sub- 
dirijor la corul Mitropoliei din Bucureşti şi, după ce a suplinit, între 1 
octombrie 1912— 1 aprilie 1913, postul de dirijor, deţinut de N. Bănu- 
lescu, aflat în concediu de boală, va fi numit definitiv în acest post la
1 decembrie 1914, unde va rămîne pînă la sfîrşitul vieţii. între anii 1912 
şi 1915, ducînd o viaţă de mari lipsuri şi avînd de întreţinut o familie 
numeioasă, Gh. Cucu a fost nevoit să funcţioneze, după ce a susţinut, 
în vara anului 1912, la Bucureşti, un nou examen de capacitate pentru 
profesorii de muzică, ca maestru suplinitor de ore vacante la Piteşti şi 
profesor de muzică cu titlu provizoriu la Turnu Severin şi Slatina, fă- 
cînd mereu navetă pentru că nu se îndura să renunţe la conducerea 
corului Mitropoliei şi să se stabilească în provincie. După decernarea, 
în 1919, a premiului «George Enescu» pentru «Coruri religioase», a fost 
numit, în 1920, suplinitor la Conservator, la catedra vacantă de teorie 
şi solfegii, iar în 1923, profesor cu titlu provizoriu. Concomitent cu ac

5. tn vederea ocupăiii postului de dirijor al corului bisericii române din Paris, 
ce urma să devină vacant de la 1 aprilie 1912: Mitropolia, în acord cu Ministerul 
Culteior, a organizat, la Bucureşti, între 1— 10 septembrie 1911, un nou concurs, in 
urma căruia o fost numtt, ca succesor al lui Gh. Cucu, licenţiatul in teologie Ştefan 
Popescu (Arhivele Statului Bucureşti. Fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Pu
blice, dosar nr. 5361/1911, f. 175).
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tivitatea de la Conservator, Gh. Cucu a preluat, la 1 decembrie 1921, şi 
orele de muzică vocală de la Seminarul «Nifon Mitropolitul», ale dece
datului profesor I. Brătianu, iar în 1928, şi sarcinile catedrei de armonie 
de la nou-înfiinţata Academie de muzică religioasă din Bucureşti, unde 
a functionat pînă la 24 august 1932, cînd, după o muncă istovitoare, s-a 
stins din viaţă în vîrstă de numai 50 de ani.

Gh. Cucu a scris lucrări multe şi variate, de autentică valoare artis
tică, din care a publicat, însă, puţin cît a trăit. De la el ne-au rămas cîn- 
tări liturgice, muzică vocală şi vocal-simfonică, muzică de cameră, ar
monizări şi prelucrări de folclor, precum şi culegeri de folclor. Izvoarele 
operei sale muzicale sînt: cîntarea bisericească tradiţională şi folclorul. 
Cunoscător în profunzime al ambelor notaţiuni, psaltică şi liniară, Gh. 
Cucu a îmbogăţit repertoriul muzical bisericesc cu neîntrecutele sale 
«Inme liturgice», ridicînd pe o treaptă superioară creaţia muzicală a 
înaintaşilor, Gavriil Muzicescu şi D. G. Kiriac, nedesprinşi cu totul de 
influenţele muzicale occidentale. Cîntările sale liturgice, podobiile, tro
parele, condacele, axioanele praznicare, catavasiile, concertele religi
oase etc., polifonizate cu măiestrie şi originalitate, îl situează printre 
reprezentanţii cei mai de seamă ai cîntării noastre cultice. Exponent 
autentic al celor două mari tradiţii, folclorul şi cîntarea psaltică, ca şi 
al culturii muzicale moderne, Gh. Cucu a creat stilul coral bisericesc de 
sursă populară, dovedind o capacitate rar întîlnită de a compune lucrări 
originale în spirit psaltic, în care melodia folclorică se îmbină cu ideea 
textului liturgic într-o armonie desăvîrşită. Pînă la el n-a existat la noi 
o co'ecţiune care să cuprindă cîntările religioase, cu text ortodox şi 
melodie bisericească tradiţională. Primise, dealtfel, de la patriarhul Mi- 
ron, însărcinarea de a armoniza şi tipări cu note liniare, toate cîntările 
bisericeşti de strană. Preocupările s,ale multiple şi variate nu i-au dat, 
însă, răgazul necesai să ducă la bun sfîrşit, în întregime, această în
sărcinare. Alături de cîntarea cultică, şi în legătură cu ea, Gh. Cucu a 
dat muzicii rociâneşti nenumărate coruri laice în care se resimte influ
enţa muzicii de strană, care îl consacră ca pe un maestru al tratării cînte- 
cului popular. Intr-o perioadă de imitaţie a creaţiei muzicale apusene, 
Gh. Cucu, Tolosind elemente specifice de structură morală, proprii cîn- 
tecului popular, în armonizare adecvată, are marele merit de a fi com
pozitorul mediului naţional, impunîndu-se ca unul din creatorii de sea
mă ai corului în stil românesc. înţelepciunea versului popular, nostal
gia şi emoţia arzătoare, dar potolită, a cîntecelor ţărăneşti, este neîn
trecut oglindită în creaţia lui Gh. Cucu. Muzica lui corală, exprimată 
într-un limbaj expresiv, viguros, de autentică esenţă populară, are ac
cente'vii de adîncă duioşie. Fiecare linie melodică, cu toată ambianţa 
ei de fond melancolică, are un sens interior, păstrînd seninătatea, trans
parenţa şi simplitatea geniului muzical popular, iar versul care o secon
dează admirabil, îi amplifică sensibilitatea. Melodia lui Cucu e fluidă, 
optimistă şi încrezătoare, veselă şi convingătoare. Prin economia şi mă
iestria de mijloace, care dau atîta transparenţă compoziţiilor sale, prin 
coloritul melodiei şi întorsura ei specific ţărănească, muzica corală a 
lui Gh. Cucu s-a ridicait la o  mare putere de evocare a cîntecului popu
lar, necunoscută pînă la ei. Lui Gh. Cucu i se datorează şi cea dinţii
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culegere, mai cuprinzătoare, de colinde din Muntenia, pe care le-a fixat 
pe note şi le-a publicat, în anul 1924, clasificîndu-le după natura melo
dică şi cea literară. In această culegere, premiată în 1925 de Societatea 
compozitorilor români, Gh. Cucu a adunat, pe lîngă colinda de Crăciun 
şi de Anul Nou, pluguşoare, urări şi cîntece de s,tea şi o sumă de creaţii 
de mare preţ: cîteva tipuri de colinde cu totul necunoscute pînă atunci, 
unele cîntece rituale ale altor sărbători, mai multe feluri de «Lăzărel» 
şi singura colindă propriu-zisă de Paşte, cunoscută pînă la el.

In cele ce urmează, dăm la lumină cîteva documente menite să cla
rifice unele etape, mai puţin cercetate, din viaţa şi activitatea compozi
torului Gh. Cucu.

I.
CARACTERIZAREA ÎNTOCMITĂ DE PAROHUL BISERICII BREZOIANU ASU

PRA ACTIVITĂŢII LUI GH. CUCII, CA DIRIJOR DE COR SI PRIM rtNXĂRET LA 
ACEASTĂ BISERICA.
Biserica Brezoianu No. 32 
Data: 11 octombrie 1906

Certificat,
Subscrisul paroh al bisericii Brezoianu din Bucureşti, atest prin aceasta că dl. 

Gh. Cucu funcţionează la această biserică de 5 ani ca prim cîntăreţ şi de 2 ani ca 
diriginte de cor. In acest timp dl. Gh. Cucu s-a arătat ca un bun cunoscător şi exe
cutant al psaltichiei şi î,i special ca diriginte de cor. In această din urmă calitate 
d-sn a cîutat şi a reuşit a aduce o notă caracteristică şi anume aceea a introducerii 
melodiilor tradiţionale Bisericii noastre sub formă corală, prezentînd un repertoriu 
de bucăţi religioase după glasurile bisericeşti armonizate de distinsul maestru D. G. 
Kiriac, cît şi de d-sa însuşi, lQcruri introduse pentru prima dată de d-sa in Biserică, 
care au surprins şi au piăcut foarte mult tuturor enoriaşilor acestei biserici, cît şi 
persoanelor competente în această materie, care frecventează biserica Brezoianu.

Nu putem să aducem decît mulţumiri şi laude d-lui Gh. Cucu care, prin acti
vitatea sa, a ridicat mult prestigiul muzicii noastre corale bisericeşti.

S-a elibeiat acest certificat după cererea d-sale, spre a-i servi la trebuinţă.
Preot paroh Ec. N. Abramâscu*

II.
CEREREA LUI GH. CUCU DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU -OCUPA

REA POSTULUI VACANT DE DIRIJOR AL CORULUI BISERICII ROMANE DIN 
PARIS.
Inregistr. la Nr. 4407/12 octombrie 1906

înalt Prea Sfinţite Stăpîne,
Subsemnatul absolvent cu premiul I al Conservatorului de muzică din Bucu

reşti, In specialitatea compoziţiunii şi artei corale, dorind a-mi completa studiile su
perioare de compoziţie la Conservatorul de muzică din Paris, precum şi studiile mu
zicii bisericeşti-corale la o şcoală specială din acelaşi oraş, cu cel mai profund res
pect viu înaintea Înalt Prea Sfinţiei Voastre de a Vă ruga să binevoiţi a dispune ca 
să fiu recomandat Onor Minister al Cultelor şi Instrucţiunii Publice pentru ca să mi 
se încredinţeze postul de diriginte de cor al capelei române din Paris, actualmente 
vacant.

Educaţiunea muzicală ce mi-am făcut pînă acum fiind In direcţia compoziţiunii 
corale şi, In special pentru Biserică, după cum se poate constata din certificatele aici 
alăturate, precum şi din activitatea mea de pînă acum, socotesc că instruirea mea mai 
departe In această ramură, mă va face util muzicii noastre bisericeşti.

Odată cu aceasta am onoare a Vă înainta următoarele acte :
a. Actul de naştere
b. Actul de satisfacerea legii de recrutare
c. Diploma de absolvirea cursului de teorie şi solfegii a Conservatorului din 

Bucureşti, cu premiul I
d. Certificatul de asbolvirea cursului de armonie, cu premiul I, de la Conservator

6. Arhiva bisericii Brezoianu, dosar nr. 1/1900— 1912, f. 49.
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e. Certificatul de absolvirea cursului superior de contrapunct, fugă şi compo
ziţie, cu premiul I, de la Conservator

f. Certificatul piin ca:e se constată că am funcţionat ca profesor la cursul su
plimentar de teorie şi solfegii de la Conservator

g. Certificatul prin care se constată că am făcut studii speciale asupra folcloru
lui mazicşl şi asupta compozjţiunii în stil bisericesc cu dl. prof. D. G. Kiriac de la 
Conservator

h. Certificatul eliberat de părintele paroh N. Abramescu al bisericii Brezoianu, 
prin care se constată că funcţionez ca diriginte de cor şi cîntăreţ I şi unde am in
trodus, ca repertoriu, coruri bazate pe armonizarea melodiilor tradiţionale din Bise
rica noastră

i. Compoziţiuni corale în stilul cîntării bisericeşti române
La examenul de capacitate pentru profesorii de muzică, ce s-a ţinut în luna mai 

trecut, la Iaşi, am fost clasificat al II-lea, din numărul de 60 de candidaţi.
Binevoiţi, Vă rog, Înalt Prea Sfinţite Stăpîne a primi asigurarea profundului meu 

respect.
Gheorghe -Cucu 

Bulevardul Carol nr. 80, Bucureşti7
III.

RAPORTUL CĂTRE MITROPOLITUL PRIMAT AL EPISCOPULUI NlFON PLO
IEŞTEANUL, VICARUL MITROPOLIEI, PREŞEDINTELE COMISIEI DE EXAMINARE 
A CANDIDAŢILOR PENTRU POSTUL VACANT DE DIRIJOR AL CORULUI BISE
RICII ROMANE DIN PARIS. ,
Inregistr. la Nr. 5116/2 decembrie 1906

înalt Prea Sfinţite Stăpîne,
Comisiu.ita întocmită de Onor Minister al Cultelor, potrivit adresei înalt Prea 

Sfinţiei Voastre sub nr. 5968, pentru a examina pe aspiranţii la postul de diriginte al 
bisericii române din Paris şi care a fost compusă din subscrisul, ca preşedinte şi, din 
economul Nazarie, d-nii Ed. Wachmann, M. Tănăsescu şi Dimitriu din Iaşi, ca mem
bri, lucrînd timp de zece zile neîntrerupt a ajuns la următorul rezultat:

Din 12 solicitanţi, au fost respinşi şase (6) pentru motivul că n-au întrunit con
diţiile de admisibilitate stabilite în deplin acord de comisiune; iar din ceilalţi şase 
care au concurat, s-au distins doi şi anume : d-nii Grigore Alexiu şi Gheorghe Cucu, 
precum se vede în procesul-verbal şi din tabloul formulat de comisiune şi care se 
anexează pe lîngă accasta. Deşi dl. Alexiu, dirigintele corului bisericii Lucaci, întrece 
cu un sfert dintr-un punct în media generală pe dl. Cucu, şi anume la canto, fiind 
baiiton la Opereta Română de la teatru, totuşi dl. Cucu, cîntăreţ I şi dirigintele co
rului bisericii Brezoianu, cunoaşte perfect de bine, atît muzica liniară şi rînduiala 
serviciului divin, cît şi muzica bisericească, lucru de care se simte absolută nevoie 
la biserica romană din Paris, unde este numai un singur cîntăreţ prevăzut în buget, 
şi unde atribuţiunile de ţ:întăreţ I şi şef de cor au fost îndeplinite pînă acum de 
demisionatul diriginte Toma Covăceanu.

Incît, după părerea şi aprecierea smereniei mele, dl. Gh. Cucu ar fi cel mai 
potrivit si mai apt pentru a ocupa postul vacant, pentru care s-a ţinut concurs, căci 
am convingerea că ar aduce reale servicii bisericii noastre din Paris, ca şi dascălul 
său, profesorul de Conservator, Kiriac, de la care s-a deprins a transpune melodii 
bisericeşti pe note liniare armonizate, şi din care melodii a şi prezentat juriului exa
minator cîteva bucăţi, dar, pe care colegii mei civili din comisie, nici n-au voit a le 
vedea măcar din curiozitate.

Acesta fiind rezultatul concursului, cum şi convingerea şi aprecierea mea in 
cazul de faţă, cu cel mai profund respect le supun la cunoştiinţa înalt Prea Sfinţiei 
Voastre, care in dorul şi zelul ce Vă călăuzeşte de a îmbunătăţi cîntările Bisericii 
noastre, Veţi hotărî cum Veţi socoti mai bine.

Alătur pe. lîngă aceasta şi 12 suplici ale candidaţilor, trimise pe lîngă citata 
adresă, căci actele le-am predat candidaţilor, semnînd de primirea lor.

Sînt al înalt Prea Sfinţiei Voastre prea plecat şi supus serv 
Preşedinte,

Nifon N. Ploieşteanul, Vicarul Sf. Mitropolii 8

7. Arhiva Mitropoliei Ungro-Vlahiei, dosar nd. 3376 a/1906, f. 32.
8. Idem, f. 59 şi 64.
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IV.
CEREREA MITROPOLITULUI PRIMAT CĂTRE MINISTERUL CULTELOR ŞI 

INSTRUCŢIUNII PUBLICE DE CASAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA 
POSTULUI DE DIRIJOR AL BISERICII ROMÂNE DIN PARIS.

România
Sf. Mitropolie a Ungro-Vlahiei No. 6254 

Data : 4 decembrie 1906
Onor Ministerului Cultelor

P S. Arhiereu Nifon N. Ploieşteanul, Vicarul Sf. Mitropolii, preşedintele comi- 
siunii care a examinat pc candidaţii înscrişi pentru ocuparea postului de diriginte 
al corului bisericii române din Paris, ne-a înaintat rezultatul; însă, eu V-am rugat pe 
Domnia Voastră, prin adresa nr. 5883, de la 9 noiembrie a.c., ca persoana care va 
tiebui să fie preferată pentru acest post, să cunoască muzica bisericească şi să cînte 
bine, atît pe note (psaltichie) cît şi practic; ca astfel să poată împlini lipsa de cîn- 
tăreţ la strană, pînă la începutul Sf. Liturghii, fiindcă numai cu un singur 'Cîntăreţ, 
in timp de duminic' şi sărbători, nu se poate face slujba Domnului cum se cuvine.

Comisiunea rînduită să prezideze concursul ce s-a săvîrşit, a uitat să ţină seama 
de dorinţa ce am exprimat către Onor Minister, şi fiindcă eu doresc ca pairsoana ce 
va fi numită să îndeplinească şi condiţiunea ce am derut-o, de aceea am casat con
cursul ce s-a ţinut şi Vă rog şi pe Domnia Voastră, D-le Ministru, să binevoiţi a 
consimţi la această casate, şi să se numească o altă comisiune, care, sub prezedenţia 
P.S. Arhiereu Nifon N. Ploieşteanul, să ţină un nou concurs, în ziua de 15 ianuarie 
1907, la care să fie admişi, spre a concura, numai persoane care cunosc muzica occi
dentală bine şi cea bisericească tot atît de bine, ca să poată cînta la strană, atît de 
psaltichie cît şi practic; pentru care Vă rog, ca in publicaţiunea ce* se va face prin 
Monitorul Oficial, să se pună această condiţiune de admisibilitate.

Iosif9 
Mitropolit Primat

V.
ADRESA MITROPOLIEI CĂTRE GH. CUCU PRIN CARE I SE COMUNICA NU

MIREA IN POSTUL DE DIRIJOR AL CORULUI BISERICII ROMÂNE DIN PARIS. 
România 

Sfînta Mitropolie

Ungro-Vlahiei 
nr. 1143 

Data : 6 martie 1907
D-lui Gheorghe Cucu, 

diplomat al Conservatorului din Bucureşti,
Vă fac cunoscut că, în conformitate cu art. 16, alin. 2 din legea clerului, şi de 

acord cu Onor Minister al Cultelor, in urma adresei sub no. 4213, vă numesc în postul 
de dirijor al corului bisericii române din Paris, cu începere de la 1 aprilie a.c. Pen
tru care vă invit să plecaţi la postul ce vi se încredinţează şi să căutaţi a îndeplini 
cu rîvnă datoriile ce vă privesc, ca astfel să faceţi cinste numelui de român în 
Biserica Domnului.

Domnia Voastră, ca cunoscător bun şi al muzicii bisericeşti orientale, veţi da 
ajutor şi la datările de «trană, dat fiind că la biserica din Paris este un singur 
c-întăreţ.

, Mitropolit Primat,
Iosif10

VI.
ÎNŞTIINŢAREA SUPERIORULUI BISERICII ROMANE DIN PARIS DESPRE NU

MIREA LUI GH. CUCU IN POSTUL DE DIRIJOR AL CORULUI ACESTEI BISERICI. 
România 

Sf. Mitropolie al Ungro-Vlahiei 
No. 1142 

Data: 6 martie 1907
P. C. Superior al bisericii române din Paris

Vă fac cunoscut că, în conformitate cu art. 16, alin. 2 din legea clerului, de 
îicoid cu Onor Minister al Cultelor, în urma adresei cu no. 4213, numesc în postul

9. Idem, f. 70 şi 75. 10. Idem, f. 72.
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de diriginte a] corului bisericii noastre române de aici, pe domnul Gheorghe Cucu, 
diplomat al Conservatorului din Bucureşti, cu începere de la 1 aprilie a.c., căruia tot 
acum i-am făcut înştiinţare spre a se prezenta la post pentru ziua indicată. Totodată 
vă n>ai înştiinţez că noul numit este cunoscător şi al muzicii orientale bisericeşti, 
pentru care vă va da ajutor la cîntările de strană.

Mitropolit Primat,
Iosif11

VII.
DEMISIA LUI GH. CUCU DIN POSTUL DE DIRIJOR AL CORULUI BISERICII 

ROMANE IN PARIS.
Bucureşti, 1 decembrie 1911

Prea Cuvioase Părinte,
Sosind în tară »m fost însărcinat de către Domnul Ministru al Cultelor şi Instruc

ţiunii Publice cu suplinirea catedrei de teorie şi solfegii, a d-lui profesor D. G. Kiriac. 
numit inspector al muzicii. Cum, deci, interesele mele reclamă a rămine în ţară, vă 
rog să binevoiţi a primi demisiunea mea din postul de diriginte al bisericii române 
din Paris, cu începere de la 1 ianuarie 1912. recomandîndu-vă pe dl. Popescu-Prahova, 
actualul meu suplinitor, şi rugîndu-vă a-i acorda încă o lună dirijoratul, pînă la 1 
februarie, cînd succesorul meu, dl. Ştefan Popescu, va veni la Paris să-şi ia postul 
în primire, căci momentan d-sa mi-a declarat că nu poate veni deoarece Sf. Mitropolie 
îl obligă a se căsători înainte de a veni la Paris, aceasta ca o garanţie de moralitate.

Cu această ocazie, tiu, Prea Cuvioase Părinte, a vă “mulţumi de bunăvoinţa ce 
mi-aţi arătat în tot timpul cît am avut fericirea a lucra împreună în Casa Domnului, 
de sprij:nul şi încurajarea ce mi-aţi arătat in momente grele pentru mine, pentru 
rare vă voi fi veşnic recunoscător.

Primiţi, Prea Cuvioase Părinte, asigurar&a profundului respect ce vă păstrez.
Gheorghe Cucu fost dirijor al bisericii 

române din Paris, profesor suplinitor la 
Conservatorul de muzică din Bucureşti. 
Strada Maidanului, nr. 32, Bucureşti12.

VIII.
CEREREA LUI GH. CUCU PENTRU NUMIREA CA PROFESOR DE MUZICA LA 

SEMINARUL «NIFON MITROPOLITUL».
lnregistr. la no. 166/28 noiembrie 1921

28 noiembrie 1921 
Se aprobă numirea d-lui Gh. Cucu ca 

profesor suplinitor, pe baza titlurilor ce 
prezintă, pe ziua de 1 decembrie 1921.

A. Gogu
Domnilor Epitropi,

Am onoarea a solicita numirea mea în postul de maestru de muzică-vocală de 
Ia seminarul ce cu onoare conduceţi, care post a devenit vacant prin încetarea din 
viată a regretatului nostru coleg I. Brătianu.

Posed următoarele titluri:
1 Premiul I al cursului de teorie şi solfegii de la Conservator
2. Premiul I al cursului de armonie de la Conservator
3. Premiul I al cursului de contrapunct de Ia Conservator
4. Premiul I al cursului de fugă de la Conservator
5. Intre timp am fost diriginte al corului bisericesc Brezoianu
6. Am fost numit în 1906* ca diriginte al corului bisericii române din Paris, unde 

am studiat armonia, contrapunctul şi fuga cu profesorul Georges Caussade la Conser

11. Ibidem.
12. Arhiva Mitropoliei Ungro-Vlahiei, dosar nr. 3377/1911, f. 24.
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va torul din Paiis şi înalta compoziţie muzicală la «Schola Cantorum» 6u compozitorul 
Vincent d'Indy.

7. Reuşit primul la două examene de capacitate în 1912
8. Numit maestru ie  muzică la liceul din Turnu Severin, dar detaşat la Conser

vatorul din Bucureşti
9. Actualmente profesor de teorie şi solfegii la Conservatorul de muzică şi diri

ginte al coru'ui Mitropoliei din Bucureşti, compozitor de muzică vocală în gen ia l, 
rorală-religioasă în special.

Primiţi, vă rog, Domnilor Epitropi, expresiunea deosebitei mele stime.
Gh. Cucu 

. Fundătura. Mitropoliei11
IX.

NUMIREA LUI GH. CUCU IN POSTUL DE PROFESOR DE MUZICĂ LA SEMI
NARUL «NIFON MITROPOLITUL».

România 
Direcţiunea Seminarului 

«Nifon Mitropolitul»
Nr. 147 

D in : 30 noiembrie 1921
D-lui Gh. Cucu 

profesor.la Conservatorul din Bucureşti

Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că Eforia acestor Aşezăminte v-a numit 
maestru suplinitor la catedra de muzică vocală de pe lîngă Seminarul «Nifon# pe ziua 
de 1 decembrie 1921, în locul rămas vacant prin încetarea din viaţă a titularului Ionel 
C. Brătianu.

Epitropi,
A. Gogu ‘*-

X.
CEREREA PRIN CARE GH. CUCU PREZINTĂ APROBĂRII SF. SINOD MANU

SCRISUL ANTOLOGIEI DE MUZICĂ RELIGIOASA PE PATRU VOCI MIXTE 
Inregistr. Ia nr. 33/9 iunie 1922

La comisiunea pentru 
lucrări de muzică bisericească 

Miron
17 noiembrie 1912 

Comisiunea pentru lucrări de muzică biseri
cească a Consiliului Superior Bisericesc : Lucra
rea d-lui prof. G. Cucu, ca şi toate lucrările sale 
anterioare, corespunde pe deplin cerinţelor unei 
muzici religioase şi de aceea sîntem de părere 
a i se da aprobarea.

Preşedinte,
Pr. Popescu Moşoaia

29 decembrie 1922 Raportor,
Sfîntul Sinod: , Evghenie

Se aprobă 
Miron

înalt Prea Sfinţite Stăpîne,
Am onoarea a Vă înainta, aici anexat, o antologie tie muzică religioasă pe patru 

voci mixte, cu rugămintea de a fi cercetate şi date aprobării Consiliului Superior 
Bisericesc şi Sfîntului Sinod.

13. Arhiva Seminarului «Nifon Mitropolitul», dosar nr. 7/1921, f. 3.
14. Idem, f. 4.

29 decembrie 1922 
Comisiunea de petiţiuni a 

Sf. Sinod: Ca şi toate lucră
rile sale din trecut aşa şi a- 
ceasta corespunde unei mu
zici religioase bună de pus 
in serviciul Bisericii, de aceea 
comisiunea este de părere a 
i se da, cuvenita aprobare.
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Această antologie conţine, în 40 de pagiini de manuscris, următoarele lucrări:
I. «Sfinte Dumnezeule».
II. «Crucii Tale».
III «Heruvic».
IV. «Răspunsurile liturghiei».
V. Axion duminical.
VI. «La rlul Vavilonulut», concert de postul mare.
Unele din aceste bucăţi sint inspiraţii proprii ca «Răspunsurile liturghiei», al

tele sînt lucrate pe cîte o temă trasă din pşaltichie ca Heruvicui şi «Crucii Tale», 
iar concertul «La rîul Vavilonului» este meiodia tradiţională întreagă pusă într-un 
cadru armonic demn şi într-o formă bine alcătuită. Ele, toate, au fost experimentate 
de corul ceremonial al Sf. Mitropolii a Ungrovlahiei, iar astăzi fac parte din reper
toriul cotai al celor mai bune coruri bisericeşti.

Primiţi, Vă rog, înalt Prea Sfinţite Stăpîne, expresiunea profundului meu de
votament.

Gheorghe Cucu 15 
profesor la Conservator şi seminariile 

«Nifon» şi Pedăgogic •, 
dirigintele corului ceremonial.

XI.

ADRESA ARHIEPISCOPIEI BUCUREŞTILOR CĂTRE SF. SINOD PRIN CARE 
CERE APROBAREA PENTRU TIPĂRIREA UNEI ANTOLOGII DE BUZUNAR CU- 
PR1NZÎND BUCĂŢI MUZICALE RELIGIOASE ARMONIZARE DE GH. CUCU.

Sf. Arhiepiscopie a Bucureştilor
Nr. 3644/28 iulie 1925 Inregistr. la nr. 453/10 august 1925

Prea Sfinţite,

Prohodul Domnului nostru Iisus Hristos este cîntat in foarte multe feluri in 
ţară', iar în unele părţi aproape denaturate şi melodia şi textul. Pentru aceasta ar 
fi bine ca din vreme să se studieze această chestiune şi să se imprime de Institut 
un prohod unitar, bine alcătuit. v

Inspectorul nostru muzical, dl. Ştefan Popescu, Ne propune pentru aceasta pro
hodul armonizat de dl. Gh. Cucu, compozitor de seamă. Acest prohod prezintă o ver
siune melodică exactă cu melodia bizantină, are armonia în stilul gamei glasului al 
V-lea bizantin cu tonica pe treapta 5-a Ke, este uşor armonizat şi cu accentele tonice 
puse la locul lor.

Pă’-erea noastră ar fi ca să' se studieze chestiunea dacă alături de prohod for- 
inînd o mică antologie de buzunar, s-ar putea tipări şi alte bucăţi muzicale din fru
moasele cintări bisericeşti transpuse tot de dl. Cucu pe muzica liniară. Noi i-am şi 
dat o delegaţie pentru aceasta, iar cînd va fi gata o vom Înainta.

Acea antologie ar avea avantajul că ar populariza frumoasele noastre cîntări 
bisericeşti puse pe o notaţiune cunoscută şi de lumea laică.

Primiţi Vă rugăm, Prea Sfinţite, ale Noastre întru Hristos frăţeşti îmbrăţişări.
Arhiepiscop şi Mitropolit,

Platon Ploieşteanul16

15. Arhiva Sf. Sinod, dosar nr. 167/1922, f. 380—382.
16. Arhiva Sf. Sinod, dosar nr. 197/1925. f. 84.
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RĂSPUNSUL SF. SINOD PRIVIND TIPĂRIREA UNEI ANTOLOGII CUPR1NZÎND 
BUCĂŢI RELIGIOASE ARMONIZATE DE GH. CUCU.

Bisericii Autocefale Ortodoxe Române 
Nr. 318 

Din : 31 august 1925

Sf. Arhiepiscopii a Bucureştilor,
Ca răspuns la adresa I. P. S. Voastre, Nr. 3644/1925, avem onoare a Vă face cu

noscut că pînă ce nu vom avea manuscrisele respective în mînă nu ne putem pro- 
uunţa. Adăugăm, însă, că propunerea I. P. S. Voastre este foarte binevenită şi aştep
tăm să ne trimiteţi manuscrisele spre cercetare.

XIII.

REFERATUL LUI GH. CUCU ASUPRA MANUSCRISULUI MUZICAL INTITULAT 
«LITURGHIA» DE ANTONIU SEQUEUS 18.

Inregistr. la Nr. 90/23 februarie 1928

Înalt Prea Sfinţite Stăpîne,

In privinţa adreselor Sf. Sinod sub nr. 68 şi 369, am onoare a Vă referi urmă
toarele :

Cercetînd cu deamănutul cele două opuri muzicale corale-reldgioase — opul 11 
şi opul 12 — intitulate «Liturghia» de dl. Antoniu Sequeus, mi-am făcut deplina şi 
sincera convingere că Sf. Sinod nu poate să-şi pună greutate şi seriozitate aprobării 
Sale asupra acestor lucrări lipsite de orice interes artistic.

Cunosc alte lucrări ale d-lui A. Sequeus mai serioase şi bănuiesc şi mă mir 
că numai dorinţa de a dedica, el. cel dintîi, o liturghie primului Patriarh al României,
l-a putut face să se grăbească la înjghebarea unor asemenea sporadice lucrări.

Respectind şi alipindu-mă şi eu frumoasei lui mişcări sufleteşti care-i face onoare, 
atît ca creştin, cît şi ca român, nu pot, însă, să nu arăt că acesta este singurul merit 
al menţionatelor opuri.

De altfel, aceste lucrări au fost prezentate şi respinse şi la concursul de compo
ziţie organizat de d-na A. Cantacuzino, de către comisiunea întocmită.

Vă înapoiez, o dată cu acest referat, şi lucrările în chestiune.
Gheorghe Cucu 19

17. Idem, f. 85.
18. Antoniu Sequeus era maestru de muzică la Academia Teologică şi la şcoala

normală din Caransebeş. 19. Arhiva Sf. Sinod, dosar nr. 259/1928, f. 6.



CONSIDERAŢII ASUPRA NOILOR MATERIALE 
ARHEOLOGICE PALEOCREŞTINE DIN TRANSILVANIA

Drd. Nicolae DĂNILĂ

I. Preliminarii
Rolul important pe care creştinismul daco-roman l-a avut în cadrul 

procesului de etnogeneză, constituind, alături de romanitate, una din 
coordonatele sale, duţă cum precizează Prof. dr. doc. R. Vulpe \ a făcut 
ca în istoriografia românească această problemă să ocupe un loc aparte, 
dedicîndu-i-se numeroase studii.

Referitor la vechimea creştinismului pe teritoriul carpato-danubiano- 
pontic sc pot aducc unele argumente de ordin istoric-literar, extrase 
din operele Sf. Justin Martirul şi Filosoful2, Tertullian 3 şi Origen 4, care 
arată că în secolele II—III noua religie se înfiripase în sînul populaţiei 
daco-romane. Unii cercetători au contestat autenticitatea afirmaţiilor 
scriitorilor de mai sus 5, dar aceasta nu înseamnă că ele nu conţin un 
sîmbure de adevăr, existenţa creştinilor la nord de Dunăre în aceste 
secole fiind o «necesitate logic-istorică», cum arăta V. Pârvan6.

Aceeaşi soartă au avut-o şi obiectele cu caracter creştin în număr 
de 11, descoperite pe teritoriul fostei Dacii şi datate în secolele II—III. 
După supunerea lor unui examen riguros în 1936, C. Daicoviciu arăta 
că ele nu pot constitui un argument în favoarea vechimii creştinismului 
la noi încă din aceste secole, obiectele puse în discuţie nefiind creştine 
sau neputînd dala din secolele II—III7. Dar descoperirile recente au 
infirmat ipoteza că înainte de secolul IV nu avem urme sigure, demon- 
slrînd că deja în secolul III îşi fac apariţia unele manifestări modeste 
de comunităţi creştine. Situaţia aceasta nu trebuie să ne mire, mai ales 
că, iniţial, viaţa creştinilor nu se distingea cu aproape nimic faţă de 
cea a păgînilor, 'lucru valabil pentru întreg Imperiul roman, exemplu 
concludent avînd Grecia, unde, deşi creştinismul a fost cunoscut în 
mod sigur încă din secolul I, nu s-a manifestat pe. scară largă decît 
incepînd cu secolul IV 8.

1. R. Vulpe, Romanitate şi creştinism, coordonate ale etnogenezei române, In 
De la Dunăre Ia Mare, ediţia a Il-a, Galaţi, 1979, p. 16—22. In acelaşi sens: I. Bar- 
nea, Identităţi ule romanităţii, în Magazin istoric, X, nr. 1 (1976), p. 28—32.

2. Apud Pr. prof. N. Şerbănescu, Creştinarea românilor, în Almanahul capelei 
ortodoxe române din Baden-Baden, Baden-Baden, 1976, p. 64.

3. Adversus Judaeos, VII, In Fontes Historiae Daco-Romanae, voi. I, Bucu
reşti, 1964, p. 640—641.

4. In Matthaeum comment. series, 39, ad Matth. 24, 9, ibidem, p. 716—717.
5. D. M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche a României, Bucureşti, 1967, 

p. 234—247.
6. Contribuţii epigralice Ia istoria creştinismului daco-roman, Bucureşti, 1911,

p. 74
7. Există monumente creştine în Dacia traiană din secolele II—III ?, în Anuarul 

Institutului de studii clasice, II (1933— 1935), Cluj, 1936, p. 208—209 ( -  Idem, Dacica, 
Cluj, 1969, ,p. 515).

8. D. I. Pallas, Investigations sur Ies monumeots chretiens de Grkce avant Con
stantin. în Cahlers archiologiques, XXIV, Paris, 1975, p. 19, cit. după I. Barnea, Noi
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Izvoarele iştorico-literare, coroborate cu obiectele creştine desco
perite şi datate între secolele III—VI aduc mai multă lumină indicînd 
răspîndirea noii religii pe teritoriul de azi al României, mai ales începînd 
cu Constantin cel Mare, care a avut un rol deosebit în consolidarea ro- 
manilăţii şi a creştinismului la nord de Dunăre 9. Aceste obiecte au fost 
incluse în repertorii însoţite de ' consideraţii istorice, arătîndu-se deo
sebita lor importanţă pentru argumentarea adoptării timpurii a creşti
nismului de către dacorromani şi a continuităţii lor după 271—275, adică 
în epoca posjt-romană (secolele IV—VI), pe teritoriul fostei Dacii, mai 
ales al Transilvaniei.

De la un început modest, incluzînd în repertoriu doar două monu
mente creştine, databile în secolul I V 10, s-a ajuns în anul 1946 la 9 obi
ecte, puse în discuţie de K. Horedt11, apoi în 1948 la 12, publicate de 
C. Daicoviciu12, reluate de un colectiv de profesori teologi în anul 
1957 n. Lui I. I. Russu îi revine meritul deosebit dg a fi inclus într-un 
nou repertoriu toate materialele arheologice paleocreştine din Transil
vania !n anul 1958, incluzînd 15 obiecte 14 dintre care 14 sigur creştine. 
Acestca au fosit reluate în anul 1966 de D. Protase, care, examinîndu-le 
critic, le-a redus numărul la 10 sigur creştine 1S. în anul 1969 M. Macrea 
prezintă doar 7 obiecte ca sigure, iar 1 nesigur16; în 1971 Prof. I. Bar- 
nea întocmeşte o listă cu 9 piese sigur creştine, iar 3 nesigure 17, reluată 
cu mici modificări în 197418, 1977 19 şi 197920, adăugind la vechile re
pertorii piesele descoperite între timp. O altă trecere în revistă o face 
Pr. prof. M. Păcurariu în 197221, reluată fără vreo modificare în 197822 
şi ultima în 1980 23, incluzînd 14 obiecte sigur creştine şi 3 îndoielnice. 
O listă completă, dar fără comentarii istorice şi arheologice, o dă N. Gu- 
dea în 197924
consideraţii privind monumentele creştine din Dacia, In îndrumător pastoral, I, Alba- 
Iulia, 1977, p. 107.

9. Vezi în acest sens : Idem, Preocupări ale Slîntului Constantin cel Mare la Du
nărea de Jos, în Mitropolia Olteniei, XXXII (1980), nr. 1—2, p. 17—32.

10. C. .Daicoviciu, art. cit., p. 204—207 ( -  Idem, Dacica, p. 500—514).
11. Ein christliches Denkmal aus Potaissa, în Mitteilungen aus dem Baron Bru- 

kenthalischen Museum, XI, Sibiu, 1946, p. 13, n. 6.
12. Au suj&ts des monuments chritiens de la Dacie Trajane, în Mklanges ollerts 

ă J. Marouzeau, Paris, 1948, p. 120— 121 ('— Idem. Dacica, p. 518—519).
13. Gh. Moisescu, Şt. Lupşa, Al. Rilipaşcu, Istoria Bisericii Române, voi. I, Bucu

reşti, 1957, p. 67—70.
14. Materiale arheologice paleocreştine din Transilvania, în Studii teologice, X 

(1958), nr. 5—6, p. 311—340, mai ales 314—331.
15. Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucu

reşti, 1966, p. 141— 158.
16. Viata în Dacia romană. Bucureşti, 1969, p. 477.
17. Monumenti paleocristiani della Dacia Traiana, în XVIII Corso di cultura 

sull'arte ravennate e bizantina, Ravenna, 1971, p. 52—59.
18 Les monuments palăochr&tiens de Roumanie, Cittâ-del-Vaticano, 1977, passim.
19. Noi consideraţii..., p. 107— 112.
20. Arta creştină în România, voi. I : Secolele III—VI, Bucureşti, 1979, passim.
21. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Sibiu, 1972, p. 29—31.
22. Ibidem, ediţia a Il-a, Sibiu, 1978, p. 29—31.
23. Istoria Biseiicii Ortodoxe Române, voi. I, Bucureşti, 1980, p. 87—90.
24. Contribuţii la c-inoaşterea creştinismului daco-roman. Descoperirea cu ca

racter creştin de la Moigrud, în îndrumător pastoral, III, Alba-Iulia, 1979, p. 98—99.
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li. Repertoriul materialelor arheologice paleocreştine
Avîndu-se în vedere că între timp au apărut şi alte obiecte cu ca

racter creştin sau au fost reluate şi reinterpretate materiale mai vechi, 
dar mai ales că nu s-a făcut o prezentare critică a lor, dăm în cele ce 
urmează repertoriul materialelor arheologice din Transilvania, consi
derate paleocreştine şi publicate în diferite studii începînd cu anul 1966, 
cînd s-a făcut ultima examinare amănunţită a lor de către D. Protase.

Referitor la acest repertoriu menţionăm că vor fi prezentate 25 de 
obiacte provenite din 12 localităţi transilvănene. Materialele sînt cu
prinse* cronologic între secolele II—'VI, adică în perioada cunoscută 
în literatura de specialitate ca epoca' paleocreştină şi vor fi prezen
tate pe localităţi, începînd cu Apulum (Alba-Iulia) şi urcînd spre nord 
la Napoca (Cluj) şi Porolissum (Moigrad). Alături de obiecte mărunte : 
geme, opaiţe, fragmente ceramice şi vase vor fi prezentate şi trei edi
ficii de cult, presupuse paleocreştine, aceasta fiind ceva inedit faţă de 
repertoriile anterieare. Cîteva dintre piese ne-au fost puse la dispoziţie 
de cercetători de la Muzeul «Unirii» din Alba-Iulia, Muzeul de istorie 
a Republicii Socialiste România şi Institutul de arheologie Bucureşti, 
cărora le mulţumim şi pe această cale.

d) APULUM (Alba-Iulia, jud. Alba)
1 Gemă de mărgean, păstrată în Muzeul de istorie a Transilvaniei din Cluj- 

Napoca, nr. inv. 4732, descoperită în cartierul Partoş, de culoare roşie, prinsă într-o 
montulă de aut, greutate: 2 gr., dim .: 1,2X1 cm. Gema reprezintă pe zeiţa Isis căl- 
cînd şarpele în picioare, indiclnd ca loc de provenienţă Egiptul. Pe ambele părţi se 
află incizată o inscripţie grecească : Sn jurul zeiţei apare: HEIKA XEA, iar pe dosul 
gem ei: ATTIW XVS, încit conţinutul ar suna astfel: ATTCW X(RECT)VS NEIKA XE 
(l)A(N), In traducere: «A ttio ; Hristos învinge vizuina şarpelui». Datată în secolul
III, cînd au loc cele trei faze ale gem ei: a) fabricarea ei ca talisman isiadic; b) în- 
creştinarea ei prin adăugaiea inscripţiei şi c) montarea in aur, aversul gemeii deve
nind reversul, deci cu Isis în interior, aceasta a fost considerată paleocreştină2’ .

Faptul că nu distinge nici un semn creştin caracteristic secolului III, ne face să 
credem că are caracter magic, fiind de provenienţă gnostică, chiar dacă conţine nu
mele lui Hristos, care de altfel apare frecvent pe astfel de monumente. Şi cum gemele 
gnostice constituie doar un argument indirect al răspîndirii creştinismului la n o i26, 
considerăm că nu poate fi inclusă in lista materialelor paleocreştine, apariţia ed la 
Apulum trebuind pusă in legătură cu prezenţa unui militar .sau negustor alexandrin.

2. Opaif de iul, păstrat la Muzeul Brukenthal din Sibiu, nr. inv. 7491, dim .: 14X 
10,8X3,6 cm, obiect de import. Discul concav este ornamentat cu scena «Păstorul cel 
Bun»27, distingindu-se păstorul într-o tunică exomidă, caracteristică secolelor II—III,

25. N. Vlassa, Două noi piese paleocreştine din Transilvania, în Acfa Musei
Napocensis, XUI, 1976, p. 218—230. Caracterul creştin este admis şi de K. Horedt,
Die letzten Jahrzehnte der Provinz Dakien, în Apulum, XVI, 1978 p. 217; Idem, Die
stâdtischen Siedlungen Siebenbiirgens in spatrdmischer Zeii, in Sargetia, XIV, 1979,
p. 207,

26. I. Ionescu, Problema gemelor gnostice descoperite pe teritoriul României, In 
Mitropolia Olteniei, XXVI, 1973, nr. 1—2, p. 95—96; Idem, Le probleme des gemmes 
gnostiques dtcouvertes sur le territoire de Ia R&publique Socialiste de Roumanie, în 
Actes de la XlI-e conierence internaţionale d'ctudes classiques «Eirene*, Clu]-Napoca,
2—7 octobre 1972, Bucureşti-Amsterdam, 1975, p. 539—540. In acelaşi sens : I. Barriea, 
Les monuments..., p. 13, n. 21 ; Idem, Noi consideraţii..., p. 108, n. 11 ; Idem, L'epigraphie 
chretienre de l'IIlyricum oriental, în Rapports pr&sentes au X-e Congres interna
ţional d'archeologie chretienne, Thessalonique, 28 septembre—4 octobre 1980, Salo
nic, 1980, p. 466.

27. C. L. Băluţă, Colecţia de lămpi antice de la Muzeul Brukenthal din Sibiu, în 
Studii şi comunicări, Muzeu1 Brukenthal, XXII, Sibiu (sub tipar).
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cu toiagul (pedum) in mînă, un copac şi patru oi. Piesa a fost datată în secolul IM28. 
Inedită.

Cele mai vechi repiezentăii ale «Bunului Păstor» datează de la sfîrşitul secolu
lui I şi începutul celui de-al II-lea, apărînd în catacombele romane29, încît cel re
prezentat pe opaiţ ai putea fi «Păstorul cel Bun» creştin. Caracter creştin admisibil.

3 Opai( de lut, păstiat în Muzeul «Unirii» din Alba-Iulia", nr. ihv. 1382 şi 1627, 
dim .: 7.8X5,2X2,6 (cu toartă 3,4) cm, înfăţişare piriformă, cioc rotund, disc: circular 
ornamentat cu o rozetă aplatizată. Pe fundul opaiţului a fost gravată în relief o 
«crux immissa» cu braţe inegale. Este făcută neîngrijit din lut fin, de culoare brun- 
cărămizie, cu urme de vopsea roşie-brună. Caracteristic secolelor IV—V, opaiţul a 
aparţinut populaţiei autohtone care a continuat să vieţuiască după 271—275 în inte
riorul termelor romane de la Apulum.30. ^

■i. Cataramă de centuiă, păstrată în Muzeul de istorie a Republicii Socialiste 
România, descoperită în anul 1973 in meddul arheologic al unei aşezări din secolul 
VI în zona de cercetare a catedralei romano-catolice. • Este turnată din bronz, cu un 
trafor în formă de cruce, făcînd parte din cataramele de tip Sucidava3I, cărora li 
s-a atribuit un caracter paleocreştin 3S. Inedită.

5. Baptisteriu, secolele IV—VI. 'Deşi săpăturile arheologice din zona catedralei 
romano-catolice n-au scos la iveală urme sigure de baptisteriu paleocreştin33, to
tuşi existenta Iui este presupusă de unii cercetători34 aceasta premergînd rotondei, 
datată în secolele IX—X Este sarcina cercetărilor viitoare de. a elucida problema 
existentei uneui baptisteriu din perioada paleocreştină la Apulum.

6. Basilică paleocreştină, a cărei existenţă ar fi probată prin urme de zid din 
secolul IV 35. Pr. prof. M. Păcurariu explică apariţia basilicii astfel: «Înseamnă că 
după retragerea autorităţilor din Apulum, s-a ridicat aici o basilică, probabil pe locul 
unui locaş de închinare păgîn..., iar mai tîreiu o biserică rotondă» M. Deocamdată cer
cetările efectuate jiu  au putut preciza exâstenţa unei astfel de basilici37, încît tot 
viitorului îi va reveni sarcina de a confirma existenţa ei.

b) ULPIA TkAIANA SARMIZEGETUSA, jud. Hunedoara
7. Fragment ceramic, descoperit în anul 1980 între ruinele oraşului antic, mai 

precis între două edificii explorate în 1979, fiind vorba de fundul anular al unud vas 
de culoaie cenuşie, diam. probabil: 9 cm, dim .: 0,9X0,6 cm. In interior fundul este 
ucopeiit cu un strat subţire de culoare negricioasă, iar în exterior fundul este deco
rat cu monograma lui Hristos : XP, semn incizat după ardere, cu următoarele dimen
siuni: X — 3,2 X  3,7 cm şi P — 3,6 cm, iar bucla 0,7 X  1,5 cm. Ca analogie pentru 
această piesă se aduce fragmentul ceramic de la Porolissum, care prezintă un chris- 
mon identic cu cel de pe vasul de la Ulpia Traiana. Fragmentul în discuţie a fost

28. Informaţie C. L. Băluţă, căruia îi mulţumim pentru amabilitatea ou care ne-a 
atras atenţia asupra acestei piese.

29. H. Leclerq, J&sui Christ, în Dictionnaire d'archeologie chretienne et de Ii- 
turgie, VII/2, Paris, 1927, col. 2403—2404; Idem, Pasteur (Bon), ibidem, X1\V2, Paris, 
1938, col. 2300.

30. C. L. Băluţă, O lampă paleocreştină de Ia Apulum, în Apulum, IX, 1971, p. 
701—704. Despre acelaşi ob iect: I. Barnea, Les monuments..., p. 251 ; Idem, Noi con
sideraţii-, p. 111— 112; Idem, Arta creştină..., p. 32—33, 256—257 (pl. 110/2); K. Ho- 
redt, art. cit., p. 207.

31. Informaţie R. Heitel, pentru care-i mulţumim. A  se vedea şi: R. Heitel,
Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate la Alba-Iulia (1968—
19/6, în Documente' noi descoperite, şi informaţii arheologice, Bucureşti, 1977, p. 33.

32. I. Barnea, Les monuments..., p. 249; Idem, Arta creştină..., p. 236, 266.
33. Informaţie R. Heitel.
34. Diac. P. I. David, In legătură cu rotonda de la Alba-Iulia. Importanta ei pen

tru argumentarea continuităţii şl permanenţei românilor din Transilvania Înainte de 
secolul X, în Biserica Ortodoxă Română, XCVI, 1978, nr. 9— 10, p. 1083.

35 Informaţie Pr. prof. N. Şerbănescu, pentru care-i mulţumim.
36. Pr. prof. M. Păcurariu, op. cit., p. 207; Idem, Începuturile Mitropoliei Tran

silvaniei, Bucureşti, 1980, p. 32. 37. Informaţie R. Heitel.



DOCUMENTARE 735

datat în prima jumătate a secolului IV şi despre rostul lui se afirmă că ar fi fost 
folosit ca vas de cu ll38.

8. Opaiţ de lut, păstrat în Muzeul judeţean Deva, nr. 935, dim .: 9,5 x  6 X  2,8 
rra (cu toartă 3,3 cm), aspect piriform, culoare cărămiziu-cenuşie, lucrat neîngrijit, 
cu un orificiu mare pentru ardere. Discul este ornamentat cu o cruce în relief, for
mată din patru triunghiuri dispuse simetric în jurul a două cercuri concentrice inci- 
zate. Datat în secolul IV, opaiţul se consideră a fi aparţinut populaţiei autohtone, fiind 
de factură locală. Provenienţă nesigură, probabil de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa39.

c) MICIA (Veţesl, jud. Hunedoara)
sJ. Capac 'ie vai, fragmentar, păstrat în Muzeul de istorie a Republicii Socialiste 

România, fără nr. inv., descoperit în anul 1978 printre ruinele castrului roman, apar- 
ţinînd nivelului construcţiilor de piatră, datat între sfîrşitul secolului II şi începutul 
celui de-al Ill-lea. Fragmentul aparţine unui capac de vas, de lut ars, din care s-a 
păstrat doar butonul din '!r f, lucrat la roată, de culoare roşie de la arderea oxidantă, 
avînd înscrisă o cruce cu braţele egale, semnul fiind incizat Înaîhte de ardere. Faptul 
că în castru au apăiut mai multe vase identice, dar numai două conţin semnul crucii 
incizat, l-a determinat pe descoperitor să-i atribuie caracter creştin, datîndu-1 în a 
doua jumătate a secolului III40.

Astfel de cruci simple sînt caracteristice epocii preconstantiniene41, deci secolu
lui III, incît caracterul creştin este admisibil.

10.Capac de vas, fragmentar, păstrat în Muzeul de istorie a Republicii Socialiste 
România, fără nr. inv., descoperit în anul 1977, avînd aceeaşi culoare roşie ca şi 
capacul de vas prezentat mai înainte, doar cu deosebirea că semnul crucii este în
scris într-un cerc 42. Caracter creştin admisibil.

11. Fariurie, fragmentară, păstrată la Muzeul de istorie a Republicii Socialiste 
România, fără nr. inv., constînd din trei părţi? descoperită în anul 1978. Farfuria este 
plată, diam. fundului: 12 cm., al marginii: 17 cm., acoperită cu un smalţ verzui de 
calitate slabă. Fundul şi banda laterală din interiorul farfuriei sînt decorate în refie l: 
pe fund se distinge figura unui peşte, lipsind însă capul şi coada, iar pe margini stru
guri. Considerat vas de cult, a fost datat în a doua jumătate a secolului III43.

La o analiză mai atentă a fragmentelor ceramice44 se observă că provin de la 
două farfurii diferite, cea reprezentînd peştele fiind cu mult mai subţire decît cele
lalte fragmente. Merită să fie menţionat faptul că, în timp ce capacele de vas au fost 
găsite la adintimea de 1 m, fragmentele ceramice s-au aflat la 0,39 cm, încît acestea 
ar putea data dintr-o epocă mai tîrzie. Caracter crejştin îndoielnic.

d) SlNMICLĂUŞ, jud. Alba
1-2. Tipar de turnat cruci, fragmentar, păstrat în Muzeul «Unirii» din Alba-lulia, 

descoperit în timpul cercetărilor întreprinse în 1973— 1975 în cadrul aşezării şi ne
cropolei de la Sînmiclăuş, datate în secolele IV—VI. Este lucrat din lut fin, ars 
la roşu, prezentînd pe ambele feţe urme de smalţ galben-verzui. Pe una din feţe se 
distinge un negativ pentru turnat cruci cu braţele egale, iar pe cealaltă un altul pen
tru cercei de bronz şi fibule. A fost datat în secolele V—VI şi atribuit populaţiei au-

38. H. Daicoviciu, Un fragment căramique ă chrisme de Ulpia Traiana Sarmize
getusa, tn Revue Roumainc d'Histoire, t. XX, nr. 4, octobre-d6cembre, 1981 p. 619— 
623.

39. '.  L. Băluţă, O lucernă paleocreştină din Dacia, în Apulum, VI, 1967, p. 619— 
624 Despre acelaşi obiect: I. Varnea, Monumenti paleocristiani..., p. 57; Idem, Les 
monuments... p 250—251 ; Idem, Noi consideraţii..., p. 111 ; Idem, Arta creştină..., p.
32, 256- 257 (pl. 110/1); K. Horedt, D/e stădtischen..., p. 206; M. Păcurariu, Istoria 
Bisericii, voi. I, p. 90.

40. Al. Nemoianu, Trei obiecte paleocreştine descoperite la V elei (jud. Hune
doara) în Mitropolia Banatului, XXIX, 1979, nr. 1—3, p. 130— 132.

41. P. Teştini, Arheologia cristiana, Roma, 1958, p. 296, fig. 106/1, 1 a, 5. Ediţia 
a 11-a, Bari, 1980, ne-a fost inaccesibilă. Astfel de cruci apar pe butoni sau funduri de 
vase pînă tîrziu în secolele VII—VIII. In acest sens: Wl. Godlewski, Faras, VI, Les 
baptisteres paleochritiens nubiens, Varşovia, 1979, p. 100, 103, fig. 62 b.

42. Vezi nota 40. 43. Al. Nemoianu, art. cit., p. 132— 133.
44. Mulţumim pe această cale D-lui L. Petculescu de la Muzeul de istorie a Re

publicii Socialiste România, care ne-a pus, cu multă amabilitate, piesele la dispoziţie.
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tohtone care a utilizat aşezarea şi necropola'15. Dim. crucii: 3,4X1.6 cm. Descoperi- 
toiul tiparului ne-a atras atenţia că el a fost găsit pe podeaua unei locuinţe în care 
s-a aflat o monedă de -aramă de la regele maghiar Ştefan III, încît tiparul prezintă 
analogii atît cu negativele din secolele V—VI, cît şi cu cele din secolele XI—XII. Dar 
negativul pentru fibule de factură romană tîrzie îi asigură o datare timpurie, adică 
în secolele V—V I 46. Astfei de tipare pentru turnat cruci s-au descoperit, pînă în pre
zent, la : Străuleşti—Bucureşti, Olteni—Videle, Cînteşti—Buzău, Budureasca—Pra
hova şi Botoşana—Suceava, care au fost datate în secolul VI, aparţinînd culturii Ipo- 
teşti—Cîndeşti. Tiparul apare ca unicat în Transilvania. Inedit.

e) POTAISSA (Turda, jud. Cluj)
13. Inel de aur, păstrat în Muzeul de istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, nr. 

inv. IV 5232, dim.: 1,5X1,6 cm., ale «châton»-ului 1,2X0,5 cm, greutate: 2 gr., lucrat 
din fir de aur, «châton»-ul in formă oval-prelungită, cu inscripţia: VT(ERE) F(E- 
L1X) — «Foloseşte-1 fericit!». Datat în secolul IV, N. Vlassa îl consideră paleo
creştin datorită inscripţiei sau urării «Utere felix», care s-ar afla pe piese creştine de 
necontestat 47. Caracterul creştin este admis şi de K. Horedt **.

Este adevărat faptul că această urare apare pe monumente creştine, dar întot
deauna însoţită de semnul cruaii sau monograma lui Hristos49, încît în cazul de faţă 
acestui inel nu i se poats atribui caracter creştin sigur, urarea respectivă fiind frec
ventă şi pe monumentele păgîne.

f) BOLOGA, jud. Cluj
14. Inel de argint, descoperit in anul 1863 între ruinele castrului roman de la 

Boioga, avînd pe «châton» gravată inscripţia VTF -  VT(ERE) F(ELIX) -  «Foloseşte-1 
•fericit!». Cunoscut mai demult în literatura de specialitate, inelul a fost repus în
discuţie recent de K. Horedt50, care ii atribuie caracter paleocreştin, asodindu-1 
cu inelul de aur de la Potaissa51. K. Horedt rămînea, iniţial, la o precaută apreciere 
a caracterului creştin al piesei52, dar apoi îl consideră totuşi ca făcînd parte din 
categoria obiectelor paleocreştine Sînt valabile consideraţiile făcute referitor al 
inelul de la Potaissa, în c ît: caracter creştin îndoielnic. t

g) PĂLATCA. jud. Cluj
15. Pecete cu cruce, păstrată in Muzeul de istorie a Transilvaniei, nr. inv. IN 

5017, d>m.: 3,2X3,1 cm, lucrată cu mîna din lut de culoare roşie—cărămizie, găsită la
20 cm deasupra scheletului din mormîntul nr. 3, aparţinînd necropolei* Sîntana-de-Mu- 
reş—Cerneahov, datată în secolul IV. Pecetea este ornamentată cu o cruce înscrisă 
in două cercuri concentrice şi a fost folosită pentru ştampilarea prescurilor folosite 
la Sf. Liturghie. Piesa este caracteristică creştinismului de factură coptă din Egipt, 
prezentînd analogii cu o ştampilă din Muzeul de la Cairo, datată în secolele VI—
VII. Deşi a fost descoperită de M. Macrea încă din 1948, piesa, împreună cu necro
pola. au rămas inedite pînă în anul 1976, cînd au fost publicate de Ioana Hica—Cîm- 
peanuM, care conchide că ştampila aparţine necropolei Sîntana-de-Mureş.

45 Gh. Anghel M. Biăjan, I. Şerban, S-au descoperit noi dovezi incontestabile
ale continuităţii, în ziarul Unirea, IX, nr. 2036, Alba-Iulia, 15 iunie 1976, p. 5.

46. Informaţie M. Blaj an, pentru care-i mulţumim.
47. N. Vlassa, Două noi piese paleocreştine..., p. 217—218.
48. K. Horedt, Die letzten Jahrzehnte..., p. 218; Idem, Die stădtischen..., p. 210.
49. P Testini, op. cit., p. 487, 488 ; A. R. Veganzones, *Baetlca> paleocristlana

y visigoda : bstepa y Osuna (Sevilla), în Rivista di archeologia cristiana, LIV, 1978,
nr. 1—2, p. 73 şi n. 105.

50. Einc spâtromische Fingertorm, în Archăologisches Konespondenzblatt, III, 
Heft 2, 1973, p. 227—230.

51. Două noi piese paleocreştine..., p. 217—218; Idem, Piese paleocreştine inedite 
din Daca intracarpatică, în Acla Musei Napocensis, XVI, 1979, p. 184.

52. Eine romische..., p. 227, 229.
53. Die letzten..., p. 218; Idem, Die stădtischen..., p. 216.
54. Das Grabield aus dem 4. Jh. u. Z. von Plălatca (Kr. Cluj), în Dacia, XX, 1976, 

p 23—36, mai ales p. 27, 34—35, fig. 7/2 a—b, fig. 9/2 a—b, 3.





Opaiţ Şi fragment ceramic descoperite la Ulpia
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Fragmente de farfurie — Micia.





Planul bazilicii din Porolissum
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Este foarte greu de explicat cum a ajuns această ştampilă într-o necropolă de 
secolul IV, mai ales că crucea bizantină incizată pe ea este tîrzie55, mai precis din 
secolul VI *, iar analogia cu piesa de la Cairo este aproape perfectă. O ştampilă ase
mănătoare, datată in secolele IV—V, a fost descoperită în aşezarea daco-romană de 
la Jabăr din Banat, în anul 1979 57.

h) GHERLA, jud. Cluj
16. Opaiţ, păstrat în Muzeul de istorie a Transilvaniei, nr. inv. V, 803, desco

perit între ruinele rastrului roman de la Gherla, dim .: 9,5X3,1X4,2 cm, turnat din 
bronz, ieprezentînd o figură grotească, un personaj umanoid stînd ghemuit deasupra 
unui «phallus» enorm, care constituie chiar ciocul opaiţului. Orificiul de alimentare 
este plasat în spatele figurii groteşti, care prezintă următoarele trăsături : faţă lată, 
nasul proeminent, obraji puhavi, bărbie ascuţită, spînă, ochii alungiţi, ţeastă pleşuvă. 
Opaiţul este considerat paleocreştin, de provenienţă «koptică», datat în secolele V 
—VI şi «e presupune că a funcţionat suspendat5®. Ca analogii se dau un opaiţ de la 
Mairz şi aitul din localitatea Ur (R. P. Ungară), primul nedatat, iar al doilea datat în 
secolele II—III, timp în care a fost încadrat iniţial şi opaiţul de la Gherla 59. Inclu- 
zindu-l într-un repertoriu al lămpilor de bronz din Dacia Superioară, C. L. Băluţă îl 
datează între prima jumătate a secolului IV şi sfîrşitul secolului V, dar nu-i atribuie 
caracter paleocreştin

Faptul că opaiţul reprezintă ceva pornografic, chiar dacă este de provenienţă 
egipteană şi a apărut în mediul coptic al secolelor IV—VI, cînd creştinismul se gene
ralizase în Egipt, nu ne îndreptăţeşte să-i atribuim un caracter paleocreştin, fiind in
teresant de răspuns unde putea atirna o asemenea reprezentare. Caracter categoric 
necreştin.

i) POROLISSUM (Moigrad, jud. Sălaj)
17. Gemd gnostică, păstrată în Muzeul de istorie şi artă din Zalău, nr. in v .: 

2024, dim .: 1,7X1,45X0,4 cm., confecţionată dintr-o varietate de jaspis negru cu pete 
roşii. Este un «abras.ix», avînd reprezentată, pe o faţă, figura cu cap de cocoş şi şerpi 
în loc de picioare, în mîna stingă ţinînd un scut, iar în dreapta un bici. Cunoscută 
mai demult în literatura de specialitate61, datată în secolele II—III, piesa conţine şl
o inscripţie neobservată de primii cercetători care s-au ocupat de ea. Inscripţia apare 
pe paitea dorsală, unde se poate citi: (N)EICA, forma populară pentru NIKA — «în 
vinge !»

Consideiăm că nu poate fi luată în seamă referitor Ia pătrunderea creştinismu
lui în sînul populaţiei daco-romane “ . De altfel caracterul creştin îi este contestat 
de unit cercetători64, încît nu poate ii inclusă.ln rlndul obiectelor paleocreştine.

18. Fragment ceramic, păstiat în Muzeul de istorie a Transilvaniei, nr. inv. V. 
21815, descoperit în anul 1964 pe dealul Pomet, din apropierea castrului roman, dim .: 
6,5X6X0,7 cm., de culoar? cenuşie în spărtură, acoperit cu un slip de culoare roşie

55. Informaţie Em. Popescu. 56. Informaţie I. Barnea.
57 I. Stratan, O ştampilă paleocreştină descoperită in aşezarea daco-romană din

satul Jabăr, în Noi, tracii, VII, nr. 73, nov. 1980, p. 10—14; Idem, Pristornlc paleo- 
cieştin descoperit la Jabăr, în Mitropolia Banatului, XXX (1980), nr. 10— 12, p.
730—741. 58. N. Vlassa, Piese paleocreştine inedite..., p. 185—187.

59. C. Pop, Reprezentări bacchice romane din Transilvania, în Acta Musei Napo- 
censis, VII, 1970, p. 155— 157, fig. 2/4, unde nu i se atribuie caracter paleocreştin.

60. Les lampes antiques en bronze de Ia Dacie Sup&rieure. Classification et 
chronologie, în Bronzes hellenistiques et romains. Tradition et renouveau. Actes du 
V -e Colloque International sur les bronzes antiques, Lausanne, 8—13 mai 1978 (Ca- 
hiers d'archeologle romande, no 17), Lausanne, 1979, p. 207, fig. 117'4.

61. L. David, Un nou abrasax de la Porolissum, în Studii şi cercetări de istorie 
veche, t. 10, 1959, nr. 2, p. 463— 467 ; L. Ţeposu-Marinescu, E. Lâko, Catalogul colec
ţiei de geme romane din Muzeul de istorie şi artă Zalău, Zalău, 1973, p. 13, nr. 64, 
pl. 111/64.

62. E. Lâko, N. Gudea, Despre o gemă gnostică cu inscripţie din muzeul de isto
rie şi artă din Zalău, în Acfa Musei Porolissensis, III, 1979, p. 449—Î50.

63. Vezi în acest sens obiectul nr. 1 din acest repertoriu şi nota 26.
64. N. Gudea, Contribuţii..., p. 99.

B. O. R. — 10
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Duza fiind ruptă în interior. Pe partea exterioară apare, dispusă pe două rînduri şi 
incizată înainte de ardere, următoarea inscripţie: VTERE FE(UJC) /  SIX FELIX. V(TE- 
RE FELIX) — «Foloseşte-1 fericit: fii fericiţi foloseşte-1 fericit!». Utilizat probabil 
ca lanternă sau felinar, fragmentul ceramic a fost datat în secolul Ifl şi s-a făcut 
observaţia că «nu poate fi pus cu certitudine pe seama creştinilor... din provincia 
traiană» 6S.

Caiacterul creştin este admis de N. Gudea66, K. Horedt67 şi N. Vlassa, acesta 
din urmă arătîr.d că nu este vorba de un felinar, ci de un pahar, care datează din 
secolul IV**. Referitor la eventualul caracter creştin al acestui fragment rămîn va
labile observaţiile de la obiectul nr. 12, nota 48, înclt nu poate Ii socotit creştin.

19 Vas de cult, fragmentar, păstrat în Muzeul de istorie şi artă din Zalău, nr. 
inv. C. C. 78/1978, descoperit în anul 1975 pe dealul Pomet, în apropierea castrului 
roman, dim. 5X 4X 3 cm. Este vorba de un fragment al părţii inferioare a unei «stră
chini», tipul acesta fiind cunoscut sub numele de vas cu «fund inelar», executat din 
pastă fină, de culoare cenuşiu-deschisă şi considerat drept produs al atelierelor lo
cale de olari. Interiorul şi exteriorul vasului au fost ornamentate cu un Instrument 
ascuţit înainte de ardere cu litere şi semne, astfel: în interior se observă monogra
ma lui Hristos XP, înscrisă într-un cerc, iar acesta într-un patrulater neregulat, o pa
săre — porumbel, simbol al Sfîntuiui Duh, un copac, simbol al vieţii, pîini rituale şi, 
în sfîrşit, o inscripţie în limba latină : EGO... (text lipsă din cauza fracturării vasu
lui).. VIVS VOT P, care ar putea fi întregită astfel: EGO (...) VIV5 VOT(UM) P(0- 
SUI). Numele ar putea fi ZENOV1VS sau un alt nume lung terminat în VIVS. in ex
terior, pe marginea inelului de sprijin, se pot observa următoarele litere şi semne : 
I— |-V—TVM, ultimele litere putînd fl V(0)TVM, indicînd continuarea inscripţiei 
din interior. Datat în secolul IV, obiectul prezintă o deosebită importanţă, arătînd 
prin factura sa locală, că populaţia daco-romană a continuat să vieţuiască la Porolis- 
sum şi în secolul IV, că vorbea o limbă latină şi că era creştină M.

Inscripţia a fost citită şi în acest fe l: EGO (PA)VLVS VOT(VM) P(OSUI)70, dar
dată fiind distanţa mare dintre EGO şi VIVS, ultimele litere ale numelui, este de 
presupus că avem de-a face cu un nume mai lung, care n-ar fi exclus să fie ZENO- 
VIVS, cunoscut de pe donariul de la Biertan, cu a cărui inscripţie textul de la 
Porolissum are analogii aproape perfecte.

Referitor la rostul acestui vas s-a emis ipoteza că a fost folosit ca disc litur
gic pe care se pregătesc Darurile pentru Sf. Liturghie sau ca potir71, dar în acest sens 
ne exprimam cuvenitele rezerve, mulţumindu-ne să-l considerăm un vas de cult cu 
«ex voto», care, probabil, făcea parte din odoarele basilicii in apropierea căreia s-a 
descoperit.

20. Opaiţ-porumbel, păstrat in Muzeul de istorie şi artă din Zalău, nr. inv. 1871
— C.C. 379/1966, descoperit Înainte de anul 1963 pe locul castrului roman de la Po
rolissum, turuat din bronz, dim .: 8,5X7X5 cm., reprezentînd un porumbel în zbor,
cu aripile întinse, coipui avind detalii anatomice corecte, bine proporţionate, tiind 
foarte frumos realizat. Orificiul de turnare se află pe coada porumbelului, iar cel de

65. H. Daicoviciu, Un fragment ceramic cu inscripţie de Ia Porolissum, în Acta 
Musei Napocensis, XIV, 1977, p. 201—203.

66. N. Gudea, în Acta Musei Porolissensis, III, 1979, p. 522; Idem, în Dacia, NS
XXIV, 1980, p. 259. 67. Die stădtischefl..., p. 214, 216.

68. Piese paleocreştine inedite..., p. 184, n. 53.
6‘J N. Gudea, Vasm cu inscripţie şi simboluri creştine de la Moigrad. Contri

buţii la istoria creştinismului daco-roman, în Acta Musei Porolissensis, III, 1979, p. 
515—523 j Idem, Das Gefăss mit christlicher Inschriit aus Moigrad, în Dacia, NS. 
XXIV, 1980, p. 255—260. A se vedea ş i : Idem, Un argument hotărUor al continuităţii, 
în Contemporanul, 1679, nr. 15/13 aprilie 1979, p. 6—7 ; Idem, Contribuţii la cunoaşte
rea..., p. 98— 100.

70. O. loanitoaia, O nouă şi tulburătoare conlesiune a pămlntului strămoşesc, în 
Flăcăi a, XXVII, nr. 35 (I2l2)/31 august 1978, p. 10; I. Bamea, Arta creştină..., p. 124; 
M. Păcurariu, op. cit., p. 88.

71. P. I. David, Mărturii arheologice, în Săptămîna culturală a capitalei, serie 
nouă, nr. 41 l/vineri, 20 octombrie 1978, p. 1, 7 ; Idem, In legătură cu vasul liturgic 
paleocreştin de la Moigrad (jud. Sălaj), în Telegraful român, 127, nr. 27—28/15 iulie 
1979, p. 2.
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ardere in creştetul capului. Se iii>tne în categoria «opaiţelor-porumbel» (Tauben- 
lampen) şi esle considerat paleocreştin, datînd din secolele V—VI şi fiind importat 
din Egipt” . Caracterul creştin este admis de C. Pop73 şi Al. M atei1*. C  L. Băluţă 
datează acest opaiţ în secolele IV—V, necunoscînd nioi o analogie pentru obiectul în 
discuţie75.

21. Statuetă-cocoş, păstrată în Muzeul de istorie a Transilvaniei, nr. dnv. I.N.
21481, dim .: 9,2X4,5X9,8 cm., confecţionată din lut dens de culoare gălbui-cărămi- 
zie, cu detalii anatomice corecte, turnată într-un tipar bivalv, postamentul fiind rupt. 
Este de provenienţă coptă, datînd din secolele V—VI, iar purtătorii unor asemenea
obiecte ar fi «persoane de caracter preoţesc ori monahie, propovăduitoare ale noii
religii... în interiorul spaţiului carpatic» 76. Ca analogii desăvîrşite ale piesei sînt amin
tite două statuete de cocoş, provenind de la Panopolis-Akhmîn (Egipt), una din te
racotă, iar cealaltă din staniu. Piesei de la Porolissum N. Vlassa îi atribuie un ca
racter creştin, asigurat de cele două statuete de la Panopolis, pe care le redă după 
Dictlonnaire d'drch&ologie chretienne et de liturgie, III/2, Paris, 1914, col. 2901, fig. 
3298 şi co l 2898, fig. 3294. Referitor la a doua statuetă se dau următoarele explica
ţii : «Etain. Un coq bise ă la pârtie inferieure, venant d'Akhmîn; guelque jouet de
Tentant (fig. 3294)» 77> După cum se poate observa din text statueta nu are caracter 
creştin, fiind «o jucărie de copil», îneît ar fi imposibil ca clericii şi monahii care 
făceau misionarism în teritoriul intracarpatic să se fi folosit de «jucării de copii» in 
acest sens. Obiectul de Ia Porolissum are un caracter creştin Îndoielnic.

22. Basilică paleocreştină, făcînd parte din complexul de construcţii situate la 
nord de castrul Pomet şi săpată între anii 1977—1979. S-au surprins patru faze de 
construcţie : ia7a 1 — clădire rectangulară cu absidă, dim .: 10,50X9 m, absidă orien
tată spre vest cu diam.: 3,30 m, datînd din seco’ul I I ; laza a Il-a —  construirea tem
plului lui Bel, dim.: 22,60X13,50 m, înglobînd absida clădirii din faza I ;  interiorul a 
fost împăiţit prin două şiruri de coloane, această fază datînd de la sfirşitul secolului
II j laza a IlI-a — survin citeva modificări făcute de arcaşii palmyrieni, care, proba
bil, foloseau templul; coloanele sînt înlocuite cu ziduri, spaţiul dintre ele fiind de 
19X7 pornind de la absidă; la est se adaugă o încăpere nouă: 4,75X13,50 m, 
faza aceasto încadrinau-se cronologic în secolul 111; /aza a IV-a — zidul interior de 
la nord este întărit cu un zid de piatră, fiind folosite monumente romane, apoi se 
construieşte un zid transversal ce împarte clădirea în două. Absida este folosită In 
continuare. Zidurile construite in această fază, datată în secolele III—IV, alcătuiesc 
un plan aproximativ de basilică paleocreştină cu absidă înscrisă, naos şi pronaos78. 
In templu, devenit ulterior basilică creştină, nu se observă urme de violenţă care să 
indice sfîrşitul epocii romane79, îneît se poate afirma cu certitudine că transformarea 
locaşului de cult păgîn în altul de cult creştin, s-a făcut pe cale paşnică. Analogii 
în acest sens avem din întregul Imperiu roman, această acţiune luînd amploare mai ales 
in<?epînd cu a doua jumătate a secolului al IV-lea, după declararea creştinis
mului ca religie de stat. La noi în ţară avem ca exemple concludente: biserica paleo
creştină de la Slăveni—Olt, din secolul IV, construită pe ruinele «sălii sacre» şi 
avind ca absidă altarul capelei păgine80, basilica de marmură de la Tropaeum Tra-

72. N. Vlassa, Piese paleocreştine inedite..., p. 171— 175, 178— 179.
73. Bronzuri romane In Muzeul de istorie şi artă Zalău, în Acta Musei Poro- 

hssensis, II, 1978, p. 82, nr. 23, pl. IV/13.
74. Repertoriul de aşezări şi descoperiri aparfinlnd sec. IV—IX de pe teritoriul 

judeţului Sălaj, în Acta Musei Porolissensis, III, 1979, p. 479.
75. Les lampes..., p. 207, pl. 117/11.
76. N. Vlassa, Piese paleocreştine inedite..., p. 176— 178.
77. Dictionnaire d'aichkologie chretienne et de liturgie, IU/2, Paris, 1914, col.

2895
78. E. Chirilă; N. Gudea, Al. Matei, V. Lucăcel, Raport preliminar asupra cerce

tărilor arheologice de la Moigrad (Porolissum), în Acta Musei Porolissensis, IV, 1980, 
p. 94—95, fig. 4. 79. Al. V. Matei, art. cit., p. 478—479, 489.

80. D. Tudor, Biserica paleocreştină de la Slăveni-Olt din secolul al IV-lea, in 
Mitropolia Olteniei. XXXI (1979), nr. 1—3, p. 102—105; Idem, Biserica paleocreştini 
de la Slăveni-Olt, în Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, t. 30, 1979, nr.
3, p. 453—457.
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îani suprapusă unui templu roman81. Cazuri similare s-au intimplat în Grecia, unde 
mare parte din monumentele paleocreştine s-au suprapus vechilor temple păgine82.

Faptul că basilica de la Porolissunl are absida orientată spre vest nu trebuie
să ne mire, aceasta fiind o practică des întilnită în Imperiu pînă tîrziu în secolul
VIII, cînd încetează construirea basilicilor cu absida orientată spre vest, orientarea 
ei spre est devenind obligatorie83. Aceeaşi orientare o aflăm şi la Slăjveni—O lt84. 
Caracterul paleocreştin al basilicii este asigurat şi ă& aflarea, în imediata ei apro
piere, a vasului de cult cu inscripţia : EGO...VIVS VOT(VM) P(OSUI), care probabil 
a fost folosit în cadrul ei.

j) CRISTEŞTI, jud. Mureş
23. Fragment ceramic, păstrat în Muzeul de Istorie din Tîrgu-Mureş, descoperit

între ruinele aşezări rurale romane de la Cristeşti. Este decorat cu cruci înconju
rate de palmete, operaţie care s-a efectuat prin ştampilare. Fragmentul ceramic este 
datat în secolul IV şi i se atriouie un caracter creştin, arătîndu-se că astfel de semne 
nu se întîlnesc înainte de Constantin cel Mare şi ducînd la concluzia că atelierele
de la Cristeşti continuă sa activeze şi după retragerea aureliană®3. Tipul de cruce
prezent pe fragmentul ceramic, cu braţele egale, se întîlneşte încă de la sfîrşitul se
colului II şi începu'ul ceiui de al IIl-lea“ , prezentînd analogii aproape perfecte cu 
crucea de pe pecetea de la Jabăr, datată în secolele IV—V 87. Caracter creştin ad
misibil

k) SIGHIŞOARA, jud. Mureş
24. Cruciuliţă de bronz, descoperită de Gh. Baltag de la Muzeul de istorie din 

Sighişoara în mediul arheologic al unei aşezări şi necropole datate în secolele IV— 
VI şi atribuite populaţiei autohtone de tradiţie romanică 88 Inedită.

1) PREJMER, jud. Braşov
25. Biserică paleocreştină, presupusă a fi fost descoperită la temelia bisericii 

din cetatea Prejmerului, fiind la origine ortodoxă, construită în plan de cruce greacă 
ş* a părtinind populaţiei autohtone, care a ridicat-o înainte de venirea slavilor sau 
magh'aplor. Ar fi fost luată de la români, refăcută de cavalerii teutoni şi apoi do
nată ordinului monahal al cistercienilor, care i-au adăugat elementele caracteristice 
arhitecturii goticului timpuriu. Prin temelia ei în cruce greacă s-ar confirma «intenţiile 
catolicilor de a desfiinţa vechile locaşuri de cult ortodox pentru a impune religia lor 
populaţiei autohtone : 89. Este datată in secolele V—VI 90 şi VI **.

Referitor la planul în cruce al acestei biserici, care apare ca unicat în cadrul 
arhitecturii catolice transilvănene, s-au adus precizările necesare în sensul că adop
tarea unui astfel de plan se explică, fie printr-o influenţă orientală adusă de cavalerii 
teutoni92, fie prin asemănările tipologice cu unele monumente cruciforme din Ger
mania93. Planul în cruce greacă al bisericii, a fost transformat într-un altul în cruce 
latină cînd s-a lungit nava centrală94, această operaţie avînd loc în secolul XVI.

Faptul că !n uima săpăturilor efectuate în vederea restaurării monumentului nu 
au apărut urme arheologice din secolele V—VI, ne face să primim cu unele rezerve 
eventualul caracter paleocreştin al bisericii in cruce greacă din cetatea Prejmerului, 
în c ît: caracter paleocreştin Îndoielnic.

81. Informaţie dr. Ioana Bogdan Cătăniciu, pentru care-i mulţumim.
82. D. Pallas, Les monuments paleochr&tiens de Gr&ce decouverts de 1959 ă

1973, Cittâ-del-Vaticano, 1977, passim. 83. P. Testini, op. cit., p. 562.
84. D. Tudor, art. cit., p. 453.
85. A. Zrinyi, Aşezarea rurală romană de la Cristeşti şi legăturile ei cu Galia,

în Marisia, VII, 1977, p. 96. 86. I. Stratan, O ştampilă paleocreştină..., p. 13.
87. Vezi nota 57. 88. Informaţie M. Blăjan, pentru care-i mulţumim.
89. Diac. P. I. David. Un locaş dc cult ortodox la temelia bisericii din cetatea

Prejmerului, în Biserica Ortodoxă Română, XCIII (1975), nr. 7—8, p. 935—939.
90. Idem, In legătură cu rotonda..., p. 1083.
91. Pr. Prof. M. Păcurariu, Istoria Bisericii,.., Sibiu, 1978, p. 52 j Idem, începu

turile Mitropoliei..., p. 33; Idem, Istoria Bisericii..., voi. I, p. 207—208.
92. Gh. Curinschi Voiona, Istoria arhitecturii In România, Bucureşti, 1981, p. 89.
93. V. Drăguţ, Arta gotică In România, Bucureşti, 1979, p. 17— 18.
94. Gh. Curinschd Vorona, op. cit., p. 91.
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Referitor la repertoriul materialelor arheologice paleocreştine din 
Transilvania pe care l-am prezentat, trebuie reţinut faptul, după cum se 
poate observa, că nu toate materialele pot fi considerate sigur creştine, 
doar 14 putînd fi incluse în această categorie şi anume cele notate în 
repertoriu cu nr. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 23 şi 24, celelalte
11 materiale avînd un caracter creştin îndoielnic.

Dacă adăugăm la cele 14 obiecte sau materiale sigur creştine pe 
celelalte 9, mai demult cunoscute95 din repertoriile anterioare, avem 23 
materiale arheologice paleocreştine în Transilvania, de fapt 22 şi un 
locaş de cult din secolul IV, care, împreună cu cel de la Slăveni—Olt, 
datat tot în secolul IV, sînt cele mai vechi basilici creştine din fosta 
Dacie Traiană, pînă nu demult fiind cunoscută doar cea de la Sucidava, 
datată în secolul VI.

Nu am inclus în acest repertoriu vasele care au incizat semnul 
crucii, destul de numeroase, ele depăşind oarecum perioada şi caracte
rul obiectelor de care ne ocupăm, fiind datate în secolele VI—VIII. Ast
fel, de vase au fost descoperite la : Tg. Secuiesc, jud. Covasna, vas datat 
în secolele IV—VI, avînd înscrise semnul crucii şi iniţialele M 8  =  
MHTHR 8EOY =  «Maica Domnului» 9S, Poian, jud. Harghita, mai multe 
vase cu cruci şi un fragment ceramic cu inscripţia NIKA, datate în se
colul VI 97, Sălaşuri, jud. Mureş, vase din secolele VI şi VII—VIII98, Fi- 
liaşi, jud. Harghita, vas din secolele VI—V II99, Bratei, jud. Sibiu, vas 
din secolele VI —VIT100, Şopteriu, jud. Bistriţa-Năsăud, vas din secolele 
VII—VIII101 etc. Tot din secolele VII—VIII datează un tipar de turnat 
obiecte de podoabă de factură bizantină descoperit la Cristuiu-Secuiesc, 
jud. Harghita 1C2. Reţinem că toate aceste materiale provin din aşezări 
sau necropole atribuite populaţiei autohtone.

De asemenea nu am inclus nici materialele creştine provenite din 
necropole sau aşezări aparţinînd populaţiilor germanice şi datînd din

95. Acestea s în t: 1) Alba-Iulia, opaiţ cu cruce, sec. I V ;
2) Biertan, donarium, sec. I V ; 3) Transilvania, opaiţ, sec. IV—V  ;
3) Cluj-Napoca, monument relolosit, sec. I V ; 7) Transilvania, gemă, sec. I V ;
4) De], opaif, sec. IV—V  ; 8) Turda, gemă, sec. IV ;
5) Transilvania, opaif, sec. IV—V ; 9) Zlatna, monument relolosit, sec. IV.

Opaiţele nr. 5—6, care se găsesc în Muzeul «Ţării Crişurilor» din Oradea, pro
vin după ultimele cercetări de la Apulum. Informaţie C. L. Băluţă. Observaţiile sale, 
incluse într-o comunicare, au apărut în Atti dei IX Congresso Internazionale di Ar
c/teologia Cristiana, Roma, 21—27 settembre 1975, Roma, 1978 (inaccesibile).

96. Z. Szekely, Noi descoperiri din epoca romană din sud-estul Transilvaniei, Jn 
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, t. 26, 1975, nr. 3, p. 349; Em. Po
pescu, Inscripţiile greceşti şi latine din secolele IV—XIII descoperite In România, 
Bucureşti, 1976, p. 385.

97. Z. Szekely, El&ments byzantins dans la civilisation materielle des VI—VlII-e 
siicles dans Ie sud-est de la Transylvanie, în Dacia, NS, XV, 1971, p. 353; Em. Po
pescu, op. cit., p. 386—387.

98. Z. Szekely, art. cit.f p. 357; Idem, Aşezarea prefeudală de Ia Sălaşuri, în 
Marisia, V, 1975, p. 74.

99. E. Zaharia, Clfeva observaţii despre arheologia şi istoria secolelor VIII—XI 
pe teritoriul R. S. România, în Aluta, I, 1969, p. 120.

100. I. Nestor, E. Zaharia, Raport preliminar despre săpăturile de la Bratei, jud. 
Sibiu, în Materiale şi cercetări arheologice, X, 1973, p. 196.

101. C. Gaiu, Aşezarea preieudală de la Şopteriu (com. Urmeniş), în Apulum,
XVII, 1979, p. 267. 102. Z. Szekely, art. cit., p. 357.
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secolele V— VII, ele neaducînd nici o contribuţie la cunoaşterea în
ceputurilor creştinismului daco-roman.

Ca şi în repertoriile publicate în 1958 şi 1966, vom face cîteva pre
cizări privind : cantitatea, răspîndirea teritorială şi apartenenţa etnică 
a materialelor arheologice paleocreştine din Transilvania103 descope
rite între 1966—1981.

In ce priveşte cantitatea, aceste obiecte sînt relativ puţine, în număr 
de 14, şi după cum am mai amintit, împreună cu celelalte 9, alcătuiesc 
un corpus d? 23 materiale paleocreştine. Pentru prima dată este inclus 
un locaş de cult din perioada generalizării creştinismului în teritoriul 
intracarpatic, apoi tot pentru prima dată apar materiale care sînt de fac
tură locală (nr. 3, 7, 8, 9, 10 şi 19), altele care sînt databile sigur în seco
lul III (nr. 2, 9 şi 10). Celelalte obiecte sînt aduse, fie din sudul Dunării, 
fie din mediul culturii de tradiţie coptă, arătînd : a) intensele legături 
pe care le avea populaţia din nordul Dunării cu Imperiul, chiar dacă 
administrativ nu mai aparţinea de el şi b) conştiinţa romanităţii rămasă 
trează la un secol-două de la părăsirea provinciei Dacia de către oficia
lităţile şi armatele romane.

Referitor la răspîndirea teritorială precizăm că toate materialele au 
fost descaperite printre ruinele castrelor şi aşezările romane, a căror 
viaţă a continuat şi în secolele IV—VI, dar şi a necropolelor, care, ca 
şi aşezările, au fost folosite în continuare de o populaţie romanică. No
uă obiecte provin din trei mari centre urbane ale Daciei traiane : Ulpia 
Traiana Sannizegetusa, Apulum şi Porolissum, unde continuitatea are 
un fir neîntrerupt pînă astăzi.

Apartenenţa etnică, a acestor materiale este astăzi indiscutabilă: 
ele au aparţinut unei populaţii sedentare, de tradiţie romanică, care avea 
vie această conştiinţă, care vorbea o limbă latină populară şi care nu 
poate fi decît populaţia romanizată care a stat la baza etnogenezei ro
mânilor de astăzi. Materialele nu puteau aparţine popoarelor migra
toare, care s-au succedat în secolele IV—V pe teritoriul Transilvaniei, 
deoarece în castrele, aşezările şi necropolele unde s-au găsât obiectele 
în discuţie nu s-au aflat şi urme materiale de-ale lor, exceptînd pecetea 
de la Pălatca, găsită într-un cimitir germanic, datat în secolul IV, dar 
reamintim că semnul crucii incizat pe ea este mult mai tîrziu, încît apa
riţia obiectului în acel mediu arheologic este o întrebare la care, deo
camdată, nu se poate răspunde.

Toate aceste materiale arheologice aduc o nouă lumină asupra răs- 
pîndirii creştinismului la noi şi explică, totodată, cum ne-am putut păs
tra caracterul romanic ca popor în sud-estul Europei, încît putem con
chide, cu bună credinţă, că ele contribuie la demonstrarea romanităţii, 
continuităţii şi unităţii poporului român.

103. I. I. Russu, Materiale arheologice paleocreştine..., p. 335—340 j D. Protase, 
Problema continuităţii in Dacia..., p. 153— 157.
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DIMITRIOS B. GONIS, To oufTpa<ptx6v ep̂ fov xoo oixoo(Aevuou uaxpiâpxoo 
KdMtatoî A ' (=■ Opera' teologicâ-literarâ a patriarhului ecumenic 
Calist I), Atena, 1980, 377 p.

Persoana şi activitatea teologică scriitoricească a patriarhului ecumenic Calist
1 (10 iunie 1350 —  noiero. 1353; ian. 1355—august 1364) interesează nu numai istoria 
patriarhiei de Constantinopol, ci în mod deosebit istoria Bisericii Ortodoxe Române, 
deoarece el este patriarhul ecumemic care, împreună cu Sinodul patriarhal, a aprobat 
mutarea mitiopolitului Iauhint de Vicina în capitala Ţării Româneşti, la Curtea de 
Argeş.

Nu se cunoşteau prea multe lucruri despre patriarhul ecumenic Calist I, încît 
temeinica şi erudita lucrare a D-lui D. Gonis ne face marele serviciu de a ne informa 
mai precis despre activitatea sa pastorală şi teologică.

Cum arată autorul, nu cunoaştem locul şi data naşterii patriarhului Calist I, nici 
originea şi şcolile la care a învăţat, ci numai activitatea din timpul patriarhatului său 
şi scrierile sale teologice, care, cum vom vedea, prezintă o importanţă deosebită 
(p. 17—25).

Viaţa patriarhu ui ecumenic Calist I coincide cu domnia împăraţilor din di
nastia Paleologilor : Andronic al II-leia (1282—1328), Andronlc al III-lea (1328— 1341), 
Ioan al V-lea Paleologul (1341— 1391) şl a lui Ioan al Vl-lea Cantacuzino (1347— 1354), 
co-împărat cu loau al V-lea Paleologul. (

In timpul vieţii sale au avut loc, în Bizanţ, disputele dintre isihaşti sau pala- 
miţi şi antiisihaşti şi s-au ţinut sinoadele din 1341 şi 1345, care au condamnat isihas- 
inui şi sinoadele din 1347 şi 1351 care au condamnat pe antiisihaşti. In fruntea mişcării 
îsihaste se afla Sf. Grigorie Palama,.canonizat de Biserica Ortodoxă în 1368, iar în 
fruntea antiisihaştilor, Varlaam de Calabria şi Grigorie Achindin.

Patriarhul Ioan al XlV-lea Calecas, împreună cu împărăteasa Ana de Savoia, 
soţia împăratului Andronic al IU-lea şi mama împăratului Ioan al V-lea Paleologul, 
au fost contra isihasmului, iar patriarhii următori, Jsidor I (1347— 1350), Calist I şi 
Filotei I Cokkinos (1353— 1354; 1364— 1376), au apărat şi susţinut isihasmul.

Calist a fost ucenicul Sfîntului Grigorie Sinaitul ( f  1346), în schitul Magula şi 
în Mîuăstirea Ivir din Muntele Athos. In 1350 a fost ales patriarh ecumenic, păsto
rind in două rînduri, între 1350— 1353 şi 1355— 1364. Primul său patriarhat a durat 
rumai Irei ani (1350— 13^3), deoarece în 1353 a trebuit să se autoexileze în insula 
Tenedos, unde se afla împăratul Ioan al V-lea Paleologul; el refuzase să ungă ca 
împărat pe Matei, f!ul împăratului uzurpator Ioan al Vl-lea Cantacuzino, în locul 
lui Ioan al V-lea Paleologul, ginerele său, devenind astfel apărătorul legitimităţii 
politice in Bizanţ. La insistenţele împăratului uzurpator Ioan al Vl-lea Cantacuzino, 
Sinodul Patriarhiei de Constantinopol a caterisit pe patriarhul Calist, invocînd — în 
areastă situaţie tulbure din istoria Imperiului bizantin — opt delicte, care deşi pă
reau canonice, erau in realitate pretexte de natură politică. A l doilea patriarhat al 
său s-a terminat In chip normal prin moartea patriarhului (p. 20—22). Vezi şi studiul
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D-lui Prof. Iorgu D. Ivan, Un episod mai puţin cunoscut din istoria Scaunului de Con- 
stantinopol: caterisirea patriarhului Calist I (1353), In «Glasul Bisericii», XXXIX 
(1980), nr. 3—5, p. 253—280.

Ca patriarh ecumenic a luat măsuri pentru însănătoşirea vieţii morale a clerului, 
a monahilor şi a credincioşilor; a combătut pe ereticii din timpul său : antiisihaşti 
sau antipalamiţi, sau varlaamiti, bogomili, adamiţi, precum şi învăţăturile latini
lor î a combătut, de asemenea, pe mahomedani.

In acelaşi timp a făcut eforturi pentru ridicarea prestigiului Scaunului patri
arhal de Constantinopol. Hotărîrea lui rea mai de seamă rămîne, fără îndoială, apro
barea mutării mitropolitu’ ni Iachint de Vicina, în mai 1359, la Curtea de Argeş, în 
capitala de atunci a Ţării Româneşti, sub voievodul Nicolae Alexandru Basarab 
(1352— 1364), aducînd în sinul Patriarhiei Ecumenice cel mai numeros popor ortodox 
din sud-estul Europei.

Opera sa teologică este de asemenea importantă. El a scris Vieţi de Sfinţi, 
omilii şi rugăciuni. Dintre Vie file de Stinfi, amintim :

1. Bfoc ioîoo rpijfopJou xou Eivatxoo — Viafa Sfîntului Grigore Sinaitul, în 19 
capitole (p. 29—68). Autoiul este de părere că patriarhul Calist I a scris Viaţa Sfîn
tului Grigore Sinaitul în limba greacă, fie în timpul primului său patriarhat (1350— 
1353), fie la începutul celui de al II-lea, în 1355 (p. 57).

Această «rriere a atras de timpuriu atenţia cercurilor isihaste ale popoarelor 
balcanice, căci Sfîntul Grigorie Sinaitul a avut mulţi ucenici isihaşti printre slavi. 
O traducere a ei s-a făcut în limba medio-bulgară sau paleoslavă, între 1350— 1363, 
probabil de unul dintre ucenicii lui din Bulgaria. Scrierea este consacrată isihasmului, 
exemplificînd prin porsoaaa Sfîntului Grigorie Sinaitul modul cum se practica acesta 
în Mu.itele Athos şi în pustiul Paroria, la frontiera dintre Imperiul bizantin şi Bul
garia. unde Sfîntul Grigorie a trăit un timp într-o mînăstire. Scrierea are o deosebită 
importanţă teologică, istorică şi filologică. In ea se arată cum se practica de către 
călugării isihaşti sau palamiţi «rugăciunea mintii» — voepâ itpoaeoXiJ, pentru a 
ajunge la viziunea beatifică a Dumnezeirii celei în Treime. Patriarhul Calist a reuşit 
să ne dea una dintre cele mai frumoase Vieţi de Sfinţi din literatura teologică bizan
tină şi isihastă.

A  fost tradusă de opt ori. Astfel, avem două traduceri în paleoslavă, o tradu
cere în româneşte, două în limba neogreacă, două în limba rusă, una în limba sîrbă, 
pe care autorul lucrării de faţă le indică cu deosebită acrivie. Fiind tradusă in a doua 
jumătate a secolului al XlV-lea în limba paleoslavă, aceasta a devenit un monument 
important al limbii şi literaturii paleoslave.

Pentsu noi, românii, impoitant este faptul că Paisie Velicicovski (1722— 1794), 
storeţul mînăstirii Neamţu, a făcut o nouă traducere paleoslavă, care nu s-a publicat, 
ci s-a păstrat doar în două manuscrise, nr. 371 al catalogului bibliotecii Mînăstirii 
Neamţu şl nr. 69 din catalogul Mînăstirii Sf. Simon din Moscova.

Sub influenţa mişcării duhovniceşti pornită de Paisie Velicicovski, s-a făcut în 
secolul al XVIII-lea o traducere în limba română de ieromonahul Meletie în litere 
chiri'ice. sub titlul: Luna Iul noiembrie,' 27, viafa şi petrecerea a celui dintru Sfinţi 
părintelui nostru Grigorie Sinaitul, scrisă de preasiintitul arhiepiscopul cetăţii lui 
Constantin chyr Callist (p. 40— 42).

2. A doua lucrare a patriarhului Calist I se intitulează : Bioc xou ootou Geoîoaio 
TupviJoo — Viafa Sfîntului Teodosie de Tîrnovo ( f  înainte de august 1363), în 30 de 
capitole (p. 69— 120).

Prototipul elen, adică textul patriarhului Calist, nu s-a păstrat, ci numai tradu
cerea medio-bulgară într-un singur manuscris, nr. 61 al bibliotecii mînăstirii Rila din 
Bulgaria. Nu se poate preciza cine este traducătorul, dar este sigur că el este un 
isihast bulgar de la mijlocul secolului al XlV-lea, ucenic al Sfîntului Teodosie de 
Tîrnovo, care a tradus-o după 1366. S-au propus şi alţi traducători ca : ieromonahul 
Spiridon, patriarhul Eftimie de Tîrnovo, unul numit Pseudocalist, Vladislav Gramatik, 
călugăr bulgar în secolul al XV-lea de la mînăstirea Rila, fără să se poată atribui cu 
certitudine vreunuia.
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Sf. Teodosie de Tîrnovo s-a impus la timpul său ca o personalitate religioasă 
proeminentă, care a jucat un rol de seamă In răspîndirea isihasmului în Bulgaria şi 
in combaterea ereticilor ca bogomilii şi adamitii.

Renumele său s-a răspîndit nu numai printre bulgari, ci şi la sîrbi, români şi 
unguri. (Vezi şi studiul lui P. Şt. Năsturel, •Hongrois et Valaques» au «Hongrova- 
luques» dans Ia «V /e de S. TModose de Tarnovo* ?, în «Cyrillomethodianum», 3 
(1975), p. 163— 165.

Viaţa Sfîntului Teodosie de Tîrnovo este valoroasă din punct de vedere istoric, 
pentru că, în afară de problema răspîndirii isihasmului, ne dă informaţii certe despre 
măsurile luate de patriarhia bulgară de Tîrnovo, in sinodul întrunit în 1359— 1360 
la Tîrnovo, contra bogomililor şi adamiţilor, eretici fanatici, care au tulburat viaţa 
Bisericii bulgaie în secolul al XlV-lea. Ea are, de asemenea, o mare valoare filologică, 
fiind un document preţios pentru cunoaşterea limbii medio-bulgare (paleoslave).

Patriarhul Calist a fost un bun predicator al timpului său şi a lăsat moştenire 
peste 60 de omilii (p. 123—251), dintre care numai trei au fost publicate. D-l D. Gonis 
împarte cele 60 de omilii astfel: 10 omilii ia Duminici şi sărbători (p. 135— 155), 
după cum urmează :

1. Omilie la Înălţarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei curci <p. 136—140).
2. Omilie la prima Duminică a Postului (Paştelui) (p. 140— 144).
3. Învăţătură pentru cinstirea Crucii (p. 144— 145).
4. Învăţătură la Duminica după cinstirea Crucii {p. 145— 146).
5. Omilie la Duminica a cincea din Post (p. 146— 147).
6. învăţătură la Duminica a şasea (a postului), adică a Floriilor (p. 147).
7. învăţătură la luminata zi a Paştelui (p. 147—148).
8. învăţătură la Duminica mironosiţelor (p. 148—149).
3. Omilie la Adormirea Prea Sfintei noastre* Fecioare Născătoarea de Dumne

zeu (p. 149— 153).
10. Omilie la tăierea capului prea cinstitului prooroc, înaintemergător şi bote

zător Ioan (p. 153— 155).
Alte omilii au caracter polemico-dogmatic, după cum urmează :
Omilii despre prob’emele concrete lilozotice şi dogmatice, în număr de trei 

(p. 156— 162).
Omilii contra antipa/amiţUor, adică contra celor ce combăteau pe Sf. Grigorie 

Palama, ca Grigorie Achindin, în număr de 15 (p. 162— 199).
Omilii contra latinilor, în număr de patru (p. 199—210).
Doctrina ortodoxă este foarte bine apărată de patriarhul Calist, combaterea ad

versarilor Sf. Grigorie Palama fiind întemeiată pe revelaţia Sfintei Scripturi şi scrierile 
Părinţilor Bisericdi.

Dintre panegirice ni s-a păstrat numai unul singur, intitulat: Panegiric la Sfîntul 
nostru părinte Ioan Postitorul şi lauda în cinstea mînăstirii Petra (p. 252—260), com
pus în timpul împăiatului Ioan al Vl-lea Cantacuzino (1347— 1354), care este una din
tre cele mai frumoase sciieri ale-patriarhului Calist I. Unii cercetători, în mod ne
întemeiat, au crezut că este vorba despre patriarhul ecumenic Ioan al IV-lea Postitorul 
(582—595), din timpul împăratului bizantin Mauriciu (582—595); în realitate este un 
monah celebru care a trăit pe timpul patriarhului ecumenic Nicolae IJI Kyrdiniates 
Gramaticos (1084— 1111) şi al împăratului Alexios I Comnen (1081— 1118), in mînăsti
rea Petra, închinată Sfîntului Ioan Inaintemergătorul (Prodromos).

‘In afară de acestea, patriarhul Calist [ ne-a lăsat un număr de 24 de omilii ' 
morale, piactice şi ocazionale (p. 211—240) şi 7 omilii pastorale şi asceticei(p. 241—251).

Predica patriarhului Calist este profetică şi eshatologică. El îndeamnă pe clericii 
şi credincioşii din timpul său la pocăinţă şi la întoarcerea la Hristos, deoarece ne
norocirile venite asupra Bizanţului şi asupra credincioşilor sînt urmările încălcării 
poruncii divine şi ale păcatului. Pentru îndreptarea şi ridicarea morală şi spirituală 
a credincioşilor el recomandă participarea continuă la viaţa liturgică a Bisericii.

In acelaşi timp, el a combătut cu energie învăţăturile ereticilor bogomili şi 
adamiţi. A combătut, de asemenea, vrăjitoria, îndeosebi credinţa în farmece şi ma



746 BISERICA ORTODOXA ROMANA

gie. Indemnlnd statornic pe credincioşi să-şi găsească mintuirea şi scăparea In aju
torul lui Dumnezeu şi nu al demonilor răi şi vicleni. A  luptat fără încetare pentru 
înnoirea morală a clericilor, a monahilor şi a credincioşilor.

Opera liturgică a patriarhului Calist I este de asemenea însemnată (p. 253—260). 
In ediţiile Evhologiului Pişericii de Constantinopol şi ale Marelui Evhologiu din Ră
sărit şi Apus, există un număr de rugăciuni care sînt socotite ca «facerea Iui Calist 
patriarhul Constantinopolului*. I se atribuie 16 rugăciuni, uneori chiar mai multe, 
dintre care, după opinia D-lui D. Gonis, numai 13 trebuie privite ca autentice.

Ele se pot împărţi astfel:
1. Rugăciuni in vreme de secetă (2).
2. Rugăciuni în vreme de ciumă şi foamete (2).'
3. Rugăciuni în vreme de primejdie a poporului (5).
4. Rugăciune pentru împărat şi' oastea lui (1).
5. Rugăciune la înălţarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci (1).
6. Rugăciune pentru tîrnosirea bisericii (1).
In afară de acestea, i s-au mai atribuit şi alte rugăciuni, păstrate fie în manu

scrise. fie in e-liţiile tipărite. Semnalăm faptul că nouă dintre rugăciunile patriarhului 
Calist I au fost publicate în ediţia J. P. Migne, P.G., t. CXLVII, col. 575 B — 590 D, 
dar ele an fost trecute in mod cu totul eronat, sub numele istoricului bizantin Nichifor 
Callist Xantopoulos din secolul al XlV-lea.

In afară de lucrările menţionate, i s-au mai atribuit patriarhului Calist I şi alte 
omilii şi rugăciuni, socotite de autor pe bună dreptate, neautentice (p. 293—323).

După cum s-a putut constata, lucrarea de faţă a D-lui Dim. Gonis, prezentată la 
Facultatea de teologie din Atena ca teză de doctorat, este întocmită ştiinţific şi serios, 
fiind îptemeiată pe o aprofundată cunoaştere a izvoarelor din limba greacă şi paleo-
slavă. şi pe cercetarea ceinr mai bune studii în domeniul bizantinologiei şi a vechii
literaturi slave. In afară de un temeinic aparat critic, autorul ne pune la dispoziţie o 
bogată şi utilă bibliografie, referitoare la izvoare, 7 p. (p. 329—335), 13 p. de lucrări 
auxiliare-(p. 335—347) şi totodată valoroase facsimile de manuscrise pe 46 de pagini, 
fapt care asigură lucrării o deosebită valoare.

D-l D. Gonis a reuşit să scoată din negura istoriei, prin temeinica şi valoroasa 
sa lucrare, figura patriarhului ecumenic Calist I, care apare acum ca o mare perso. 
nalitate a Patriarhiei ecumenice de Constantinopol.

Slujitorii şi teologii Bisericii Ortodoxe Române au acum ocazia să cunoască 
mai bine figura patriarhului ecumenic Calist I, care, in mai 1359, a aprobat mutarea 
mitropolitului Iachint de Vicina la Curtea de Argeş, făcînd astfel începutul istoric şi 
mitropoliei Ţării Româneşti.

Pr. prof. I. RĂMUREANU

ONISIFOR GHIBU, Pe baricadele vieţii, Editura Dacia.

Prin cartea aceasta Onisifor Ghibu îşi defineşte un loc precis şi fără asemănare 
în ceata, cam mică a marilor pedagogi ad şcolii româneşti. Toată viaţa acestui om 
a fost o luptă neîncetată A  murit cu condeiul în mînă. Cînd puterile fizice s-au mic
şorat stingîndu-se încet, dar iremediabil, el a continuat lupta prin condei, prezen- 
tindu-şi viaţa aşa cum şi-a trăil-o, aşa cum' şi-a conceput-o. Din această fază ultimă 
de luptă prin scris au ieşit «Pe baricadele vieţii», din care putem eixtrage pe deplin 
conturul şi sufletul scriitorului. Onisifor Ghibu este şi un scriitor autentic, vitalist 
dacă vreţi, care-şi extrage esenţele literare din viaţa lui trăită, pe care ne-o prezintă 
fără emfază, aşa cum a fost.

Pentru autodefinirile necesare ale autorului şi a concepţiilor sale de viaţă cităm : 
«'Către sfîrşitul vieţii sale, Eucken a sintetizat filosofia sa în zece «directive etice»,
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— un fel de Decalog al viemii lui. Aceste directive etice, cărora le-am putea spune 
porunci, s în t:

1. Curăfenie morală, —  baza indispensabilă a oricărei înălţări spirituale;
A. Vitejie, —  iără curaj şi veracitate nu putem înfrînge vremea tulbure şi în

tunecată de astăzi;
3. Veracitate — nu, numai faţă de alţii şi de împrejurări, ci şi fată de noi În

şine ;
4. Dreptite (justiţie) — nu numai faţă de alţi oameni, ci şi obiectivitate în tre

buri (afaceri, lucruri);
5. Demnitate personală —  singura care dă vieţii o valoare necondiţionată;
6. Iubire de patrie şi simt pentru stat — fără de care viaţa devine searbădă, 

molatecă. Noi respingem orice pacifism călduţ;
7. Iubire de oameni şi bucurie de oameni; numai aceasta poate da naştere unei 

afirmări energice a propriilor aspiratiuni;
8. Fidelitate sulletească —  numai ea asigură omului, pe deasupra schimbărilor 

vremelnice, o stabilitate perpetuă ;
9. Cucernicie în faţa puterilor spirituale care susţin existenţa noastră; unde 

lipseşte cucernicia, lipseşte şi posibilitatea oricărei creaţiuni adevărate;
10. Credinţă necondif'onată în existenţa şl afirmarea unei voinţe dumnezeieşti. 

Numai prin ea putem scoate curajul şi energia pentru a putea dezlega problema 
vieţii".

Peste acestea, ca un corolar al acestui filosof şi mare profesor (EUCKEN), vine 
afirmaţia lui scrisă: «Fără religie nu există veracitate pentru viaţa spirituală, nici 
măreţie interioară pentru om».

Rudoll Eucken, filozof şi scriitor, laureat al premiului Nobel pentru literatură 
în 1908, este unul din celebrii profesori de la Jena, care l-a atras şi determinat 
pe Onisifor Ghibu să opteze pentru a se înscrie la această Universitate, celebră 
şi ea, care la vremea aceea era cel mai faimos centru pedagogic din lume. Eucken 
îşi formulează acest «decalog», la începutul veacului nostru.

Dar nu numai Eucken l-a atras pe Onisifor Ghibu la Jena, ci şi colegul acestuia, 
Dr. Wilhelm Rein, «pe care eu ajunsesem, cu timpul, să-l numesc, In gîndul meu, 
«Wilhelm der Reina», adică «Wilhelm cel curat». Rein, tot atît de celebru ca şi 
Eucken, dar nu numai ca pedogog, ci şi ca etician, era herbartian, elev al elevului 
lui Kerbart, si el celebru, profesorul T. Ziller. Rein era conducătorul Seminarului pe
dagogic de lu Jena. Nu numai profesor cu faimă universală, ci şi şef de şcoală 
celebră. «Rein era... herbartian, dar nu un papagal al maestrului său, nici al urmaşilor 
acestuia, ci un gînditor cu propriul cap şi stînd pe propriile-i picioare, pe pămînt 
cu ochii spre cer, cu tot sufletul spre poporul său şi spre umanitate».

Este punctul sensibil cheie, care l-a magnetizat şi atras pe Onisifor Ghibu.
Pornind de la «principiul cultural istoric» al lui Herbart, dezvoltat de T. Ziller 

şi profesorul ’ ui Re'.n spune: «Elevul este aşezat, prin însăşi naşterea sa, în mijlocul 
unui anumit popor. El are să ia parte, cu timpul, la cultura acestui popor. In această 
societate naţională va trăi el mai tîrziu ca un membru independent şi ca o perso
nalitate. Pentru ca el să poată face acest lucru, e nevoie să se facă stăpîn pe comoara 
de cultură a poporului său». Ad rem, referindu-se la propriul său popor, Rein preci
zează : «Noi germanii, n-avem să repetăm sufleteşte nici viaţa chinezilor, nici cultura 
indienilor, ci numai perioadele acelea prin care au trecut cei care ne-au foşt după 
sînge şi după suflet, strămoşi direcţi»... «Căci omul în dezvoltare, numai dezvoltarea 
neamului său o poate înţelege şi numai aceasta îl poate interesa. Numai prin adîn- 
cirea succesivă în fazele de căpetenie din trecut ale înaintării poporului său poate fi 
adus elevul, încetul cu încetul, în legătură cu prezentul şi cu problemele lui, şi pe 
această cale i se poate pune o temelie pozitivă şi felului lui de judecată».

Cnisifor Ghibu trage concluzia: «Nu se putea o mai nimerită pledoarie pentru 
piincipiul nafonal în educaţie şi pentru infirmarea şovinismului lui Appony», cu care 
românii ardeleni luptau atunci pe viaţă şi pe moarte.

/
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Aceşti doi mari profesori ai săi i-au dat, la vîrsta marilor zbuciume studenţeşti, 
fundaţiile etice, sociale, politice, naţionale şi spirituale ale baricadelor, din care 
nu se va retrage decît odată cu înserarea sa.

La aceste temelii adăugăm tulburătoarea impresie pe care a imprimat-o in su
fletul său martirajul doctorului Ioan Ciordaş de către o ceată de şovini unguri: 
«Cea dinţii şi cea mai de seamă ispravă a lor a fost prinderea, mutilarea şi îngro
parea de viu a celui mai iubit şi preţuit fiu al Bihorului —fostul meu amfitrion de 
la Beiuş, în 1907, dr. Ioan Ciordaş». Descrierea uciderii bestiale a dr. Ioan Cior- 
daş o face, tulburător şi real, fostul episcop de Oradea, Roman Ciorogaru, în memo
riile sale, el însuşi victimă a unui atentat politic.

Şi tot pentru descifrarea temeliilor sufleteşti ale adestui mare pedagog, vom 
insera aici o altă mare, tot tulburătoare, amintire a tinereţii sale.

Pentru neobişnuitul ei dramatism, o reproducem în întregime : «Cîteva cuvinte 
despre ''olegii mei de la liceul din Sibiu, printre care mi-am găsit cîţiva prieteni 
pe vială. Intre colegii mei erau şi 6 orfani de la «Theresianum»-ul sibian, care creştea 
copii găsiţi, lepădaţi de mamele lor. Toată lumea ştia că cei mai mulţi dintre aceşti 
copii, ocrotiţi in condiţii bune de statul maghiar, nu erau din părinţi unguri, ci din 
tot felul de naţionalităţi din Ardeal, şi astfel, şi din români. Printre cele 6 «ciori» 
(CSOKA). c jm  li se zicea elevilor din orfelinat, din cauza uniformei lor de culoare 
închisă, era şi Vincenţiu C s e k e , elevul cel mai bun din clasă şi caracter distins. 
Singuiul dintre străini preten cu românii. Trecea drept ungur, şi se şi simţea ungur, 
dar judecfndu-1 după toate calităţile Iui sufleteşti, eu totdeauna l-am considerat de 
un sînge cu românii, pe care-i iubea frăţeşte şi-i ajuta cu devotament neobosit în 
toate greutăţile lor şcolare. Mai tîrziu, în viaţa practică, a învăţat binişor limba 
română. L-am întîlnit in 1919 la Cluj, unde era notar public. îmi arăta aceeaşi prie
tenie, ca şi in copilărie, şi mă simţeam din nou ataşat de el, ca da un frate. încli
naţia sa de a ajuta pe alţii l-a pierdut. împreună cu soţia sa, a semnat o cambie mare 
unui prieten vechi, atrîmtorat. Cînd cambia ajunsese la scadenţă, falsul prieten refuză 
a plăti lăsîndu-şi giranţii în pană. Atinşi pînă în fundul sufletului lor de lipsa 
de omenie a prietenului tiădător, soţii Cseke au socotit că o viaţă lipsită de valori 
morale absolute nu merită a mai fi trăită, s-au legat unul de altul cu o funie şi s-au 
aruncat sub roţile unei mori de lîngă Tîrgu-Mureş, găsindu-şi acolo răsplata unor 
credinţa mari, care le călăuziseră viaţa. Am scris atunci cîteva rînduri într-un ziar 
din Cluj, deplîngînd sfîrşitul tragic al «celui mai bun coleg».

Acestea sînt deci fundaţiile etice ale autorului cărţii de care ne ocupăm.
Dai ce este cartea aceasta şi unde o încadrăm, să zicem, literaturiceşte ? Este 

ea o carte de memorii, specifică genului ? Este, dar nu numai atît. Este 0a o carte de 
pedagogie, propriu-zis ? Este şi aceasta. Dar nu numai aceasta. Este ea o epopee 
a unei tinereţi pătrunse de un fir wertherian romantic? Este şi asta, minus Lote, 
dar pentru asta, nu mai puţin romantică. Este ea o epopee a unei tinereţi mistuite 
total pe altarulluptei naţionale, ca un prinos de bună mireasmă ? Este, fără îndoială. 
Deci este un încruciş de mari fire de viaţă. Căci din ceea ce citim nimic nu este ţesut 
din caerul iihaginaţiei, sau al avîntului visător. Ci totul este, dacă vreţi, o însăilare 
de cronicar al faptelor la care a fost martor şi nu un martor oarecare, mărginaş, pe
riferic. Ci din centrul lucrurilor, în miezul cărora a fost, la care a participat cu toată 
puterea tinereţii şi generozitatea şi inconştienţa ei superbă de sacrificii la orice 
pas, sacrificii în care miza cea mare şi totală, a propriei vieţi, nu a fost niciodată 
nici precupeţită, nici cea din urmă. Amintind cadrul şi ritmul de încrîncenări politice 
ale unei epoci, în care trosneau din temelii, înainte de prăbuşire, trei imperii, unele 
multiseculare, preţul faptelor povestite capătă proporţii de apoteoză, dacă ne gîn- 
dim că din aceste năruiri, va prinde' contur mult visata unitate naţională a neamului 
românesc.

Acestea sînt vremurile din inima cărora Onisifor Ghibu îşi trage sevele, cel mai 
adesea dure şi năprazndce, ale cărţii sale, toate trăite, intens, zilnic, de el.

Nu ne permite spaţiul tipografic să enumerăm, nici enunţiativ, toţi factorii şi 
toate faptele de temelie ale acestei cărţi. De aceea vom sări din vatră în vatră, prin 
cîteva doar, din cele trăite şi reamintite de pana autorului.
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Onisifor Ghibu a urmat iniţial teologia la Sibiu, dar nu s-a făcut preot. Rîvna 
lui a socotit — şi se pare că nu a greşit — că va sluji idealurile naţionale care au 
fost singurul sens şi ţel al vieţii lui, mai bine din poziţia de laic, bun credincios. Avea 
o conştiinţă clară şi puteinică a ceea ce au însemnat şi înseamnă preoţii în istoria 
grea şi frămîntată a poporului român. Cităm: «Ca la 1848, cînd zecile de mii de ţă
rani au purces, după sfatul şi după exemplul preoţilor, spre Blaj, pentru a-şi descărca 
icolo, In faţa lui Dumnezeu şi a mai marilor poporului, sufletul împovărat de amarul 
strîns de atîtea veacuri*.

Cartea «Pe baricadele vieţii» a fost durată pe temeliile de piatră ale copilăriei. 
Copilăria lui Onisifor Ghibu însemnează Săliştea care, împreună cu Avrigul, Răşi
narii şi Poiana Sibiului, — Poiana vlaşinilor — au fost acele enclava geologice — 
spirituale daco-române, c»re au vegheat prin şcoli unitatea de spirit a neamului, ne- 
alteraîă de nici o impuritate de orice natură, au păstrat sunînd în fiecare an, tot 
veacuri întregi plecările şi întoarcerile transhumanţilor. Transhumante, care în is
toria noastră atît de chinuită şi vîntuită, au avut rolul sistemului circulator sangvin 
şi nervos, (ore au păstrat, alimentînd veşnic, vigoarea şi sănătatea trupului şi făp
turii poporului român prin veacuri, milenii şi vifore, cu puritatea altarelor din 
creierii Carpaţilor.

Minuţios, iscusit, realist şi cu totul organic descrie şi prezintă sedimentarea şi 
creşterea copilăriei saie şi a tuturor copiilor Săliştei, cu meşteşugarii ei cu ancestrale 
tradiţii, ca chiar tatăl său, cu oieritul ei, împletit cu plugăritul dur, cu «cea mai mare 
şcoală din ţairă», şcoala primară bineînţeles, cu atîtia oameni de seamă pe care i-a 
dat. Ca şi şcolile tot atît de frumoase şi de funcţionale, ale Avrigului, Poienii, Ră
şinarului, Tilişcăi şi cu oamenii de seamă pe care i-au dat aceste temelii de piatră 
şi dacism, ca Gh. Lazăr, Octavian Goga, Ion Lupaş, temelii din care, atunci cînd 
dinţii şovinismului maghiar şi ai oricărui cotropitor, au încercat să muşte, altceva 
decît să se rupă, nu au putut realiza.

Apoi universităţile lui Onisifor Ghibu, care îmi amintesc prin căldura descrierii 
lor, de entuziasmul candid cu care îmi vorbea Petre Pandrea, acest mare creştin în 
amurgul vieţii sale, agnostice iniţial, dar atît de zbuciumate, despre cela şapte uni
versităţi celebre apusene sub cupolele cărora s-a format, dar începînd cu aceea 
bucureşteană. Cîteva din e 'e  comune, cu cele frecventate şi de Onisifor Ghibu. Deo
sebită, rece şi nepărtinitoare, prezentarea dascălilor universitari, atît de la Seminarul 
teologic rtin Sibiu cit şi a celor de la Universitatea din Bucureşti, cit şi a acelora 
de la universităţile germane. Ce splendid este depănat firul prezentator al povesti
rilor, începînd cu învăţătorul din Sălişte, împletit cu savantul universitar german 
venit acolo să studieze local, problemele sociologiei şcolara, trecînd prin dascălii 
Institutului teologic din Sibiu, chiar dacă puţin ruginiţi, dar ce funcţionali!, nu nu
mai pentru teologi, dar mai ales pentru atmosfera şi cadrul, în formare, universitar, 
dar, ma< ales pentru popoiul ai cărui păstori îi modelau şi pînă la galeria iluştrilor 
dascăli ai săi de la Bucureşti, începînd cu Nicolae Iorga, sub a cărei căldură, îndru
mare şi oblăduire şi-a dus paşii Onisifor Ghibu. Apoi Dimitrie Onciul, I. Bogdan. 
Cităm : «In tot timpu’ petrecut la Bucureşti, soarta a fost foarte bună cu mine, dîn- 
du-mi în toate privinţele mai mult şi mai bine decît aş fi dorit vreodată. Încă din 
piimele săptămîni am avut marele noroc de a fi introdus în casa profesorului N. Iorga, 
care m-a apropiat de el ca pe un copil al său. Luni de-a rîndul n-a fost zi în care 
să nu fi petrecut ceasuri întregi în preajma omului socotit pe atunci drept cea mai 
extraordinară întrupare a geniului nostru naţional».

Reactivează duios şi dinamic «minunatele seri de sîmbăta», cînd în camera de 
lucru lui Iorga, se întrunea redacţia Semănătorului, în care verva inegalabilă a am
fitrionului «ne purta prin ţara minunilor». «Acolo am cunoscut — Octavian Goga şi 
cu mine — pe M. Sa ’ oveanu, pe Şt. O. Iosif, pe I. Scurtu, pe Emil Girleanu, pe Z. Bîr- 
san şi pe alţii. La fel de substanţială şi de duioasă, pentru uitarea care a căzut peste ei 
readucerea în ochi şi suflete, a faimoşilor profesori, mari pedagogi ca, Gavril Mun- 
teanu, Ioan Meşotă ori Virgil Oniţiu de la liceul din Braşov, ori a lui Dionisie Făgă- 
răşanu, Gh. Dima compozitorul, pe Iosif Blaga, sau Aurel Ciortea, de la acelaşi liceu 
celebru, care a crescut generaţii după generaţii de cărturari şi luptători în acelaşi 
timp. Vom încheia şirul dascălilor braşoveni cu Andrei Birseanul autorul cînte- 
cului patriotic «Pe-al nostru steag e scris unire»... La fel de duioasă e rememorarea



750 BISERICA ORTODOXA ROMANA

marilor dascăli pedagogi de la Seminarul din Sibiu, ca Victor Păcală, Ioan Ghibu, Ni
colae Vătăşan, Dr. Petru Şpan, Vasile Stan, Eusebiu Roşea, mulţi dintre ei doctori ai 
universităţiloi apusene, germane îndeosebi, celebre. Ori Ioan Popescu, autorul, «Or
ganului pedagogic» de la 1863, îndrumat de Şaguna spre Universitatea din Lipsea, 
susţinut în studii de acest pedagog de aleasă valoare sub influenţa, chiar dacă, a lui 
J. H. Pestalozzi, unul dintre cei mai umanişti şi democraţi din marii pedagogi ai lumii.

La fel reactualizează în paginile acestea figurile marilor dascăli ai vremilor 
respective pe care i-a ascultat ca, Titu Maiorescu, Constantin Dumitrescu-IaşI (Zis 
Cora), lean Crăciunescu, Constantin Rădulescu-Motru şi Dumitru Drăghiceanu cărora 
le face nişte portrete şi definiri, într-adevăr, definitorii.

Tare multe ar mai fi amintit din aceste «baricade ale vieţii» care sînt de fapt, 
epopeea cu totul inegalată în felul ei, a unei frămintate vieţi de tlnăr student iniţial^ 
apoi de tînăr şi viguros luptător pentru poporul său, luptă pe care a dat-o, îndelung, 
conştient, că în faţă îi poate apărea în orice clipă, ştreangul spînzurătorii, sau plu
tonul de execuţie, austro-ungare. Dar nu şi-a drămuit viata nicicum şi niciodată, 
nici cbiar la anii senectuţii cînd pătimirile nedrepte nu l-au uitat şi nu l-au lăsat 
în pace.

Trebuie să ne restrîngem, oprindu-ne cu enunţările atîtor şi atîtor alte fapta 
de seamă pe care Onisifor Ghibu ni le rememorează, cu o funcţionalitate istorică, 
pedegogică şi naţională, cu toul ieşite din comun şi nespus de bogate în sens.

Trebuie să amintim şi epoca în care fiind student, fără vrerea sa, dar cum zice. 
el, printr-o orînduire divină nepătrunsă, la Budapesta, el a fost cooptat în redacţia 
«Luptei», unde împreună cu deputaţii români T. Mihali, A. Vlad şi Al. Vaida-Voevod, 
a dus o luptă periculoasă, chiar pe viaţă şi pe moarte, cu şovinul conte Appony, 
care piin manevre perfide juridice, vroia pur şi simplu să desfiinţeze cele 3.000 de 
şcoli româneşti, care sub mîna Bisericii, erau arma de rezistentă şi neînfrîngere a 
românilor în faţa şovinismului maghiar. La aceasta, Onisifor Ghibu personal, mai 
ales prin «Lupta» de la Budapesta, dar şi prin ziarele din ţară, a răspuns cu utraquis- 
mul modern pe care l-a propus ca subiect de teză de doctorat în pedagogie la prof. 
W. Rein, consecinţă şi aplicare a principiului cultural istoric, al acestuia luat de la 
Herbart.

Dacă Appony, rafinatul conte sălbatic, încerca să deznaţionalizeze poporul român 
ardelean prin folosirea pedagogiei în acest scop, Onisifor Ghibu, a răsturnat prin lupta 
sa situaţia, făcînd din pedagogie, exact pîrghia necesară răsturnării politicii ungare, 
şovine. Este ceea ce nu i-au iertat ungurii şi l-a condamnat la moarte. Noroc însă, 
că, în contumacie. Principiul utraquismului ghibian, a fost, mai tirziu însuşit de către 
statul grec în învăţămintul lui oficial.

■ Nu vom încheia nic’decum, pînă ce nu vom fixa şi poziţiile filosofice ale ma- 
îelui pedagog naţional — mai ales prin «baricadele vieţii» sale.

Marele său postulat final, este postulatul marelui său maestru Immanuel Kant 
«postulatul păcii eterne dintre popoare». La maestrul de la Konigsberg a ajuns prin 
ucenicul acestuia, prin Fichte dar «tînărul Fichte nu se infeudase acestuia (lui Kant) 
în sensul propriu al cuvîntului». «In filozofie — zicea Fichte, lucrul principal nu e 
acela să continui de acolo unde o prea mare celebritate a încetat să clădească mai 
departe, ci să cercetezi fundamentele ei, să le supui celei mai severe critici, pentru 
a te încredinţa dacă acelea sînt într-adevăr solide pentru a putea susţine edificiul 
ştiinţei».

«C.uvîntările către naţiunea germană», rostite de către Fichte la Universitatea 
din Berlin, pe cînd acest oraş şi tara sa se găseau, ca în orice ocupaţie, sub tirania 
ocupaţiei străine, caracterul lui Fichte de o duritate scăpărătoare de cremene, in- 
tratabilitatea sa cu principiile, intransigenţa necumpănită cu nimic, limpiditatea de 
cristal — religiozitalea — sufletului său, au fost pentru Onisifor Ghibu, dreptarul 
vieţii lui. Îndeosebi, desigur, curajul atitudinii sale, in slujba poporului său german, 
chiar sub cisina brutală a ocupantului. Similitudine cu situaţia lui de ardelean sub 
ocupaţie, cu deosebirea amară doar, că, ocupaţia Ardealului său, nu era de dată 
recentă şi trecătoare ca aceea franceză, ci multiseculară şi cu perspective, nesigur 
încă, de a scăpa de ea, imediat, sau curînd. Evenimentele nu se dezgărduiseră încă, 
din chiar cariatele temelii ale milenarei oprimări.
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«Cît de mult m-au mişcat ideile lui'relative la «misiunea savantului» (Beruf des 
Gelehrten)!. N-?.m citit poate niciodată, cuvinte mai minunate despre aceasta, ca 
cele scrise de tîrfărui Fichte pe cînd era profesor la Universitatea din Jena, din 
care nu pot (— zice Onisifor Ghibu) să nu redau aici cîteva rînduri, care au prins 
în inima mea rădăcini adinei:

«Şi eu sînt unul dintre aceia cărora Ii s-a Încredinţat cultura vremii sale şi a 
celei ce va să urmeze.

Sînt chemat să mărturisesc adevărul; de urmele activităţii mele atîrnă iniinit 
de mult. Sînt un preot ai adevărului; sînt în solda Iui; m-am legat să Iac totul pen
tru e l ; sd îndrăznesc totul, să sufăr totul. Dacă din cauza lui voi ii prigonit şi urît, 
dacă va fi să mor în slujba lui, ce lucru deosebit am tăcut prin aceasta ? Ce-am tăcut
altceva, decît ceea ce trebuia neapărat să fac ?»

Prima întîlnire a lui Onisifor Ghibu cu Fichte, a fost la Seminarul din Sibiu, 
cînd cineva i-a pus în mînă Bestimmung des Menschen (Destinul omului) din biblio
teca Rcklam.

Pe de a’tă parte, tot la vîrsta aceea luase ‘contact, lectural bineînţeles, şi cu 
Schopenhauer întli prin «Aforismele» lui, traduse de Titu Maiorescu, apoi prin tlstorfa 
Filosofiei» de Oberweg-Heize.

Despre omul acesta care domina aproape tiranic intelectualitatea europeană a 
vremii, care l-a influenţat după cîte se ştie chiar pe Eminescu, Onisifor Ghibu, în ale 
sale «baricade», spune într-o teribilă de real definire: prima, citează din Oberweg- 
Heize : «Schopenhauer însuşi, în nemărginita sa autoadmiraţie despre valoarea siste
mului său, era atît de convins, îneît spunea : «Va veni vremea cînd acela care nu va 
şti ce am zis eu despre cutare sau cutare lucru, va fi privit ca un ignoicint».

La antipod Ghibu, «despre omul care voia să ia în Europa, locul lui Messia
spune» : «Cu toată zarva extraordinară care s-a făcut decenii de-a rîndul, în vechiul
regat, în jurul filosofiei lui Schopenhauer, eu nu m-am putut niciodată încălzi pentru 
un prooroc ca acesta, care predică apă şi se îmbată zdravăn cu vin» (subl. n.j.

Opţiunea lui Onisifor Ghibu a fost pentru Fichte şi Maestrul acestuia Kant, iar 
postulatul vieţii sale, a fost «postulatul păcii eterne între oameni». Ghibu nu i-a urît 
pe unguri. S-a luptat pe viaţă şi moarte cu şovinismul nobilimii ungare. Ghibu nu 
a fost nici un fanatic, nici un exclusivist. Atît de frumos vorbeşte despre marele şef 
de şcoală istorică. A. Hatnack şeful şcolii raţionaliste critice, protestantul care a 
prezentat atît de superb şi înălţător monahismul ortodox, mai real şi mai entuziast 
decît un ortodox. Atît de splendid vorbeşte despre savantul filolog V. Willamowitz- 
Mollendorf. «Vestitul patriarh al antichităţii clasice», socialist.

«Ce durere am simţit la gîndul că marile valori actuale ale creştinismului nu 
izbutesc să înlăture barierele create de o istorie nenorocită între diferitele «confe
siuni» creştine, care continuă să stea faţă în faţă, de cele mai multe ori ca adevăraţi 
duşmani ! O minte ca aceea a lui Harnack, ar fi trebuit să fie considerată ca un 
capital preţios, nu numai al protestantismului, ci al întregii creştinătăţi», scrie Oni
sifor Ghibu.

Siu : «Cît de mişcat am fost, cînd, condus de un coleg neamţ ia o veche ospă- 
lărie din veacul al XVI-lea, am aflat că la cutare masă a zăbovit, în trecerea sa de 
la Wartburg la Wittemberg, la 1522, Martin Luther, care-şi aşezase chiar pe masa 
la care am luat loc şi noi cele două unelte cu ajutorul cărora avea să-şi susţină, pînă 
la capăt, ideile sale reformatoare în faţa judecătorilor, înaintea cărora fusese chemat, 
spie justificare: Psaltirea şi sabia!... şi eu poposeam la Jena, într-o mînă cu cartea, 
în cea'altă cu spada de luptă împotriva tuturor celor ce vor voi să mă oprească din 
drumul pe care apucasem de a salva şcolile noastre din Ardeal de deznaţionalizare».

Apărarea şcolilor româneşti sub auslro-ungari şi reorganizarea şcolii româneşti 
după unirea Ardealului, cu strădanii, sacrificii şi primejdii inegalabile şi de necre
zut. constituie marea obsesie, lupta şi biruinţa, ale lui Onisifor Ghibu.

Mai cităm : «Cu cită pietate am călcat pragul sălii de cursuri din localul vechii 
universităţi, în care genialul poet şi patriot, Fr. Schiller, profesor de istorie univer
sală. a vorbit odată, cu admiraţie, despre H o r e a  al nostru din Alba, despre faptele 
lui eroice şi Hespre moartea lui tragică!».
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Şi vom mai cita încă un fragment din Onisifor Ghibu : «Mai întîi sciziunea con
fesională, care timp de două secole ne-a măcinat zadarnic atîtea energii, împiedi- 
cîndu-ne de atîtea ori de la o acţiune naţională românească, unitară şi energică, 
constituie şi acum o rană deschisă (1907) dintre cele mai dureroase. Ierarhii celor 
două biserici româneşti, în loc să purceadă umăr la umăr la lupta de apărare, se 
găseau dezbinaţi: greco-catolicii tăceau cauză comună cu romano-catolicii unguri, 
naviglnd pe două luntri, Luînd atitudine împotriva unei astfel de comportări, am ri
dicat chestiunea necesităţii reunirii celor două biserici lntr-una singură. Dar reali
tatea era mult prea puternică, pentru ca o asemenea idee să se poată realiza atunci. 
Mergînd pe căi separate, cele două Biserici au făcut ca frontul naţional să slăbească 
în <aţa adversarulu; desebit de bine organizat şi înarmat». Rîndurile sînt scrise 
în 1907.

Marii uriaşi ai istoriei noastre, care l-au fascinat pe autorul cărţii «Pe barica
dele vieţii» au fost Andrei Şaguna şi Gheorghe Lazăr. Andrei Şaguna, pentru forţa 
lui de organizator, nu numai bisericesc, ci şi naţional şi om de drept. Opera lui de 
drept canonic este tradusă în toate limbile occidentale de circulaţie universală. Iar 
Gheorghe Lazăr, ca un cărturar de substanţă şi suprafaţă renascentistă care prin 
flăcările iluminismului şi umanismului, reînviată prin forţa credinţei ortodoxe a pă- 
mîntuiui românesc — un!că în substanţa şi forţa ei — este acela oare a demantelat 
total, grecismul şi slavonismul, care stăpîneau pînă atunci, cultura românească. Şi 
nu este o simplă intîmplare, că Lazăr, in loc să traducă, sau să prelucreze teologie, 
din românul Petru Movilă, mai închistat în dogme, traduce din mitropolitul Platon 
al Moscovei, cel mai deschis spre universalitate, cultură şi ecumenicitate dintre toţi 
ierarhii şi teologii ruşi. Şi cel mai mare reorganizator al Bisericii ruse, după cîte se 
pare, un Şaguna al ruşilor. După sistemul sau statutul de organizare al lui Şaguna, 
se conduce în cea mai mare parte Biserica Ortodoxă Română şi astăzi. Cum la fel 
şi aceea rusă, după Platon.

In sfîrşit marele spirit universal de receptivitate şi luptă, ca şi conceptul său 
fichteiat. de etică şi kantian de pace, al autorului cărţii de care vorbim, se vădeşte 
nu numai prin înrudirea lui sufletească şi etică structurală cu cei amintiţi, Eucken, 
Rein, Harnack, Fichte, Kant, Pârvan, de care vorbeşte atît de cald în prietenia lor, 
sau Iorga, dar şi din generozitatea şi intuitivitatea cu care vorbeşte despre episcopul 
Ilarion al Argeşului, care deşi grec de origine, s-a îngropat şi renăscut în duhul 
pămintului românesc fiind unul din stîlpii mişcării şi nu revoluţiei de la 1821, a lui 
Tudor Vladimirescu şi pandurilor săi.

Este o deschidere de interpretare cu totul demnă de luat în seamă, pe care o 
enunţă Onisifor Ghibu, despre acest pămînt românesc şi ideile lui măreţe, ecumenice, 
universale, care a asimilat şi înflorit apoi, în mari idei umane, nu numai o ambiţie 
de eterie helenicească, dar chiar şi o civilizaţie romană ajunsă pînă pe plaiurile 
dacice, sau nişte culturi multiseculare, ca aceea greacă şi slavă.

Crlstofor DANCU
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PACE, ÎNCREDERE, DREPTATE

în contextul lumii actuale unul din dezideratele majore ale vieţui
torilor Terrei este acela al promovării şi întăririi păcii, al apărării vieţii. 
Realizarea acestui deziderat însă nu poate avea loc într-o lume plină 
de inechităţi sociale, într-o lume în care domneşte nedreptatea şi neîn
crederea între oameni şi popoare.

Pacea, încrederea, dreptatea. Iată trei bunuri, trei valori morale care 
nu pot fi separate pentru că încrederea oferă climatul propice pentru 
instaurarea păcii, iar pacea este consubstanţială cu dreptatea. «Pacea 
va fi lucrul dreptăţij şi roada' dreptăţii va fi liniştea...», scrie «evan
ghelistul» Vechiului Testament (Isaia 32, 17). încălcarea dreptăţii re
prezintă un atentat la adresa încrederii ce trebuie să domnească îrître 
oameni şi o subminare a păcii în lume. Eforturile pentru realizarea 
dreptăţii, a încrederii şi a păcii vizează în ultimă instanţă promovarea 
şi apărarea vieţii. Trebuie să subliniem însă că între treptele care duc 
spre culmea dorită a păcii, pasul cel mai greu de făcut este cel de la 
nedreptate la dreptate, căci lumea de astăzi este încă profund marcată 
de nedreptate.

în etapa istorică actuală, cînd aspiraţia pentru realizarea dreptăţii 
sociale — premisă a unui nivel de viaţă superioară pe pămînt — , con
centrează în jurul ei eforturile tuturor forţelor iubitoare de bine din 
întreaga lume, Bisericile sînt chemate să-şi aducă şi ele contribuţia 
lor, potrivit misiunii încredinţate de Mîntuitorul Hristos.

Sprijinirea de către Biserici a efortului-pentru mai binele omenirii 
se înscre pe linia fidelităţii lor faţă de învăţătura creştină care postu
lează că toţi săvîrşitorii binelui în lume sînt împlinitori ai voinţei lui 
Dumnezeu, fiind prin aceasta slujitori ai lui Hristos. «Tot binele vine 
de la Dumnezeu şi cei care fac un lucru bun sînt slujitorii Lui» scrie 
un Sfînt Părinte. în Predica de pe munte (Matei 5, 3— 12), unde ni se 
vorbeşte despre supreme valori morale precum — blîndeţea, curăţia 
inimii, milostenia, pacea, dreptatea ocupă un prim loc : «Fericiţi cei 
ce fămînzesc şi însetează de dreptate...» ; «Fericiţi cei prigoniţi pentru 
dreptate...». Este vorba aici de cei care — indignaţi de nedreptăţile 
constatate — iau bărbăteşte apărarea dreptăţii împotriva celor ce o 
calcă. Iată un îndemn expres pentru creştini, ca ei să-şi sporească efor
turile pentru impunerea dreptăţii în viaţa fiecăruia dintre locuitorii 
Terrei şi în relaţiile dintre ei.

Atitudinea activă a credinciosului creştin pentru realizarea drep
tăţii în viaţa socială nu este în contradicţie cu alte principii evanghe
lice cum ar fi răbdarea, smerenia şi purtarea crucii. Suferinţa creşti-
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nului care-şi duce crucea constă în suferirea împreună cu ceilalţi, adică 
în activitatea jertfitoare de sine, pentru binele şi fericirea semenului. 
Neajunsurile orînduirilor sociale nedrepte nu se pot învinge decît în 
solidaritate şi treptele unei vieţi superioare nu pot fi urcate decît prin- 
tr-un efort comun.

O caracteristică esenţială a dreptăţii creştine este aceea că ea cere 
nu numai înlăturarea crimelor de orice fel, suprimarea exploatării şi a 
asupririi, ci proclamă lupta pentru înlăturarea cauzelor care stau la baza 
nedreptăţii, interzicînd mînia şi ura, lăcomia şi necumpătarea.

Un păcat grav împotriva dreptăţii este şi discriminarea. După 
învăţătura creştină, dreptatea se întemeiază pe unitatea neamului ome
nesc şi pe egalitatea tuturor oamenilor în faţa Creatorului. «Dumnezeu
— scrie Sfîntul apostol Pavel — a făcut dintr-un sînge tot neamul 
omenesc, ca să locuiască pe toată suprafaţa pămîntului...» (Fapte 17, 
26) Chiar dacă această egalitate a tuturor oamenilor a fost stricată prin 
păcat, ea a fost refăcută şi restabilită în şi prin Mîntuitorul Hristos : 
«Nu mai este iudeu, nici elin ,• nu mai este rob, nici slobod ; nu mai 
este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că toţi sînteţi una în 
Hristos Iisus» (Gal. 3, 28). Dreptatea şi egalitatea tuturor oamenilor în 
Hristos trebuie însă să devină realitate în planul relaţiilor inter-umane 
şi sociale prin participarea şi împreună-lucrarea noastră cu Dumne
zeu şi cu toţi oamenii de bine din lume.

Pentru realizarea dreptăţii în lume trebuie să lupte toţi credin
cioşii creştini, alături de toţi cei ce tînjesc după această dreptate. Nu
mai într-o lume în care va stăpîni această dreptate se va putea stator
nici o pace trainică. Numai într-o astfel de lume, omul se va putea 
realiza la adevărata măsură a posibilităţilor sale şi ridica la statura 
desăvîrşirii lui Hristos (Efes. 4, 13).

Biserica Ortodoxă Română, urmînd tradiţiei ei de veacuri, spri
jină eforturile păstoriţilor săi întru zidirea vieţii celei noi în patria 
noastră precum şi iniţiativele ţăiii noastre pentru instaurarea in lume 
a unei noi ordini, bazate pe dreptate şi frăţietate.

REDACŢIA

\
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V IZITA  PREA FERICITULUI PATRIARH DIODOR 
AL IERUSALIMULUI

între 15— 26 iunie 1982, la invitaţia Prea Fericitului Patriarh Iustin, 
Biserica Ortodoxă Română a primit vizita delegaţiei Patriarhiei Ieru
salimului, alcătuită din: Prea Fericitul Patriarh Diodoi al Ierusalimu
lui şi al întregii Palestine; I.P.S. Vasile al Cezareei; I.P.S. Arhiepis
cop Iacob al Neocezareei; I.P.S. Arhiepiscop Arcadie al Ascalonului; 
P. C. Arhim. Timotei Margaritis, secretarul Sfîntului Sinod; P. C. Arhim. 
Aristarh Peiisteris, directorul Seminarului; P. C. Arhid. Filotei Varda- 
kis şi P. C. Damian Constantinou.

La aeroportul Otopeni, înalţii oaspeţi au fost întîmpinaţi de Prea 
Fericitul Patriarh Iustin, însoţit de un grup de ierarhi, membri ai Sfîn
tului Sinod şi de consilieri ai Administraţiei Patriarhale şi ai Arhie
piscopiei Bucureştilor.

Primirea oficială a delegaţiei a avut loc în z;iua de 16 iunie, în 
catedrala patriarhală din Bucureşti. Aici s-a săvîrşit un Te-Deum, după 
care, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a adresat Prea Fericitului 
Patriarh Diodor un cuvînt de bun-venit.

Oaspeţii au fost primiţi apoi Ia Palatul patriarhal, unde au avut 
loc convorbiri şi schimburi de păreri cu privire la diferite probleme 
bisericeşti de interes comun.

După-amiază, Prea Fericitul Patriarh Diodor şi membrii delegaţiei 
au luat un prim contact cu monahismul româ'nesc, vizitînd mînăstirea 
Cernica, de lîngă Bucureşti. Cu această ocazie, au primit explicaţii cu 
privire la organizarea, funcţionarea şi preocupările monahilor din ţara 
noastră.

în dimineaţa zilei următoare, s-au vizitat Institutul teologic şi Se
minarul teologic din Bucureşti, unde au avut loc întîlniri cu profeso
rii, studenţii şi elevii. în cadrul acestor vizite înalţii oaspeţi au fost 
informaţi asupra situaţiei învăţămîntului teologic al Bisericii noastre, 
în continuare s-a mers la Tipografia Institutului Biblic, unde vizitato
rii au luat contact cu activitatea şi realizările presei noastre bisericeşti 
centrale. După-amiază, delegaţia Patriarhiei Ierusalimului a vizitat bi
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serica, muzeul şi pinacoteca mînăstirii Căldăruşani, apoi biserica, mu
zeul şi atelierele de ţesut şi broderie ale mînăstirii Ţigăneşti.

Vineri, 18 iunie, însoţiţi de Prea Fericitul Patriarh Iustin şi de alţi 
ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Patriarh Diodor şi 
membrii delegaţiei Patriarhiei Ierusalimului au făcut o călătorie la 
Curtea de Arge ?. în această străveche aşezare românească, unde a fosit 
primul scaun al Mitropoliei Ţării Româneşti, biserica mînăstirii Curtea 
de Argeş — vestita ctitorie a lui Neagoe Basarab, din anul 1517 — a 
primit după cuvenita rînduială pe înalţii vizitatori. Aceştia s-au închi
nat la moaştele Sfintei Filolteea, apoi au ascultat explicaţiile date de 
P. S. Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul, cu privire la istoricul şi în
semnătatea acestui monument. Mulţumind pentru oferirea acestui po
pas duhovnicesc, Prea Fericitul Patriarh Diodor a remarcat că — ase
menea multor domnitori români — întemeietorul mînăstirii, voievodul 
Neagoe Basarab este cunoscut şi cinstit după cuviinţă de către Patriar
hia Ierusalimului, pentru credinţa sa puternică şi pentru daniile pe 
care le-a făcut Sfîntului Mormînt.

Un moment deosebit de important din programul vizitei l-a con
stituit slujba arhierească ce a avut loc duminică, 20 iunie, în catedrala 
«Sfîntul Spirido'n» din Bucureşti. îmipreună cu Întîistătătorul şi mem
brii delegaţiei Patriarhiei Ierusalimului, au slujit Prea Fericitul Patriarh 
Iustin şi înalţii, mitropoliţi ai Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi 
de preoţi şi diaconi. Au asistat toţi ceilalţi membri ai Sfîntului Sinod, 
conducătorii şi reprezentanţii cultelor din Bucureşti, consilierii Admi
nistraţiei Patriarhale şi ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, profesorii de la 
Institutul teologic şi Seminarul teologic, numeroşi clerici şi credincioşi. 
De remarcat că acest moment sărbătoresc a coincis în mod fericit cu 
un alt eveniment important: aniversarea a 5 ani de la întronizarea 
Prea Fericitului Patriarh Iustin ca întîistă<tător al Bisericii Ortodoxe 
Române.

La sfîrşitul Sfintei Liturghii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin 
a rostit următoarea cuvîntare :

«Prea Fericirea voasftă,
Prea Fericite Părinte Patriarh Diodor, 
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfiinţiile Voastre,
Stimaţi conducători şi reprezentanţi ai cultelor,
Iubiţi credincioşi,
Aleasă şi sfintă zi de bucurie ne-a rînduit astăzi bunul şi atotpu

ternicul Dumnezeu. E ziua binecuvintată a unei reintilniri frăţeşti mult 
dorite, care ne trezeşte în inimi, cu vii rezonanţe, ecoul cuvintelor 
rostite odinioară de Proorocul şi Psalmistul David : «Iată acum ce este 
bun şi ce este frumos, decît numai a locui fraţii împreună» (Ps. 
CXXXII, 1).

într-adevăr, bun şi frumos lucru se înfăptuieşte astăzi în viaţa Bi
sericii noastre. E pentru noi o cinste deosebită de a avea în mijlocul 
nostru pe Prea Fericirea Voastră, Întîistătătorul Patriarhiei Ierusali
mului, «Maica Bisericilor», împreună cu distinşii însoţitori ai Voştri.
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Bucuria noastră este sinceră şi profundă, pentru că vizita pe care ne-o 
faceţi nu este o întîlnire protocolară oarecare, ci o mărturie puternică 
a dragostei şi a comuniunii frăţeşti care ne leagă de veacuri. Este pri
lej de rugăciune comună. De aceea, îngăduiţi-ne ca şi în această îm
prejurare, după ce am săvîrşit împreună jertfa cea fără de sînge şi 
ne-am împărtăşit din acelaşi sfînt potir, în acest sfînt locaş de închi
nare, să vă adresăm din partea Noastră, a ierarhilor şi a credincioşilor 
sfintei noastre Biserici, un călduros «Bine aţi venit!».

Prea Fericirea Voastră.
Vizita pe care ne-o faceţi acum se înscrie, fără îndoială, pe linia 

afirmării şi adîncirii unor vechi şi puternice legături spirituale şi fră
ţeşti care au existat totdeauna între Bisericile noastre.

Desigur, nu există Biserică creştină care să fie străină Bisericii 
Ierusalimului. Dar, împreună cu Bisericile vechi, Biserica Ortodoxă 
Română se simte privilegiată, ştiindu-se pe sine Biserică apostolică, 
avînd deci ca întemeietor un apostol, care a venit la noi de la Ierusa
lim. Este vorba de Sfîntul Andrei ale cărui urme se întîlnesc adesea 
pe întinsul patriei noastre. La aceasta s-au adăugat apoi alţi misionari 
din locurile sfinte, venind la noi.

Dar după epoca începuturilor, ne vedem siliţi să trecem peste 
cîteva secole ca vîntul, fiindcă nu mai găsim decît foarte puţine ştiri 
despre legăturile noastre cu Ierusalimul. Ignoranţa nu însemnează însă 
inexistenţa lor. Va veni poate timpul cînd unele goluri în documentare 
vor fi împlinite. Logica ne spune că legături permanente au existat, 
între noi şi Ierusalim, de vreme ce apar din umbră, din vreme în vre
me, contacte directe între ţările româneşti şi Ierusalim.

Legăturile acestea s-au manifestat însă în chip diferit. Uneori ele 
s-au învederat îndeosebi prin prezenţa întîistătătorilor Bisericii Ieru
salimului în ţările noastre. Alteori prin daniile voievozilor noştri că
tre Ierusalim. Apoi, dacă acestea au fost periodice, pelerinajul la Ieru
salim n-a încetat decît în vremuri giele. Mergerea preoţilor şi credin
cioşilor noştri la locurile sfinte spre închinare constituie legătura cea 
mai frumoasă. a noastră cu locurile pe unde au călcat paşii Mîn- 
tuitorului.

Nu este vremea să vorbim pe larg de aceste legături. Menţionăm 
că în anumite epoci istorice ele erau foarte frecvente.

Vremurile grele prin care a trecut Biserica Ierusalimului au de
terminat pe cîrmuitorii ei să caute roada dragostei frăţeşti în Bisericile 
noastre din Moldova şi Muntenia.

In secolul al XVII-lea, de pildă, patriarhul Teofan al III-lea 
(1608— 1644), luptător hotărît pentru apărarea Ortodoxiei a cercetat în 
mai multe rînduri ţările noastre.

Patriarhul Paisie (1645— 1660) a fost hirotonit în ţara noastră.
Patriarhul Nectarie (1661— 1669), s-a aflat şi el o vreme la Iaşi, 

de unde reîntorcîndu-se la Ierusalim, a refăcut numeroase biserici din 
Ţara Sfîntă, cu sprijinul primit din partea domnitorului Fustraţie 
Dabija.
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Un moment de seamă în istoria legăturilor Patriarhiei Ierusalimu
lui cu Ţările Române l-a reprezentat însutleţitul apărător al Ortodo
xiei, patriarhul Dositei (1669— 1707). El a făcut mai multe călătorii în 
Ţara Românească şi în Moldova, unde a rămas vreme îndelungată, des- 
făşurînd o intensă activitate bisericească şi culturală. Apoi, Hrisant 
Nottara (1707— 1731), care i-a urmat în scaun, a fost ales patriarh cu 
ajutorul domnitorului român Constantin Brâncoveanu.

P. F. Patriarh Iustin rostindu-şi cuvlntarea, după oficierea Sfintei Liturghii, 
în catedrala Sf. Spiridon din Bucureşti.

In Ţările Române au mai călătorit apoi patriarhii Meletie (1731— 
1737), Partenie (1737— 1766), Efrem (1766—1771), Avramie (1775— 1787), 
Antim (1788— 1808), iar la începutul secolului nostru, patriarhul Damian 
(1897— 1931). Toţi aceştia au adus contribuţii de seamă la întărirea uni
tăţii Ortodoxiei şi la afirmarea valorilor ei nepieritoare în mijlocul 
lumii creştine.

Pe de altă parte, trebuie să menţionăm faptul că o serie de dom
nitori români, care au ctitorit numeroase locaşuri de închinare în cu
prinsul ţării noastre, şi-au arătat evlavia lor şi faţă de Locurile Sfinte, 
încă din secolul al XVI-lea sînt consemnate darurile româneşti către 
Patriarhia din Ierusalim şi către alte aşezăminte din Ţara Sfîntă, aflate 
în situaţii grele, în urma ocupaţiei otomane. Gavriil Protul scria astfel 
că voievodul Neagoe Basarab *au dăruit şi au îmbogăţit... şi sfînta ce
tate a Ierusalimului, Sionul, care este mama tuturor Bisericilor, împre
ună cu toate bisericile din jurul ei». Mînăstirea Sf. Sava a fost refă
cută în 1553, prin stăruinţa «domnilor Valahiei». Alţi domnitori, ca
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Alexandru Lăpuşneanul, Petre Şchiopul şi Mihai Viteazul, au tăcut în
semnate danii pentru Ţara Sfîntă.

în secolul următor, patriarhul Dositei, de*care am amintit, scria 
despre voievodul Moldovei, Vasiîe Lupu, că «de la căderea Constan- 
tinopolului, nici un bazileu sau domnitor nu a făcut atlta bine scaunu
lui patriarhal de Ierusalim, ca acesta». Şi tot el îl numea pe domnitorul 
român Şerban Cantacuzino «chivernisitor al Sfîntului Mormînt».

A existat deci o continuă interferenţă în viaţa celor două Biserici 
ale noastre. Acest lucru l-a subliniat şi înaintaşul Prea Fericirii Voas
tre, vrednicul de pomenire patriarhul Benedict, care vizitînd Biserica 
şi ţara noastră în anul 1968, spunea :

«Legăturile care unesc cele două Biserici ale noastre sînt vechi, 
multe şi mari, tari şi de nezdruncinat. Şirul venerabil al vrednicilor de 
pomenire înaintaşi ai noştri, începînd cu Teofan şi Paisie, al prea sfinţi
ţilor noştri ierarhi şi părinţi de la Sfîntul Mormînt, au întărit legătu
rile frăţeşti ale sfintelor noastre Biserici, au lucrat apostolic şi au creat 

,o lungă tradiţie de dragoste şi de preţuire din partea prea sfintei Bise
ricii Române şi a domnitorilor din Moldova şi Muntenia faţă de Locurile 
Sfinte, faţă de prea venerabila Mamă a Bisericilor, faţă de vechiul nos
tru Patriarh şi faţă de venerabila noastră frăţietate a Sfîntului Mormînt, 
faţă de această păzitoare neadormită a preavenerabilelor locuri de în
chinăciune din Pămîntul Sfînt şi faţă de farul cel strălucitor de-a lungul 
veacurilor al neprihănitei noastre credinţe ortodoxe».

în ce priveşte vremurile mai noi, trebuie să amintim că, după cum 
se ştie, pînă în zilele noastre, numeroşi călugări, preoţi şi credincioşi 
români s-au îndreptat spre Ţara Sfîntă, pentru a se pleca cu evlavie în 
faţa Sfîntului Mormînt şi a locurilor pe care şi-a purtat paşii odinioară 
Mîntuitorul lisus Hristos. Pentru a se crea condiţii corespunzătoare pe
lerinilor români la Locurile Sfinte, al căror număr creştea an de an, Pa
triarhia Română a luat iniţiativa clădirii la Ierusalim şi pe malul rîului 
Iordan a cîte unui sfînt locaş de închinare şi de găzduire.

Fericitul întru pomenire patriarhul Damianos al Ierusalimului a 
dat binecuvîntarea pentru zidirea acestor aşezăminte, în anul 1914. Din 
cauza primului război mondial, lucrările au început abia în 1935 şi 
s-au terminat în 1938, sub patriarhii Miron al României şi Timotei al 
Ierusalimului. Vitregiile celui de al doilea război mondial, care s-au 
abătut şi asupra aşezămintelor româneşti de la Locurile Sfinte, au făcut 
necesară restaurarea acestora. După cuvenita zugrăvire şi înzestrare cu 
cele necesare, cele două biserici româneşti de la Ierusalim şi Iordan au 
fost sfinţite în anul 1975, de către fericitul întru adormire patriarhul 
Justinian, împreună cu un sobor de ierarhi.

Aşezămintele româneşti de la locurile Sfinte constituie mărturia 
cea mai grăitoare a bunelor relaţii dintre Patriarhia Română şi Patri
arhia Ierusalimului. Iar pomenirea lor ne dă prilejul de a adresa Prea 
Fericirii Voastre mulţumirile noastre cele mai sincere şi recunoscătoare, 
pentru dragostea, purtarea de grijă şi larga înţelegere arătate slujitori
lor şi închinătorilor români care s-au statornicit sau poposesc la aceste 
aşezăminte.



7 64 BISERICA ORTODOXA ROMÂNA

Sîntem convinşi, de asemenea, că vizita cu care aţi binevoit a ne 
cinsti acum va aduce noi şi însemnate contribuţii la dîncirea bunelor 
relaţii dintre Bisericile»noastre ortodoxe surori, precum şi la slujirea, 
împreună cu întreaga Ortodoxie, a omenirii contemporane dornice de 
viaţă paşnică şi fericită.

Prea Fericirea Voastră,
Distinşi oaspeţi,
Vă aflaţi în mijlocul nostru, venind din Ţara Sfîntă în care, cu 

aproape 2.000 de ani în urmă, s-a născut după trup, din Sfînta Fecioară 
Maria, Mîntuitorul lumii. Aţi poposit la noi, venind din locurile bine- 
cuvîntate deasupra căror a răsunat pentru prima oară cîntarea înge- 
nească: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, întru 
oameni bunăvoire» (Luca 2, 14). Veniţi din pămîntul mîntuirii pe care 
şi-a purtat paşii Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a venit în lume pentru ca 
aceasta «viaţă să aibă şi încă din belşug» (Ioan 10, 10).

Pacea şi viaţa lumii sînt însă astăzi mai ameninţate ca oricînd. 
Bunăvoirea dintre oameni e zdruncinată de neîncredere, zavistie şi 
porniri egoiste. Porunca cea nouă a lui Hristos : «Să vă iubiţi unul pe 
altul, precum v-am iubit Eu pe voi» (Ioan 13, 34) e nesocotită şi uitată 
de o bună parte din cei ce se consideră şi se afirmă a fi creştini. Nu 
este oare datoria noastră, ca slujitori ai Bisericii, să luărţi atitudine 
hotărîtă pentru reactivarea şi transpunerea în viaţă a acestei porunci 
a tuturor vremurilor, dar mai ales a celor de azi, cînd omenirea este 
însetată mai mult ca oricînd de pace, linişte şi frăţietate ?

In ce măsură am împlinit noi creştinii mesajul dragostei şi păcii 
lui Hristos ? Din nefericire, trebuie să recunoaştem că între oameni 
există prea puţină dragoste, iar pacea în lume este primejduită tot mai 
mult. Asistăm, cu profundă nelinişte, la o continuă agravare a situaţiei 
internaţionale. Cursa înarmărilor ia proporţii uluitoare, sporind tot mai 
mult încordarea dintre naţiuni. Geniul uman e călăuzit spre făurirea a 
noi arme de distrugere. Omenirea trăieşte cel mai mare coşmar din 
istoria sa : coşmarul morţii nucleare, al distrugerii vieţii şi civilizaţiei 
de pe întreaga planetă.

In faţa acestei situaţii, ne simţim datori să ne afirmăm întreaga 
noastră responsabilitate faţă (ie apărarea vieţii oamenilor. Căci viaţa 
este darul cel mai de preţ pe care Dumnezeu l-a făcut omului creat 
după chipul şi asemănarea Sa. Potrivit învăţăturii creştine, Dumnezeu 
este nu numai creatorul, ci şi principiul şi izvorul vieţii. A atenta la 
viaţa oamenilor înseamnă a te ridica împotriva lui Dumnezeu însuşi şi 
în acelaşi timp a încălca. porunca divină care spune r ă s p ic a t«Să nu 
ucizi!».

Mai mult decît atît, noi considerăm că nu numai omul, ci lumea 
întreagă, macrocosmosul, este creaţia lui Dumnezeu. De aceea sîntem 
convinşi că, sub nici un motiv şi, în nici o împrejurare, omul nu are 
dreptul să distrugă creaţia. Pămîntul şi viaţa lumii nu trebuie distruse, 
nici ameninţate, pentru că asupra existenţei lor nimeni nu are nici un 
drept, în afară de Dumnezeu.
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Călăuziţi de asemenea simţăminte, noi, slujitorii şi credincioşii 
cultelor din România, ne-am alăturat oamenilor doritori de bine de pre
tutindeni, pentru a contribui - -  de pe poziţiile şi cu mijloacele noastre 
specifice — la triumful păcii şi al vieţii pe pămînt. Am dori să ştiţi 
că în această privinţă ne-am însufleţit atît din porunca împlinirii me
sajului evanghelic, cît şi din atitudinea pilduitoare a poporului român, 
care s-a ridicat cu toată hotărîrea, ca un uriaş monolit, împotriva pre
gătirilor unui nou război mondial. Am sprijinit şi continuăm să spriji
nim cu toată fermitatea numeroasele acţiuni pentru pace pe care po
porul nostru le desfăşoară în întreaga ţară, cu convingerea că împli
nim astfel o nobilă misiune.

Alături de aceasta, am desfăşurat şi acţiuni proprii, pe linje bise
ricească. Din rîndul acestora vom aminti, ca exemplu, adunarea pen
tru dezarmare şi pace a cultelor din România, de la sfîrşitul anului 
trecut, la care au participat peste 300 de reprezentanţi bisericeşti din 
ţară şi 40 de delegaţi ai unor Biserici şi organizaţii creştine şi religioase 
de peste hotare. Am găzduit şi continuăm să găzduim la noi întruniri 
creştine, cu participanţi de peste hotare, care discută pe diferite pla
nuri ploblematica păcii. Am participat, atît Noi personal cît şi reprezen- 

' ai Bisericii noastre, la numeroase congrese, conferinţe şi reuniuni
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Prea Fericirea Voastră,
Vă aflaţi de cîteva zile pe pamîntul opsitalier al ţării noastre. In 

scurtul răstimp petrecut aici aţi vizitat deja cîteva instituţii, mînăstiri 
şi aşezăminte bisericeşti. In zilele ce urmează, veţi vizita şi alte locuri, 
pentru a cunoaşte realitatea vieţii religioase din ţara noastră şi pentru 
a vă putea da seama de evlavia şi de vrednicia credincioşilor noştri.

Odată cu aceasta, avem convingerea că veţi putea aprecia şi hăr
nicia, cinstea, munca rodnică şi viaţa înfloritoare a poporului român. 
Realizările sale deosebite din ultimele decenii, în toate domeniile de 
activitate, vă vor fi mărturii convingătoare despre hotărîrea acestui 
popor de a-şi făuri o viaţă tot mai bună, demnă şi fericită, precum şi 
despre lupta lui pentru respectarea dreptului la pace, la prosperitate 
şi fericire al oamenilor de pretutindeni.

Vă încredinţăm că aici Ia noi veţi găsi peste tot braţe şi inimi des
chise. Alături de ierarhii, clerul şi credincioşii noştri, vă întîmpină 
astăzi, în acest sfînt locaş de închinare, şi conducătorii şi reprezentan
ţii celorlalte culte din capitala ţării noastre. Prezenţa lor arată, pe de o 
parte, preţuirea şi stima deosebită ce vi se acordă din partea lor, iar 
pe de alta dovedeşte conlucrarea noastră ecumenică, în spiritul res
pectului reciproc şi al dragostei frăţeşti.

Cu toţii vă întîmpinăm cu dragoste şi cu bucurie sinceră, dorindu- 
vă să vă simţiţi bine în mijlocul nostru.

Rugăm pe bunul Dumnezeu să binecuvinteze această întîlnire fră
ţească, iar vizita pe care ne-o faceţi să fie o nouă verigă la lanţul de 
aur al legăturilor noastre tradiţionale care ne leagă în mod atît de fe 
ricit în aceeaşi «una, sfîntă, sobornicească şi apostolească» Biserică.

Fie ca Părintele ceresc să reverse din belşug bogate daruri asupra 
Sfintei Voastre Biserici şi a păstoriţilor Voştri şi, in acelaşi timp, să ne 
ocrotească şi să ne întărească în lucrarea de slujire a semenilor noştri 
de pretutindeni, cu al Său dar şi cu a Sa iubire de oameni. Amin l».

Răspunzînd, Prea Fericitul Patriarh Diodor, a rostit următoarea 
cuvîntare :

«Prea Fericite Frate în Hristos şi împreunâ-slujitor,
Părinte Patriarh Iustin,
înalt Prea Sfinţiţi Ierarhi ai Bisericii surori din România,
Cinstită preoţime,
Iubiţi fii întru Domnul,
Dăm slavă Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru de la care vine tot 

binele, pentru că în nemărginita Lui bunătate ne-a învrednicit pe Noi şi 
întreaga noastră suită să săvîrşim această primă vizită Prea Sfintei 
Biserici surori din România. Dăm slavă lui Dumnezeu că am săvîrşit 
Taina Tainelor, Sfînta Euharistie, în această sfîntă biserică, împreună 
cu Venerabila Voastră Prea Fericire, fiind înconjuraţi de înalt Prea Sfin
ţiţii Ierarhi, de preoţi şi diaconi şi alăturîndu-se rugăciunii noastre un 
mare număr de fii credincioşi ai Bisericii Ortodoxe Române surori.

Venim de la Sionul cel sfînt, din oraşul împăratului veacurilor, din 
sfînta cetate a Ierusalimului, din locul de reşedinţă slăvit şi istoric al



Mamei Bisericilor, din leagănul creştinismului, de unde dumnezeiescul 
întemeietor al Bisericii, Domnul nostru Iisus Hristos, din iubire de 
oameni făcîndu-se om, a început lucrarea Sa mîntuitoare. Venim de pe 
locurile pe care a mers Domnul, sfinţite de EI prin întreaga Sa viaţă şi
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Înaltul oaspete vorbind în catedrala Sf. Spiridon din Bucureşti.

activitate pămînteasca, prin moartea Sa pe cruce şi prin învierea Sa 
din morţi. Venim de la lăcaşurile cele sfinte pe care Ie-a ridicat primul 
împărat creştin Constantin cel Mare şi sfînta sa mamă şi au fost întă
rite apoi de alţi împăraţi bizantini, spre perpetuarea credinţei în Hris
tos pînă la sfîrşitul veacurilor.

Sîntem foarte adînc mişcaţi, fii iubiţi întru Domnul, că Dumnezeu 
ne-a condus paşii în această ţară frumoasă a României, ca să vedem 
credinţa puternică ce stăpîneşte inimile fiilor Prea Sfintei Biserici Or
todoxe din România, sub conducerea înţeleaptă a Prea Fericirii Sale 
Patriarhului Iustin. Admirăm sincer exemplara organizare a acestei Bi
serici, spre slava Iui Hristos şi a Ortodoxiei româneşti.

Prea Fericirea Voastră, inima noastră este copleşită de iubire pă
rintească şi de aceea simţim nevoia să împărtăşim şi credincioşilor 
români din prisosul acestei iubiri al inimii noastre.

Aş vrea mai întîi să amintesc cuvintele pe care Domnul le-a adre
sat ucenicilor Săi de curînd aleşi, cuvinte scrise şi în pericopa evan
ghelică de astăzi (Matei 4, 18—23), care sună aşa : «Veniţi după mine 
şi vă voi face pescari de oameni».

Domnul, şi astăzi şi pînă la sfîrşitul veacurilor, se va adresa cu 
aceste cuvinte către continuatorii lucrării Apostolilor, către Noi şi că
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tre toţi păstorii Bisericii Sale pe cure a cîştigat-o cu însuşi sîngele Său. 
Domnul se adresează şi către toţi credincioşii, către păstori şi păsto
riţi, pentru ca toţi să-L urmeze cu credincioşie, cu cuget curat şi cu 
hotărlre, pentru ca să mergem pe urmele Lui, în vederea mîntuirii su
fletelor noastre. Sîntem chemaţi să luăm crucea Lui, şi să înţelegem «că 
jugul Său este bun şi sarcina Sa uşoară».

Intru aceasta constă măreaţa lucrare a mîntuirii, începută de Dom
nul şi continuată pînă astăzi de Biserică şi în Biserică, prin taina preo
ţiei şi a succesiunii Apostolice, prin harul Sfîntului Duh, «spre zidirea 
trupului lui Hristos care este Biserica», precum zice Apostolul, aşa în- 
cît «Hristos să dăinuiască în veci-.

Iubiţi fii întru Domnul,
Noi, păstorii Bisericii, purtăm o cruce grea pe umerii noştri, pen

tru că ne-am asumat sarcina de a răspunde de lucrarea mîntuirii cre
dincioşilor. Această lucrare ne-o asumăm, noi păstorii Bisericii, în mo
mentul ridicării noastre la demnitatea arhierească şi la cea mai înaltă 
treaptă a preoţiei. Cu toate acestea, noi urcăm cu curaj drumul Golgo- 
tei noastre, ca oarecînd Domnul al cărui exemplu ne inspiră pe toţi, şi 
săvîrşim înaltele noastre îndatoriri care provin de aici, pentru ca să 
ajungem la bucuria Învierii. Este destul să fim rîvnitori, păzitori ai po
runcilor sfinte şi să ne îndeplinim îndatoririle faţă de turma încredin
ţată nouă.

Socotim necesar să amintim aici că Patriarhia noastră îşi poartă 
crucea sa de 14 veacuri şi mai bine şi că se luptă să-şi păstreze turma 
cu mari jertfe. De altfel, spune şi un istoric: «Dacă n-ar ti fost monahii 
ortodocşi, ca să păzească Locurile Sfinte, creştinismul ar fi fost şters 
de pe faţa pămîntului, iar monumentele creştine ar fi dispărut».

Prea fericite frate întru Hristos şi împreună slujitor,
Prezenţa noastră în mijlocul vostru în acest prea sfînt lăcaş, la ceas 

de rugăciune, în acest moment de mare însemnătate istorică, ne obli
gă, pornind şi de la pericopa evanghelică, să vă adresăm cuvinte de în
tărire din prisosul dragostei şi din adîncul inimii noastre părinteşti. Cu 
această ocazie, socotim necesar să subliniem importanţa pe care o are 
schimbul de vizite între Intîistătătorii Bisericilor noastre autocefale su
rori, în vremuri în care se aud veşti de războaie şi tulburări pe scară 
mondială, în care au loc provocări la adresa personalităţii şi libertăţii 
umane, în care probleme sociale de nivel mondial aşteaptă o rezolvare 
imediată.

Popoarele pămîntului aşteaptă cu nerăbdare ca Biserica lui Hristos 
să ia poziţie fermă faţă de problemele care preocupă lumea întreagă. 
Aşteaptă glasul drept al Bisericii, care va contribui la rezolvarea co
rectă a problemelor care preocupă omenirea. Pe de altă parte, schimbu
rile mai dese de vizite între conducătorii Bisericilor Ortodoxe se im
pune atît pentru rezolvarea problemelor interbisericeşti şi îndepărtarea 
neînţelegerilor care întîmplâtor pot surveni, cît şi pentru strîngerea pe 
mai departe a legăturilor frăţeşti, în vederea întăririi dragostei în
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Hristos şi a unităţii creştine, pentru care Domnul s-a rugat «ca toţi să 
lie una», iar Biserica Mamă, la rîndu-i se roagă «pentru bunăstarea sfin
telor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor».

Iubiţi fii întru Domnul,
Cu iubire părintească în Hristos, vă adresăm cuvintele noastre în

tăritoare şi dătătoare de speranţă, cuvinte pornite din adîncul inimii 
Intîistătătorului Sionului celui Sfînt, care vin întocmai ca undele Ior
danului să răcorească sufletele şi inimile însetate şi să ducă la întă
rirea trupului lui Hristos. Să rămmeţi în dragostea lui Hristos şi să fa
ceţi fapte bune şi plăcute lui Dumnezeu, ca să aveţi totdeauna cu voi 
harul şi binecuvîntarea Prea bunului Dumnezeu. Hristos, cel ce a înviat 
din morţi, cel ce a călcat moartea şi pe om l-a făcut nestricăcios, prin 
harul Prea Sfîntului Duh, va rămîne singurul învăţător divin al omeni
rii ; numai prin Hristos şi în Hristos este posibilă rezolvarea oricărei 
probleme, de mici sau de mari dimensiuni. «Pacea lui Dumnezeu, care 
întrece orice minte, să vă păzească inimile şi gîndurile în Hristos 
Iisus» (Filip. 4, 7). Pentru ca cel ce rămîne în dragostea lui Hristos şi 
săvîrşeşte fapte conforme cu iubirea Lui, «rămîne în Dumnezeu şi 
Dumnezeu rămîne în El» (I Ioan 4, 16).

Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi 
Tatăl şi împărtăşirea Sfîntului Duh să fie cu voi toţi. Amin /».

Prea Fericitul Patriarh Iustin a oferit apoi unele daruri înalţilor 
oaspeţi. La rîndul său, Prea Fericitul Patriarh Diodor a oferit întîistătă- 
torului Bisericii Ortodoxe Române daruri, precum şi distincţia de 
«Cavaler purtător al crucii ordinului Sfîntului Mormînt». De asemenea, 
înalţii ierarhi care au slujit în sobor, precum şi cîţiva colaboratori ai 
Prea Fericitului Patriarh Iustin, au fost distinşi cu ordinul «Crucea 
Sfîntului Mormînt».

La Palatul patriarhal, Prea Fericitul Patriarh Iustin a oferit apoi un 
dejun oficial în cinstea Prea Fericitului Patriarh Diodor. Au luat parte, 
alături de înalţii oaspeţi: Dl. Ion Roşianu, preşedintele Departamentului 
Cultelor, împreună cu alţi colaboratori ai Domniei Sale membrii Sfîn
tului Sinod ; conducătorii şi reprezentanţii cultelor din Bucureşti; con
silierii Administraţiei Patriarhale şi ai Arhiepiscopiei Bucureştilor ; re
prezentanţi ai Institutului teologic şi ai Seminarului teologic din Bucu
reşti. Cu această ocazie s-au rostit toasturi.

I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului a remarcat însemnătatea 
momentului, subliniind — pe de o parte — că vizita Prea Fericitului 
Patriarh Diodor coincide cu aniversarea a 5 ani de patriarhat ai Prea 
Fericitului Patriarh Iustin, iar — pe de alta — că, în urma hotărîrii Sfîn
tului Sinod, ziua de astăzi a fost dedicată drept «duminica rugăciunii 
pentru pace».

I.P.S. Sa a toastat pentru sănătatea celor doi întîistătători de Bise
rici şi a Domnului preşedinte Ion Roşianu, pentru bunăstarea şi propă
şirea ţarii noastre şi pentru pace în lume.
B.O.R. — 2
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Prea Fericitul Patriarh Diodor, luînd cuvîntul, a spus :
«Prea Fericirea Voastră,
Domnule preşedinte al Departamentului Cultelor,
Cinstiţi ascultători,
Ne copleşeşte inima această vizită a noastră pe care o facem v e 

nerabilei Biserici Ortodoxe Române surori. Am văzut multe lucruri

P. F. Patriarh Diodor oferind P. F. Patriarh Iustin distincţia do «Cavaler 
purtător al crucii ordinului Sf. Mormint».

deosebite. Sîntem uimiţi de progresul social-economic al ţării, precum 
şi de viaţa religioasă din România. Admirăm excelenta organizare a 
Bisericii Ortodoxe din România sub conducerea înţeleaptă a Prea 
Fericirii Voastre. De aceea, ţinem să felicităm atît pe conducătorii 
Bisericii cît şi pe conducătorii statului, în frunte cu preşedintele 
acestei ţâri.

Am constatat că aici sînt împlinite idealurile sfinte, al dragostei 
faţă de om şi ale dorinţei de pace.

Vizita noastră aici are, desigur, o importanţă pur religioasă, legată 
de contactul personal între conducătorii Bisericilor noastre, în vederea 
strîngerii relaţiilor dintre cele două Biserici surori. Acest lucru urmă
reşte apoi unitatea întregii Bisericii Ortodoxe şi slava Bisericii pe care 
a întemeiat-o Mîntuitorul. De aceea, este necesar să avem In vedere 
într-ajutorarea Bisericilor Ortodoxe şi strînsa colaborare a întregii 
Ortodoxii din lume.



VIAŢA BISERICEASCĂ 771

Prea Fericirea Voastră,
Această vizită ia Prea Fericirea Voastră ne dă posibilitatea şi oca

zia de a afirma că nu trebuie să ne fie teamă de contactele cu etero- 
docşii, pentru că Biserica Ortodoxă are lumina adevărului. Noi pro- 
povăduim Ortodoxia şi niciodată nu vom trăda învăţăturile sfintei 
noastre credinţe ortodoxe.

Trăim într-o lume tulburată, iar noi păstorii Bisericii trebuie să 
fim alături de cei care se străduiesc să facă o lume mai bună, unde 
buna înţelegere şi pacea să triumfe».

Răspunzînd, Prea Fericitul Patriarh Iustin a rostit următorul cuvînt:
«Prea Fericirea Voastră,
Patriarhul Fotie scrie în una din epistolele sale că Marea Neagră 

era pe vremuri numită «Pontul neprimitor de străini». Odată cu civi
lizaţia popoarelor din jurul Mării Negre s-a schimbat însă şi mentali
tatea oamenilor, astfel că ea a devenit «bineprimitoare de străini».

Patriarhul Fotie adăuga apoi că, pe vremea lui, Marea Neagră se 
numea «Pontul evlaviei». Acest lucru se datora faptului că o dată cu 
creştinarea locuitorilor din jurul acestei Mări, toată zona aceasta a 
ajuns să fie considerată «evlavioasă». Cu vremea însă şi această evla
vie s-a transformat, astfel că putem spune că zona în care trăim acum 
este «o zonă a dragostei între oameni». Pe pămîntul ţării noastre tră
iesc oameni de diferite credinţe şi naţionalităţi. Dacă înainte vreme 
religiile şi naţionalităţile se certau între ele, iată am ajuns într-o vre
me cînd reprezentanţii tuturor religiilor vin lă noi ca acasă la ei. Ca 
şi naţionalităţile, membrii diferitelor religii, trăiesc în pace şi înţe
legere desăvirşită în ţara noastră. Tuturor ne este scump pămîntul pa
triei, împreună lucrăm pentru binele întregului popor, împreună de
punem strădanii pentru apărarea păcii în lume.

După cum ştiţi, în aceste zile la New-York există o sesiune spe
cială a O.N.U. pentru dezarmare. La ea ne aducem şi noi contribuţia, 
fiind convinşi că glasul popoarelor va împiedica izbucnirea glasului 
tunurilor. Toţi ştim că lumea ar putea fi distrusă in cîteva minute. Lu
crul acesta nu e o glumă. Ca şi în trecut, se pot ivi şi astăzi demenţi 
care să declanşeze un nou război. Iată, în vremea noastră, două po
poare civilizate, Anglia şi Argentina, au pornit un război, pe care nu 
ştiu cum să-l mai oprească.

In părţile unde trăiţi Prea Fericirea Voastră, există de asemenea 
un focar de război. Numai Dumnezeu a oprit declanşarea unuf nou 
război mondial. De aceea, datoria noastră este de a lupta pentru dezar
mare, pentru pace. Nu există astăzi o mai mare datorie creştină decît 
lupta pentru apărarea vieţii1 omului.

De aceea, în numele vieţii noastre, să facem totul, prin mijloacele 
noastre, ca să împiedicăm războiul. Cum am mai spus, sîntem împo
triva unui război nuclear general, căci printre cei ce vor muri vom fi 
şi noi. Sîntem împotriva unui război limitat, căci între victimele a ce
stuia s-ar putea să fim şi noi. Sîntem împotriva oricărui fel de război, 
căci chiar dacă vor muri numai cîţiva oameni, aceştia sînt semenii şi



BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

fraţii noştri. In numele vieţii noastre, să depunem toate eforturile pentru 
a împiedica orice război, orice vărsare de sînge.

Ştim că întreaga creştinătate gîndeşte aşa. Ştim că Prea Fericirea 
Voastră sînteţi un mare luptător pentru pace. De aceea astăzi cînd 
noi am declarat o zi a păcii în întreaga Biserică Ortodoxă Română, ru- 
gîndu-ne în toate bisericile pentru pacea a toată lumea, vă mulţumim 
că Prea Fericirea Voastră aţi slujit împreună cu noi la această Litur
ghie a păcii şi vă încredinţăm că vom păstra în sufletele noastre amin
tirea vie a acestei vizite.

Vă dorim, în continuare, petrecere frumoasă în ţara noastră şi ru
găm pe bunul Dumnezeu să păzească locurile pe care le păstoriţi, şi 
nu numai pe acestea, ci şi întreg pămîntul, de orice distrugere, de orice 
primejdie a morţii».

In ziua de 21 iunie, Prea Fericitul Patriarh Diodor şi însoţitorii au 
fost primiţi la Departamentul Cultelor, de către Dl. preşedinte Ion 
Roşianu. Au fost de faţă Prea Fericitul Patriarh Iustin, împreună cu unii 
ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. în discuţiile care au avut loc în 
această împrejurare, s-au evidenţiat bunele relaţii dintre cultele reli
gioase din România, precum şi cele dintre culte şi statul român, ca şi 
contribuţia cultelor, în ambianţa libertăţii religioase, la promovarea 
vieţii noi a poporului român şi a păcii în lume. Prea Fericitul Patriarh 
Diodor a exprimat D-lui preşedinte Ion Roşianu sentimentele sale de 
aleasă preţuire şi a apreciat pozitiv situaţia vieţii religioase din 
România.

în continuare, însoţiţi de Prea Fericitul Patriarh Iustin şi de un 
grup de ierarhi şi clerici ai Bisericii Ortodoxe Române, înalţii oaspeţi 
au făcut o călătorie de cîteva zile în Moldova.

La mînăsitirea «Sfîntul Ioan cel Nou» din Suceava, I.P.S. Mitropo
lit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a primit după cuvenita rînduială 
pe înalţii vizitatori, prezentîndu-le apoi istoricul acestui străvechi aşe- 
zămînt bisericesc de importanţă deosebită în viaţa credincioşilor mol
doveni.

Răspunzînd, Prea Fericitul Patriarh Diodor a mulţumit pentru pri
mire şi şi-a exprimat bucuria de a vizita străvechea cetate a Sucevei 
şi de a se închina moaştelor Sfîntului Ioan cel Nou.

Programul care a urmat a prilejuit oaspeţilor un variat şir de con
tacte cu viaţa monahală şi bisericească din această regiune a ţării 
noastre. Pretutindeni, la locurile şi monumentele vizitate, ei au putut 
remarca roadele activităţii deosebit de bogate depuse de Prea Fericitul 
Părinte Patriarh Iustin în cei 20 de ani de arhipăstorire ca mitropolit 
al Moldovei şi Sucevei, precum şi ale continuatorului operei Sale, I.P.S. 
Mitropolit Teoctist.

în dimineaţa zilei de 22 iunie, în drum spre mînăstirile din zona 
Neamţului, vizitatorii s-au oprit în parohia Boroaia, de lîngă Fălticeni, 
unde au fost întîmipinaţi de o mulţime de credincioşi, în frumoase cos
tume naţionale, în frunte cu protopopul şi preoţii din Protopopiatul 
Fălticeni. Vizitînd monumentala biserică parohială a satului construită 
între anii 1969— 1977 şi împodobită cu pictură şi mobilier de înalt gust
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artistic, Prea Fericitul Patriarh Diodor şi-a exprimat deosebita satis
facţie de a intra într-un locaş mou de închinare, ctitorie a Prea Feri
citului Patriarh Iustin, precum şi de a lua contact cu viaţa deosebit 
de activă a credincioşilor acestei parohii rurale.

La mînăstirea Agapia, o impresie de neuitat au produs călugăriţele 
vieţuitoare aici, care, în dangătul lin al clopotelor, şi-au unit glasurile 
în cînrtări bisericeşti înălţătoare, primind după cuviinţă pe înalţii re
prezentanţi ai Locurilor Sfinte.

Aceeaşi atmosferă sărbătorească a întîmpinat pe oaspeţi şi la mî
năstirea Văratec, o altă mare mînăstire de maici, unde Întîistătătorul 
Patriarhiei Ierusalimului şi însoţitorii au apreciat evlavia şi viaţa de 
rugăciune şi muncă a călugăriţelor.

Un popas la Seminarul teologic de lîngă mînăstirea Neamţu a pri
lejuit vizitatorilor o plăcută şi foarte instructivă întîlnire cu profesorii 
şi elevii acestei şcoli teologice. Cu acest prilej Prea Fericitul Părinte 
Patriarh Diodor a rostit o cuvîntare, felicitînd pe profesori şi ipe elevi 
pentru frumoasele rezultate ale muncii lor.

La rîndul său, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a adresat ele
vilor seminarişti un vibrant cuvînt de povăţuire duhovnicească, în care 
a subliniat frumuseţea, rolul şi importanţa misiunii preoţeşti în socie
tatea vremurilor noastre. între altele, Prea Fericirea Sa a spus :

«Învăţămîntul teologic constituie pentru ierarhia noastră bisericeas
că una din cele mai mari preocupări. Acest lucru se explică, mai 
intîi, prin faptul că formaţia bisericească se face cu anevoie, iar în al 
doilea rînd, pentru că grija noastră permanentă pentru turma încredin
ţată spre păstorire are largi dimensiuni. Noi pregătim preoţi nu numai 
pentru ţară, ci şi pentru românii de peste hotare. Toţi românii din afara 
frontierelor ţării ne aparţin nouă prin originea, psihologia şi credinţa 
lor. De aceea, noi ne gîndim şi la nevoile lor spirituale.

Noi ne gîndim să formăm preoţi pentru românii de pretutindeni. 
In primul rînd, desigur, ne gîndim la preoţii din ţara noastră. Dar şî 
în această privinţă, nu e uşor să realizăm preotul pe care îl vrem. So
cietatea progresează şi se schimbă. Pastoraţia de acum 100 de ani nu 
se mai potriveşte în vremea noastră. De aceea, noi urmărim să pregă
tim preoţi pentru vremurile în care trăim şi pentru nevoile actuale ale 
credincioşilor români. Sarcina aceasta am încredinţat-o profesorilor de 
Seminarii şi Institute teologice, a căror activitate o îndrumăm şi o ur
mărim cu toată grija.

Învăţămîntul nostru teologic a dat şi dă roade din ce în ce mai 
bune. Sîntem bucuroşi că avem preoţi tineri corespunzători nevoilor 
societăţii noastre de astăzi.

In această privinţă, trebuie să remarcăm existenţa unui paradox: 
cîrmuilorul turmei să fie el însuşi cel ce o slujeşte. Aşa cum Mîntui
torul a venit să slujească omenirii, şi preotul în enoria lui trebuie să 
fie un slujitor al credincioşilor.

Sîntem foarte bucuroşi că aţi încheiat anul acesta cu rezultate 
bune. Mulţumim profesorilor şl felicităm pe înalt Prea Sfinţitul Mitro
polit Teoctist care depune rîvnă deosebită pentru această şcoală. Vă
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urez tuturor rezultate cît mai frumoase în formarea preoţească. Tot
odată vă îndemn să aveţi convingerea că lipsurile pe care un preot le 
simte uneori în slujirea sa pastorală sînt împlinite de Dumnezeii. El 
pune sarcini pe umerii noştri, dar, în acelaşi timp, El însuşi este cel ce 
le poartă. In această privinţă, Sfîntul apostol Pavel spunea că el este 
tare tocmai atunci cînd se simte slab. El cerea lui Dumnezeu să împli
nească lipsurile lui, avînd convingerea în adevărul cuvintelor Mântui
torului care spunea : «...sarcina Mea este uşoară». Adăugaţi deci, cu în
credere, iubiţi elevi, la pregătirea voastră puterile pe care Dumnezeu 
le dă fiecăruia şi misiunea voastră în mijlocul credincioşilor va fi. în
cununată cu rezultatele cele mai îmbucurătoare.

în acelaşi timp, nu uitaţi că sînteţi fii ai unei ţări care se dezvol
tă necontenit prin munca asiduă a întregului popor. Toţi fiii patriei 
noastre se străduiesc neîncetat pentru ca ţara lor să fie tot mai puter
nică, tot mai bogată şi mai fericită. Să fiţi mîndri că fiecare din voi 
puneţi un firicel de nisip la zidirea unei ţări noi şi să vă dăruiţi ne
contenit pentru binele şi propăşirea ei.

Este cunoscută vocaţia universalităţii pe care o are poporul ro
mân. Noi nu sîntem închistaţi în marginile unor frontiere. în vremea 
noastră, roadele creaţiei geniului românesc se răspîndesc în întreaga 
lume. Conducerea noastră de stat desfăşdară o intensă activitate pe 
planul vieţii interne şi externe-, datorită acestui fapt, România, - care 
în trecut era poate puţin cunoscută în lume, a dobîndit astăzi un înalt 
prestigiu internaţional. Politica înţeleaptă de apărare a păcii, promova
tă prin purtarea de grijă şi eforturile neobosite ale preşedintelui• ţării 
noastre, Dl. Nicolae Ceauşescu, a făcut din poporul nostru unul din 
cele mai preţuite şi mai bine văzute popoare din lume.

Ştim că şi voi, elevii seminarişti, aţi fost şi sînteţi prezenţi în 
marea mişcare pentru pace care se desfăşoară în ţara noastră. Ne 
bucură atitudinea şi lucrarea voastră pentru apărarea păcii. Nimic nu 
este mai bun şi mai de preţ decît a crea deva, după cum nimic nu este 
mai rău şi mai condamnabil decît a distruge munca, darurile şi idealu
rile semenilor. Mîntuitorul a fericit pe făcătorii de pace, numinduri «fiii 
lui Dumnezeu». Să fiţi şi voi, necontenit, făcători de pace, iubitori de 
neam şi — asemenea părinţilor voştri — constructori harnici ai vieţii 
noi din ţara în care trăiţi. Dumnezeu să binecuvînteze strădaniile voas
tre în slujba păcii şi a fericirii întregii omeniri!».

Profund mişcat, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teoctist al Moldo
vei şi Sucevei a mulţumit celor doi întîistătători de Biserici pentru 
vizita la acest aşezămînt teologic şi pentru povăţuirile părinteşti adre
sate elevilor seminarişti. «Nu se putea o serbare mai cuprinzătoare — 
a spus I.P.S. Sa — , un premiu mai distins de sfîrşit de an, demn de 
munca profesorilor şi a elevilor ca această vizită pe care Prea Ferici
rile Voastre aţi bitievoit să o faceţi aici. Aţi realizat un adevărat dia
log teologic şi pastoral cu profesorii şi cu elevii Seminarului nostru. 
Aceşti tineri, care v-au sorbit cu nesaţ cuvintele, nu vor uita niciodată 
în viaţa lor de slujitori ai lui Hristos, ai Bisericii şi ai poporului român, 
cît de preţioase au fost învăţăturile ce le-aţi dăruit. Din potirele sufle
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telor lor se vor înălţa totdeauna către Dumnezeu ginduri şi fapte care 
vor înnobila slujirea lor preoţească, a Bisericii lor străbune, a ţării 
noastre şi a lumii întregi. Vă mulţumim din inimă, cu toată preţuirea 
şi recunoştinţa !».

In continuare, la mînăstirea Neamţu, cel mai mare aşezămînt mo
nahal al Ortodoxiei româneşti, obştea călugărilor şi mulţimea de cre
dincioşi au întîmpinat după cuvenita rînduială pe înalţii vizitatori. Ei 
au rămas profund impresionaţi de această străveche vatră de evlavie, 
de artă şi de cultură românească, vizitînd biserica, incinta mînăstirii, 
baptisteriul, tipografia, muzeul şi biblioteca.

în ziua următoare, îndreptîndu-se spre ţinuturile bucovinene, 
oaspeţii au avut plăcuta surpriză de a fi opriţi din drum de o mulţime 
de credincioşi din oraşul Gura Humorului, care, în frunte cu preotul 
paroh, i-au rugat să po.posească în mijlocul lor cîteva minute şi să le 
viziteze biserica restaurată cu grija şi sub îndrumarea Prea Fericitului 
Patriarh Iustin. Cu emoţie şi adîncă bucurie, cei doi Întîistătători de 
Biserici au împărtăşit credincioşilor cuvînt de învăţătură şi arhiereşti 
binecuvîntări.

S-au vizitat, în continuare, mînăstirea Humor şi mînăstirea Voro- 
neţ, capodopere artistice de înaltă valoare ale geniului creator româ
nesc. Frescele exterioare ale acestor monumente, creaţii unice, au tre
zit adînca emoţie şi admiraţie a vizitatorilor.

Acelaşi lucru s-a petrecut şi la mînăstirea Moldoviţa, apoi la 
mînăstirea Suceviţa, pe care Prea Fericitul Patriarh Diodor, entuzias
mat de frumuseţea lor, le-a caracterizat drept «comori de nees,timat 
ale Ortodoxiei». Călugăriţele de la aceste aşezăminte, în frunte cu sta
reţele lor, au primit cu multă evlavie şi adîncă bucurie cuvintele de 
învăţătură şi binecuvîntările întîistătătorilor celor două Biserici surori.

în egală măsură, oaspeţii au putut admira valoarea artei populare 
româneşti laice, vizitînd în trecere atelierele de ceramică, de covoare 
şi.de produse de artizanat ale Cooperativei de artizanat şi artă popu
lară din satul Marginea, de lîngă oraşul Rădăuţi.

în trecere prin Rădăuţi, străveche localitate istorică a Moldovei, 
vizitatorii au poposit la catedrala oraşului, restaurată şi sfinţită cu 
două decenii în urmă de Prea Fericitul Patriarh Iusjtin. La măreţia şi 
frumuseţea acestui locaş de închinare, numit de localnici «Catedrala 
unităţii şi a păcii», s-a adăugat frumuseţea impresionantului tablou al 
mulţimii credincioşilor veniţi să primească binecuvîntarea celor doi 
patriarhi. Aceeaşi atmosferă însufleţită a continuat la biserica Bogda
na, din acelaşi oraş, cea mai veche biserică din Moldova, apoi la se
diul Protopopiatului din Rădăuţi unde oaspeţii au făcut scurte vizite.

Spre seară, înalţii vizitatori au poposât la mînăstirea Dragomirna. 
Biserica mînăstirii, operă de înalt rafinament artistic, ilustrînd evlavia 
adîncă a credincioşilor ortodocşi români, precum şi buchetul de călu
găriţe din acest aşezămînt, cu aleasă viaţă duhovnicească, a determi
nat pe Prea Fericitul Patriarh Diodor să exclame, rezumînd impresiile 
vizitelor din această zi : «Cine vrea să ştie ce este Ortodoxia, să vină 
a ic i!».
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Joi, 24 iunie, la praznicul Naşterii Sfîntului Ioan Botezătorul, înalţii 
oaspeţi au participat la festivitatea hramului mînăstirii «Sfîntul Ioan cel 
Nou» din Suceava, făcîndu-se părtaşi unor momente de neuitat. O mul
ţime imensă de credincioşi au înconjurat altarul ridicat în aer liber, ală
turi de biserica mînăstirii, unde se află moaştele Sfîntului Ioan cel Nou. 
Sfînta Liturghie a fost săvîrşită de un impresionant sobor de 13 ierarhi, 
în frunte cu cei doi patriarhi, la care, la vremea cuvenită, s-a adăugat 
noul episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, P.S. Pimen Suceveanul, hi
rotonit întru arhiereu în timpul slujbei. între ierarhii slujitori s-a nu
mărat şi I.P.S. Arhiepiscop Nicodim de Harkov (Patriarhia Moscovei), 
aflat în vizită în ţara noastră.

La solemnitatea hirotonirii şi instalării P.S. Pimen Suceveanul au 
fost de faţă Dl. Ioan Popescu, director în Departamentul Cultelor, ca 
reprezentant al D-lui Ion Roşianu, preşedintele Departamentului Cul
telor, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale de stat.

La sfîrşitul Sfintei Liturghii, a luat cuvîntul Prea Fericitul Patriarh 
Diodor, care s-a referit la cele trei momente principale ale praznicu
lui : pomenirea Sfîntului Ioan cel Nou, sărbătorirea naşterii Sfîntului 
Ioan Botezătorul şi hirotonirea noului episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Iaşilor. în continuare, Prea Fericirea Sa a spus, între altele :

«...Aş vrea, împlinind o îndatorire frăţească, să mulţumesc cu bucu
rie şi recunoştinţă Prea Fericitului Patriarh Iustin pentru prilejul pe care 
ni l-a oferit de a cunoaşte la faţa locului viaţa, preocupările şi reali
zările Bisericii Ortodoxe Române. Auzisem multe lucruri bune în legă
tură cu evlavia poporului român. Dar nu ne-am putut închipui că există 
o viaţă atît de înălţătoare şi o organizare atît de desăvîrşită a Bisericii 
Ortodoxe din România. Nu ne-am aşteptat la o atenţie atît de mare a 
preşedintelui ţării faţă de cultele religioase şi la o colaborare atît de 
frumoasă între Biserică şi Stat. Sîntem fericiţi să constatăm că aici, în 
România, Biserica şi statul conlucrează armonios pentru un scop co
mun : pentru progresul ţării şi bunăstarea poporului român, pentru pro
movarea păcii în lume. Vă felicităm din toată inima pe Prea Fericirea 
Voastră, pe înalţii ierarhi şi pe clerul Bisericii Voastre, pentru lucrarea 
pastorală şi socială pe care o desfăşuraţi în cadrul Bisericii».

în ultima parte a cuvîntării sale, Prea Fericitul Patriarh Diodor şi-a 
exprimat admiraţia pentru activitatea deosebit de rodnică pe care Prea 
Fericitul Patriarh Iustin a desfăşurat-o vreme de două decenii în Mol
dova. A apreciat, de asemenea, realizările bogate din cei cinci ani de 
arhipăstorire a I.P.S. Teoctist, ca Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, acor- 
dînd acestuia — în semn de încununare a lucrării sale arhiereşti — 
înaltul ordin al Crucii Sfîntului Mormînt. Această distincţie a fost acor
dată în mod excepţional pentru a doua oară I.P.S. Mitropolit Teoctist, 
prima oară fiindu-i atribuită de către fostul patriarh Benedict al Ieru
salimului, în anul 1975.

Luînd cuvîntul, Prea Fericitul Patriarh IUSTIN a subliniat bucuria 
deosebită a sărbătoririi prilejuită de vizita Întîistătătorului Patriarhiei 
Ierusalimului. S-a referit apoi la importanţa evenimentului intrării în
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ierarhia noastră bisericească a P.S. Pimen Suceveanul şi a adresat nou
lui episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor îndemnuri şi sfaturi pentru 
viitoarea sa lucrare arhierească. în continuare, Prea Fericirea Sa a adre
sat credincioşilor următoarele cuvinte de povăţuire :

*Iubiţi credincioşi, sînt fericit că la trecerea a 5 ani, după o păsto
rire de aproape 20 de ani în Moldova, sînt din nou în mijlocul dumnea
voastră. Vă amintiţi că aproape an de an am sărbătorit împreună ziua 
aceasta mare. Vă aduceţi aminte de îndemnurile pe care vi le-am dat, 
de a fi cetăţeni devotaţi ai scumpei noastre patrii, de a fi trăitori ai 
Evangheliei, de a vieţui în bunăvoire, înţelegere şi pace cu semenii.

Dacă neîncetat ne-am rugat pentru pace, ne-a ajutat Bunul Dum
nezeu ca să îndepărtăm din faţa ochilor noştri primejdia războiului 
care se apropie de noi din vreme în vreme. Iată că, în vremea de as
tăzi, iarăşi ne găsim într-un moment greu, care vă aduce aminte că 
încă sînt oameni care se mai gîndesc la război, care vor să acapareze- 
pămînturile altora, care preferă moartea în locul vieţii. De aceea vă 
îndemn, ca şi altădată, să nu uitaţi să vă rugaţi pentru apărarea păcii în- 
lume, să fiţi cît mai strîns uniţi în jurul conducerii de stat, a conducă
torului nostru iubit, pentru a întări lucrarea de apărare a păcii în lume..

Strîns uniţi în jurul conducerii ţării noastre, să ne înteţim străda
niile noastre, pentru ca prin munca fiecăruia dintre noi să se construias
că România modernă, România visurilor de sute şi sute de ani ale fiilor 
acestui pămînt. Să fim recunoscători atît preşedintelui ţării, precum şi 
conducătorilor locali, care sîrguiesc deopotrivă pentru înflorirea ţării 
noastre. Gîndiţi-vă ce era Bucovina imediat după terminarea războiu
lui. Priviţi astăzi cum arată! Abia acum ea e grădina pe care o cînta 
poetul, ajungînd să fie una din părţile cele mai frumoase ale ţării 
noastre.

Să fiţi mîndri de înaintaşii pe care i-aţi avut, să fiţi mîndri de con
ducătorii pe care îi aveţi astăzi. Şi bunul Dumnezeu vă va ajuta să 
faceţi din această provincie unu! din cele mai frumoase ţinuturi ale- 
României noastre socialiste.

Dumnezeu să vă binecuvînteze toate strădaniile dumneavoastră şi 
să vă dăruiască prilejul să ne mai vedem».

In continuare, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teoctist al Moldovei 
şi Sucevei a săvîrşit învestitura P.S. Pimen Suceveanul ca episcop-vicar 
al Arhiepiscopiei Iaşilor, încredinţîndu-i însemnele slujirii arhiereşti : 
mantia şi cîrja. Apoi I.P.S. Sa a rostit o cuvîntare în care a înfăţişat 
strălucirea deosebită a momentului sărbătoresc al zilei.

Adresîndu-se credincioşilor, I.P.S. Sa a spus :
«Astăzi nu am intenţia de a vă adresa cuvinte de învăţătură din 

sfintele comori ale Ortodoxiei, căci acestea v-au fost împărtăşite cu 
părintească dragoste şi purtare de grijă de către cei doi Întîistătători de- 
Biserici. Vă îndemn însă să păstraţi cu sfinţenie aceste învăţături, să le- 
sădiţi în suflete, căci astfel ele vor aduce roade bineouvîntate pentru 
credinţa noastră, pentru ţara noastră, pentru pacea şi buna întocmire- 
a întregii lumi».
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■_J*rea Fericite Patriarh al Ierusalimului — a spus în continuare 
1FS. Mitropolit Teoctist —, vă sînt profund recunoscător, în numele 
acestor credincioşi, în numele mînăstirilor unde aţi lăsat urme istorice 
de neuitat, pentru bunăvoinţa cu care ne-aţi vizitat, păşind pe urmele 
sfinţilor care au cinstit aceste locuri şi aducîndu-ne binecuvîntarea 
Sfîntului Mormînt. Aţi binevoit, pentru a doua oară a aşeza Crucea 
Sfîntului Mormînt pe pieptul meu, alături de engolpion. Vă sînt recu
noscător pentru acest lucru şi vă rog să-mi îngăduiţi să consider că aţi 
aşezat această distincţie nu numai pe pieptul meu, ci şi pe piepturile 
tuturor credincioşilor din Moldova. Ei nu vă vor uita, iar vizita Voastră 
istorică va fi trecută în cronicile nemuririi noastre româneşti».

Adresîndu-se apoi Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin, I.P.S. 
Mitropolit Teoctist a spus, între altele : «Prea Fericirea Voastră, nespu
să este bucuria care se revarsă astăzi în sufletele preoţilor, călugărilor 
şi credincioşilor moldoveni pe care timp de 20 de ani i-aţi îndrumat şi 
i-aţi înconjurat cu atîta dragoste părintească. Noi simţim cum v ă 'v i
brează inima ori de cîte ori vorbiţi de credincioşii din Moldova. Ziua 
de astăzi a fost cu adevărat binecuvîntată pentru noi. Din nou, o pică
tură din roua dragostei Prea Fericirii Voastre s-a revărsat aici, la mînă
stirea «Sfîntului Ioan cel Nou» de la Suceava, de unde în urmă cu cîţiva 
ani credincioşii vă sorbeau cu nesaţ învăţăturile ziditoare în suflfet. Ei 
vă sînt nespus de recunoscători. Aţi văzut, desigur, că nici vîntul, nici 
ploaia nu i-au abătut, ci au rămas mai departe drept pildă de statorni
cie în credinţă... Sînt deosebit de bucuros să vă încredinţez că ei sînt şi 
vor rămîne iubitori de Biserică, iubitori de ţară şi de viitorul ei... Vom 
căuta să dăm viaţă mereu îndrumărilor Prea Fericirii Voastre, păstrînd 
mereu vie unitatea de credinţă, dragostea de ţară şi de pace».

în încheiere, I.P.S. Mitropolit Teoctist a mulţumit D-lui director Ioan 
Popescu, reprezentantul Departamentului Cultelor la festivitatea hiro
tonirii şi instalării P.S. Pimen Suceveanul în funcţia de episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei Iaşilor, pentru participare, rugîndu-1 să transmită con
ducerii de stat asigurarea ataşamentului clerului şi credincioşilor Orto
docşi din Moldova faţă de problemele actuale ale ţării noastre şi ale 
poporului român.

în trapeza mînăstirii «Sfîntul Ioan cel Nou» a avut loc apoi o agapă 
oferită în cinstea oaspeţilor. în cadrul acesteia, s-au rostit cuvîntări.

în calitate de gazdă, I.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Suce
vei a salutat pe cei prezenţi şi le-a mulţumit pentru participare.

în numele Domnului Ion Roşianu, preşedintele Departamentului 
Cultelor, Dl. director Ioan Popescu a exprimat bucuria de a constata 
că ierahii, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române îşi îndepli
nesc cu conştiinciozitate îndatoririle, respectînd totodată şi legile ţării. 
Recentul Apel pentru pace al poporului român, adresat sesiunii speciale 
pentru dezarmare a Organizaţiei Naţiunilor Unite, s-a bucurat de' un 
larg ecou şi în rîndul cultelor, fapt care a dovedit, şi în această 'îm
prejurare, unitatea de simţire şi acţiune a întregului popor român, 
în continuare, după ce a evocat, trecutul ţinuturilor sucevene, al ma



rilor personalităţi locale, precum şi rezultatele muncii din prezent a 
populaţiei de aici, Dl. director Ioan Popescu a încredinţat pe noul 
episcop-vicar, P.S. Pimen Suceveanul, de aprecierea şi încrederea auto
rităţilor de stat şi i-a adresat călduroase felicitări şi urări de succes în 
noua sa activitate, exprimînd convingerea că numirea P.S. Sale în acea
stă funcţie de înaltă răspundere va aduce contribuţii de seamă la buna 
desfăşurare a activităţii eparhiale, precum şi la călăuzirea credincioşi
lor în spiritul dragostei de ţară şi promovare a păcii în lume.

Tuturor a răspuns, cu mulţumiri recunoscătoare, P.S. Pimen Suce
veanul, noul episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.

în seara aceleiaşi zile, după o scurtă oprire în oraşul Paşcani, unde 
s-a vizitat o biserică nouă, aflată încă în construcţie, înalţii vizitatori 
au ajuns la Iaşi. Aici au fost întîmpinaţi în catedrala mitropolitană de 
reprezentanţii centrului eparhial, împreună cu un mare număr de preoţi 
şi mulţime de credincioşi.

După închinarea la moaştele Sfintei Parascheva, I.P.S. Mitropolit 
Teoctist a salutat pe oaspeţi, în calitate de gazdă, exprimînd bucuria de 
a primi vizita celor doi întîistătători de Biserici.

Răspunzînd, Prea Fericitul Patriarh Diodor şi-a mărturisit emoţia 
de a păşi în acest oraş istoric prin care au trecut cu secole în urmă mulţi 
patriarhi ai Ierusalimului, aducînd bineouvîntarea Sfîntului Mormînt şi 
bucurîndu-se de bunătatea şi jertfelnicia voievozilor români.

«Prea Fericite Patriarh Iustin şi iubite frate în Hristos — a adăugat 
1ntîistâtătorul Patriarhiei Ierusalimului —, în timpul vizitei în cadrul 
Bisericii Ortodoxe Române surori am încercat în fiecare moment cîte 
o surpriză plăcută. Vă mulţumim că aţi avut bunătatea să ne conduceţi, 
ca pe nişte smeriţi închinători, pe la diferite mînăstiri şi biserici, admi
rabile monumente istorice care se află mai ales în eparhia arhipăstorită 
de înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teoctist, adevărate diamante sclipi
toare pe stema Bisericii Ortodoxe Române şi a Bisericii Ortodoxe de 
pretutindeni.

Pe unde ne-aţi condus paşii, în orice loc ne-a învrednicit bunul 
Dumnezeu să mergem, în cîte biserici noi am intrat, în toate mînăstirile 
în care ne-am închinat, pretutindeni am văzut, cu mulţumire şi emoţie, 
că sînt evidente peceţile trecerii Prea Fericirii Voastre prin aceste locuri.

Intr-adevăr, aţi făcut multe lucruri bune pentru Biserică, pentru 
credinţă, pentru neam. V-aţi trudit pentru progresul credincioşilor, al 
turmei încredinţate, cu dăruire şi înţelepciune, reuşind să puneţi lao
laltă problemele Bisericii şi ale poporului. Astfel, cele două organisme 
ale neamului, pe de o parte Biserica cea clădită de Dumnezeu, iar pe de 
altă parte Statul, avînd în frunte pe distinsul preşedinte Nicolae 
Ceauşescu, care cu pătrunzătorul său spirit de observaţie a sesizat 
marea putere morală de care dispune Biserica, au colaborat pentru în
noirea şi înfrumuseţarea ţării, patria slăvită a României.

Dumnezeu să binecuvînteze ţara dumneavoastră !
Prea Fericite Patriarh Iustin, în timpul celor trei zile petrecute în 

Moldova am reuşit să constatăm că binecredincioşii n-au uitat pe ma
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rele lor conducător, pe ctitorul multor biserici şi mînăstiri, care au fost 
reînnoite. Dar, în acelaşi timp, am constatat iubirea şi respectul pe 
care ei le au faţă de urmaşul Prea Fericirii Voastre, faţă de continuato
rul vrednic al acestei opere, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teoctist. Cle
rul şi poporul îl înconjoară pe înalt Prea Sfinţia Sa, alăturîndu-şi iîvna 
la lucrarea de slujire a Bisericii lui Hristos.

Fii iubiţi întru Domnul, astfel de arhierei se cuvenea vouă! Sînteţi 
fericiţi pentru că Domnul v-a rînduit buni păstori. Intîi, pe Prea Ferici
tul Patriarh Iustin, apoi pe înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teoctist, zeloşi 
şi distinşi prin viaţa lor în Hristos. Dar şi Prea Fericirea Voastră şi Înalt 
Prea Sfinţia Voastră sînteţi binecuvîntaţi de Dumnezeu, pentru că v-a 
pus păstorii unei astfel de turme credincioase.

Fii iubiţi întru Domnul, din oraşul cel sfînt, din cetatea împăratului 
Hristos, din acele părţi pe unde a umblat Mîntuitorul nostru, vă adu
cem binecuvîntarea Sfîntului Mormînt, vă aducem binecuvîntarea tutu- 

' ror sfintelor locaşuri de acolo şi ne rugăm lui Dumnezeu cu dorinţa vie 
ca pe toţi să vă întărească în credinţă şi să vă lumineze ochii spre ve
derea izvorului tuturor bunătăţilor, care este Dumnezeu».

în încheiere, Prea Fericitul Patriarh Iustin a rostit următoarea 
cuvîntare :

«Prea Fericite Patriarh Diodor,
Înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi,
Domnilor reprezentanţi ai autorităţilor locale de stat,
Domnilor deputaţi eparhiali,
Prea Cucernici şi Prea cuvioşi Părinţi,
Iubiţi credincioşi,
Cele dintîi cuvinte pe care aş vrea să le rostesc astăzi în această 

catedrală, una din cele mai frumoase biserici din ţară şi din lume, sînt 
cuvinte de mulţumire faţă de Prea Fericitul Patriarh Diodor şi aleşii 
săi însoţitori care au venit să poposească pe pămîntul Moldovei pentru 
a ne cunoaşte ţara şi credinţa noastră, pentru a vedea pe binecredincio- 
şii ieşeni, fiind însoţiţi în această călătorie de distinşi ierarhi din toate 
părţile ţării. Avem aici reprezentat şi Ardealul şi Oltenia şi Muntenia 
şi Dobrogea, în general, deci, întreaga ţară. De aceea, bucuria noastră 
este o bucurie aleasă.

Am vizitat mînăstirile noastre cu sufletele vibrînd. Am venit să ne 
plecăm capetele la mormintele strămoşilor şi să luăm contact cu cre
dincioşii în mijlocul cărora ne-am aflat aproape tot timpul. Cu adevărat 
acestea au fost clipe pline de emoţie, pe care le-am petrecut împreună. 
Aş vrea să amintesc că astăzi în timpul slujbei săvîrşite la Suceava, 
aproape de moaştele Sfîntului Mucenic Ioan cel Nou, am simţit şi mai 
mult acest lucru. La un moment dat a început să plouă. Şi ploaia stă
ruia. Ei bine, nimeni nu s-a mişcat din loc. Atunci am înţeles care e tăria 
biruinţei noastre în istorie, care e tăria ce a dat poporului nostru pu
terea să învingă toate vitregiile vremilor. Statornicia noastră e marea 
tărie a vieţuirii poporului nostru de-a lungul veacurilor pe acest pă- 
mînt, pe pămîntul nostru strămoşesc. Iar cei ce sînt statornici sînt oa
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meni doritori de pace. Niciodată înaintaşii noştri nu s-au gîndit să-şi 
lase uneltele de muncă şi să pună mîna pe arme ca să cucerească pă- 
mîntul altor popoare!

Ei bine, aici stă şi dorinţa pe care o manifestăm cu toţii astăzi de 
a vieţui în pace cu toate popoarele lumii. Este marele merit al pre
şedintelui ţării noastre, Dl. Nicolae Ceauşescu, de a fi sesizat adîncu- 
rile sufletului românesc, pentru a împlini o operă atît de mare cum 
este cea în iureşul căreia trăim, avînd o ţară puternică, bogată, cu un 
popor fericit. In acelaşi timp, viaţa unui popor fericit se poate desfă
şura numai într-o lume a păcii şi a dragostei.

Din statornicia noastră pe pămîntul strămoşesc a izvorît dorinţa 
de pace pe care o maniestăm împreună cu toate ţările. Şi slntem siguri 
că dacă alte arme pot fi înfrînte, statornicia în pace nu va putea fi în- 
frîntă. La această voinţă a noastră se adaugă aceea a tuturor popoare
lor. Să fim următori îndrumărilor conducerii noastre de stat pentru 
a urca ţara noastră în rîndul ţărilor dezvoltate. Să aducem o contribu
ţie conştientă la apărarea păcii, la ridicarea şi construirea unei vieţi 
fericite în ţara noastră, cu dorinţa ca pacea să biruiască pretutindeni.

Iubiţi credincioşi, fără îndoială, sufletul ne este plin de emoţie gîn- 
dindu-ne la vremea cînd ne rugăm împreună în această catedrală. Sîn- 
tem bucuroşi că ne vedem faţă către faţă şi vă adresăm un cuvînt de 
caldă mulţumire pentru marea bucurie pe care ne-aţi făcut-o venind în 
număr atît de mare şi manifestînd prin aceasta simţăminte de aleasă 
dragoste faţă de Noi.

Vă împărtăşim patriarhiceşti binecuvîntări, rugînd pe bunul Dum
nezeu să vă dăruiască tuturor ceea ce fiecare aveţi de trebuinţă. Dum
nezeu să vă binecuvînteze şi să vă fie de ajutor!».

Ziua de 25 iunie a fost dedicată vizitării unor monumente biseri
ceşti şi culturale din Iaşi. Primul obiectiv din program l-a constituit 
biserica «Trei Ierarhi», pe care oaspeţii au admirat-o îndelung pentru 
frumuseţea ei unică. Apoi, la impunătorul Palat al Culturii, s-au vi
zitat muzeul de artă, muzeul etnografic şi muzeul de istorie a Moldovei, 
care cuprind exponate de valoare deosebită. La biserica Golia, clerul 
şi credincioşii au primit cu însufleţire vizita înalţilor oaspeţi. în con
tinuare, s-au vizitat Teatrul Naţional şi Grădina botanică. Un popas 
s-a făcut apoi la mînăstirea Cetăţuia, situată pe o frumoasă colină de 
la marginea oraşului. Oaspeţii au luat cunoştinţă, cu această ocazie, de 
fericita coincidenţă a vizitei lor cu împlinirea a 310 ani de la sfinţirea 
bisericii de aici de către fostul ipatriarh Dositei al Ierusalimului, care 
a petrecut mai mulţi ani în Moldova.

în cinstea înalţilor oaspeţi I.P.S. Mitropolit Teoctist a oferit apoi 
o masă frăţească la reşedinţa sa de lîngă schitul Bucium.

Seara, cei doi întîistătători de Biserici şi însoţitorii s-au întors la 
Bucureşti. La Palatul patriarhal, Prea Fericitul Patriarh Iustin a oferit 
oaspeţilor o agapă de despărţire. Au avut loc apoi o serie de discuţii cu 
privire la problemele generale ale Ortodoxiei şi la rolul Bisericilor în 
rezolvarea problemelor şi aspiraţiilor lumii contemporane.
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Prea Fericitul Patriarh Diodor a adresat Întîistătătorului Bisericii 
Ortodoxe Române invitaţia de a vizita Patriarhia Ieruaslimului. Invitaţia 
a fost acceptată cu bucurie frăţească.

De remarcat că, pe parcursul vizitei, Intîistătătorul Patriarhiei Ieru
salimului a oferit unor ierarhi, clerici, stareţi şi stareţe de mînăstiri dis
tincţia «Crucea Sfîntului Mormînt», în semn de apreciere a activităţii lor 
deosebite.

înainte de plecare, Prea Fericitul Patriarh Diodor a trimis Domnului 
Nicolae Ceauşesou, preşedintele Republicii Socialiste România, urmă
toarea telegramă :

«Cu prilejul vizitei noastre în România, ca invitaţi ai Prea Ferici
tului Părinte Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, am fost impresio
naţi de frumuseţea acestei ţări, de noile realizări în toate domeniile vie
ţii obşteşti, precum şi de progresul şi bunăstarea poporului român.

Ca oameni ai Bisericii, am fost fericiţi să constatăm că Biserica Or
todoxă Română şi cultele religioase din România îşi desfăşoară viaţa 
şi activitatea în condiţii de deplină libertate şi cu sprijinul statului.

în chip cu totul deosebit apreciem acţiunile pe care le desfăşoară 
poporul român, la iniţiativa Domniei Voastre, pentru asigurarea păcii, 
bunăstării şi fericirii, nu numai în frumoasa şi minunata Dvs. ţară, ci 
şi în întreaga lume.

Ne unim rugăciunile noastre cu iniţiativele Domniei Voastre pentru 
instaurarea păcii, dreptăţii şi libertăţii în întreaga lume şi dorim Ex
celenţei Voastre şi distinşilor colaboratori deplin succes în acţiunile 
Dvs. pentru folosul tuturor.

Ne exprimăm convingerea că acţiunile unite ale tuturor popoarelor 
vor izbuti să ferească lumea de război şi să-i asigure un fericit viitor».

D I O D O R
PATRIARHUL IERUSALIMULUI 
ŞI AL ÎNTREGII PALESTINE

Sîmbătă, 26 iunie, Praa Fericitul Patriarh Diodor şi ceilalţi membri 
ai delegaţiei Patriarhiei Ierusalimului şi-au luat un călduros rămas bun 
de la Prea Fericitul Patriarh Iustin, ierarhii şi clericii însoţitori şi s-au 
îndreptat pe calea aerului spre Belgrad, spre a vizita Biserica Ortodoxă 
a Serbiei.

Vizita Prea Fericitului Patriarh Diodor în ţara noastră a constituit 
o nouă verigă în lanţul de aur al legăturilor frăţeşti tradiţionale dintre 
Patriarhia Ierusalimului şi Patriarhia Română. Ea a adus alese bucurii 
în inimile ierarhilor, clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române 
şi a contribuit la o  mai bună cunoaştere a activităţii şi preocupărilor 
Bisericii noastre, la afirmarea unităţii şi viabilităţii Ortodoxiei în lumea 
contemporană, precum şi la manifestarea dragostei şi ataşamentului cre
dincioşilor ortodocşi români faţă de Biserica şi patria lor şi a hotărîrii 
lor de a sluji lucrarea de apropiere, bunăvoire şi pace între oameni şi 
popoare.

Pr. DUMITRU SOARE 
Arhim. NIFON MIHĂIŢĂ



VIZITA IN ROMÂNIA A ARHIEPISCOPULUI DE UPSSALA 
ŞI PRIMAT AL BISERICII LUTERANE DIN SUEDIA

între 27 septembrie — 3 octombrie 1982, Eminenta Sa Olof Sundby,. 
Arhiepiscop de Uppsala şi Primat al Bisericii Luterane a Suediei, a 
făcut o vizită oficială Bisericii Ortodoxe Române, la invitaţia Prea 
Fericitului Părinte Patriarh Iustin. Conducătorul Bisericii Suediei a fost 
însoţit de o delegaţie formată din : Revd dr. Bengt Hallgren, decanul 
Catedralei arhiepiscopale, Revd dr. Torsten Kălvemark, director în De
partamentul Universităţilor şi Colegiilor din Suedia.

Vizita făcută Bisericii Ortodoxe Române de către Eminenţa Sa 
Arhiepiscopul Primat al Suediei, constituie o manifestare a bunelor 
relaţii de colaborare care au axistat între Biserica Luterană din Suedia 
şi Biserica Ortodoxă Română încă din perioada de formare şi conturare 
a Mişcării ecumenice. Amintim faptul că Biserica noastră a sprijinit de 
la început eforturile ecumenice creştine şi a participat, prin delegaţii 
săi, la Conferinţa «Viaţă şi Acţiune» organizată în anul 1925 la Stock- 
holm de fostul Arhiepiscop de Uppsala, Natham Soderblom, unul din; 
pionierii ecumenismului actual.

Luni, 27 septembrie 1982, delegaţia Bisericii Luterane a Suediei 
condusă de Eminenţa Sa Arhiepiscopul Olof Sundby, a fost primită pe 
aeroportul internaţional Otopeni d e : Prea Fericitul Părinte Patriarh 
Iustin, I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, I.P.S. Mitropolit Nestor 
al Olteniei, P.S. Episcop Vasile Tîrgovişteanul, vicar patriarhal, con
silieri patriarhali.

A fost de faţă Dl. Ion Roşianu, preşedintele Departamentului Cultelor, 
în timpul vizitei în România, delegaţia a fost însoţită de I.P.S. 

Mitropolit Nestor al Olteniei, P.S. Episcop Vasile Tîrgovişteanul, vicar 
patriarhal, Pr. prof. Al. Ciurea şi Arhim. Nifon Mihăiţă.

în aceeaşi zi, la orele 18,00, a avut loc primirea oficială în Cate
drala patriarhală la care au participat membri ai Sfîntului Sinod aflaţi 
în Bucureşti, membrii corpului didactic al Institutului teologic din 
Bucureşti, studenţi, elevi ai Seminarului teologic din localitate.

După slujba Te Deum-ului oficiată de slujitorii Catedralei în frunte 
cu P.S. Episcop Roman Ialomiţeanul, Prea Fericitul Patriarh Iustin a 
rostit o cuvîntare de bun venit în care au fost subliniate relaţiile bila
terale dintre cele două Biserici, precum şi bunele raporturi dintre po
porul român şi suedez.

Privitor la relaţiile ecumenice dintre Biserica Ortodoxă Română §1 
Biserica Luterană a Suediei, acestea au cunoscut noi concretizări prin 
sprijinul pe care Biserica Luterană suedeză l-a dat înfiinţării de parohii 
ortodoxe române în Suedia pentru credincioşii români care trăiesc pe 
meleagurile ţărilor nordice. Aceste relaţii ecumenice se bazează pe de
zideratele unităţii creştine a Bisericii lui Hristos, aşa cum spunea Prea 
Fericitul Părinte Patriarh Iustin în cuvîntarea de bun venit rostită în Ca
tedrala patriarhală, în ziua de 27 septembrie 1982 : «Biserica Ortodoxă 
Română şi Biserica Luterană din Suedia desfăşoară, cu sporită atenţie 
şi grijă, o susţinută activitate pentru unitatea creştină, atît în cadrul
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■Consiliului Ecumenic al Bisericilor, cît şi ai 
.ropene. De asemenea, Bisericile noastre sînt 
gului teologic ortodoxo-Iuteran, care — după 
•către ambele părţi, pe parcursul mai multor ar. 
.trecut, în condiţii prielnice şi cu perspective îi

Primirea oficială în Catedrala Patriarhală.

Desigur, noi ştim că drumul pentru regăsirea unităţii ere:, 
î uşor. Spre a ajunge la o unitate reală, cel dintîi lucru pe c 
ui să-l înfăptuim este unitatea de credinţă.
Graba de a ne vedea slujind la acelaşi altar nu creează în sui 
re sentimente de deznădejde din pricina întîrzierii unirii not 
'trivă, sîntem bucuroşi de rezultatele care se înregistrează, 

pe calea unităţii, constatînd că se fac neîncetat paşi pe cc 
rii dintre noi».

uvîntarea sa de răspuns, conducătorul Bisericii Luterane 
\ declarat că venirea sa în România ca oaspete al Biserici 

Române constituie o  împlinire a dorinţei de a cunoaşte in
activitatea şi mai ales viaţa spirituală a credincioşilor orto- 
ni şi, în acelaşi timp, să aducă o mărturie asupra bogatei 
gice a Bisericii sale şi a prieteniei poporului suedez iubitor 
'.dependenţă faţă de poporul român. Eminenţa Sa şi-a expri- 

că această vizită va constitui o verigă puternică de legă- 
lie între Biserica Luterană a Suediei şi Biserica Ortodoxă
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Arhiepiscopul Primat al Suediei şi delegaţia care l-a însoţit au vi
zitat obiective bisericeşti din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor, Ar
hiepiscopiei Craiovei şi Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului.

în Bucureşti, delegaţia suedeză a vizitat instituţiile centrale ale Bi
sericii Ortodoxe Române şi anume : Catedrala patriarhală, Tipografia 
Institutului Biblic şi de Misiune, Atelierele Patriarhiei de la Schitul

P. F. Patriarh Iustini ş i Înaltul oaspete în  vizită Ia In stitutu l teologic de grad 
universitar din Bucureşti.

Maicilor şi Institutul teologic universitar. Aici, înalţii oaspeţii suedezi 
au fost întîmpinaţi de Pr. prof. Dumitru Radu, prorectorul Institutului, 
care în cuvîntul său de salut, a făcut o prezentare generală a învăţă- 
mîntului teologic superior din Biserica Ortodoxă Română. Oaspeţii s-au 
interesat de organizarea cursurilor de licenţă şi doctorat.

După o cuvîntare rostită de Eminenţa Sa Arhiepiscopul Olof 
Sundby în sala de festivităţi a Institutului, au urmat apoi discuţii 
în cancelaria profesorală, cu membrii corpului didactic, asupra unor pro
bleme privind dialogul teologic ortodoxo-luteran precum şi alte aspecte 
ale ecumenismului contemporan.

In zilele de 29 şi 30 septembrie, delegaţii suedezi au fost oaspeţii 
I.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei. La Craiova a/u fost întîmpinaţi la 
Central eparhial d e : I.P.S. : Arhiepiscop şi Mitropolit Nestor, P.S. 
Episcop-vicar Damaschin Severineanul, consilieri şi funcţionari epar
hiali, preoţi. După cuvîntul de bun venit rostit de I.P.S. Nestor a răs
puns călduros Eminenţa Sa Arhiepiscopul Sundby mulţumind pentru
B.O.R. — 3
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căldura şi entuziasmul cu care a fost primit. în aceeaşi zi, au fost vizi
tate mînăstirea Jitianu ou colecţia de carte veche şi alte obiecte patri
moniale, precum şi Seminarul teologic din Craiova, unde oaspeţii sue
dezi s-au întreţinut cu elevii şi membrii corpului didactic.

La întoarcere spre Bucureşti, Eminenţa Sa Arhiepiscopul Olof 
Sundbv însoţit de I.P.S. Mitropolit Nestor şi ceilalţi membri ai dele-

Delcgaţia Biseric ii Lutherane Suedeze !n vizită la Tipografia Institutului 
Biblic ş i de Misiune al B iseric ii Ortodoxe Romane.

gaţiei suedeze şi române au vizitat oraşul Tg. Jiu, cu monumentele 
renumite ale lui Brîncuşi : Masa tăcerii, Poarta sărutului, Biserica şi 
Coloana infinită. în continuare, s-a vizitat mînăstirea Hurezi, unde 
oaspeţii au fost întîmpinaţi de maica stareţă împreună cu soborul care 
au invitat pe oaspeţi să rămînă la masa de prînz.

Joi, 30 septembrie s-a vizitat mînăstirea Curtea de Argeş. în acest 
străvechi scaun mitropolitan al Ţării Româneşti, oaspeţii s-au închinat 
la moaştele Sf. Filofteea, apoi au primit explicaţiile cuvenite din partea 
Arhim. Ilarion Craioveanu, stareţul mînăstirii, cu privire la istoricul 
bisericii şi al celorlalte aşezăminte adiacente. Ziua următoare, oaspeţii 
suedezi au vizitat barajul şi hidrocentrala de la Vidraru-Curtea de 
Argeş.

în ziua de 2 octombrie, Eminenţa Sa Arhiepiscopul de Uppsala şi 
Primat al Suediei a fost primit la Departamentul Cultelor de către- 
Dl. preşedinte Ion Roşianu. Erau prezenţi şi Prea Fericitul Părinte 
Patriarh Iustin, împreună cu cîţiva ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.
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In discuţiile care au avut loc au fost subliniate relaţiile dintre cultele 
religioase din ţara noastră, dintre culte şi statul român, rolul pozitiv 
al cultelor în promovarea vieţii noi a poporului şi a păcii în lume.

In aceeaşi zi, la Patetul patriarhal, Prea Fericitul Patriarh Iustin a 
oferit un dineu oficial în Cinstea Eminenţei Sale, Arhiepiscopul Olof 
Sundby. Au luat parte pe lîngă delegaţia luterană suedeză : Dl. Ion 
Roşianu, preşedintele Departamentului Cultelor împreună cu alţi cola
boratori din Departament; membri ai Sfîntului Sinod ; conducătorii şi 
reprezentanţii cultelor din Bucureşti ; consilierii Administraţiei Patri
arhale, membrii corpurilor didactice de la Institutul teologic univer
sitar şi Seminarul teologic din Bucureşti.

Dineul oficial a prilejuit rostirea de toasturi de către Prea Fericitul 
Părinte Patriarh'Iustin şi Eminenţa Sa Arhiepiscopul Olof Sundby, în 
care s-au evidenţiat bunele relaţii existente între Biserica Ortodoxă 
Română şi Biserica Luterană a Suediei şi dorinţa de a continua şi întări 
aceste relaţii şi pe mai departe. S-a sublimat dorinţa de pace a Bise
ricilor şi popoarelor noastre şi voinţa de a lupta pentru realizarea idea
lului de pace şi bunăvoire între oameni.

Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a ţinut să sublinieze urmă
toarele, în legătură cu promovarea bunelor relaţii dintre cele două 
Biserici şi popoare :

« . . .  O colaborare şi mai strînsă între Biserica Ortodoxă Română şi 
Biserica Luterană a Suediei va putea da roade binefăcătoare în do
meniu] apropierii pe tărîm practic şi teologic între Bisericile noastre.

Dacă se poate afirma că se ştie tot ceea ce separă pe luteranii 
suedezi de ortodocşii români — unii fiind integraţi deplin în luteranism, 
iar alţii în ortodoxie —, nu s-a spus însă totul cu privire la ceea ce 
uneşte pe ortodocşii români de luteranii suedezi. Aparţinem desigur 
unor mari raipuri ale Creştinismului, dar avem identitatea noastră pro
prie, unii fiind luterani suedezi, alţii ortodocşi români. Iar dacă ne 
analizăm cu atenţie sub aspectul acesta al identităţii confesionale spe
cifice, naţionale, constatăm că există mari apropieri între noi. Se ma
nifestă, spre exemplu, în ambele Biserici, caracterul naţional al Bise
ricilor, principiul de slujire a poporului de către Biserici. Apoi, dom
neşte în inimile credincioşilor noştri un larg spirit de omenie, o dorinţă 
statornică de a vieţui în pace cu toate popoarele lumii. De aceea, bu
nele relaţii dintre Bisericile şi popoarele noastre devin aproape frăţeşti».

în toastul său, Arhiepiscopul Primat al Suediei a exprimat spe
ranţa că dialogul teologic dintre Ortodoxie şi Luteranism va continua, 
că relaţiile Bisericilor noastre vor continua în spiritul ecumenismului 
contemporan şi că această vizită va contribui la prietenia dintre po
poarele suedez şi român.

Cu acest prilej a rostit un toast şi Excelenţa Sa Episcopul Dr. Albert 
Klein, conducătorul Bisericii Evanghelice C.A. din România.

Duminică, 1 octombrie 1982, înaltul oaspete suedez a asistat îm
preună cu Prea Fericitul Patriarh Iustin la Liturghia arhierească în Ca
tedrala patriarhală, oficiată de un sobor de arhierei în frunte cu I.P.S. 
Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei.
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La sfîrşitul Sfintei Liturghii Prea Fericitul Patriarh Iustin a rostit 
un cuvînt în care a subliniat şi întărit convingerea că reîntîlnirea 
aceasta şi discuţiile pe care le-au avut aiu deschis noi posibilităţi pe 
linia cooperării dintre cele două Bisericii pe plan ecumenic.

Duminică, 3 octombrie 1982, delegaţia Bisericii Luterane a Suediei 
a părăsit capitala pe calea aerului, îndreptîndu-se spre Stockholm. 
Oaspeţii suedezi au fost conduşi la aeroport de Prea Fericitul Patriarh 
Iustin, I.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei şi I.P.S. Mitro
polit Nestor al Olteniei, P.S. Episcop Vasile Tîrgovişteanul, vicar

A fost de faţă Dl. IonRoşianu, preşedintele Departamentului Cultelor.
După întoarcerea în Suedia, Eminenţa Sa Arhiepiscopul Olof Sundby 

a trimis Prea Fericitului Patriarh Iustin următoarea scrisoare :
«Din partea mea personal şi a tuturor membrilor delegaţiei, doresc 

să vă trimit salutările noastre călduroase şi sincer recunoscătoare. Vă 
mulţumim pentru toată amabilitatea şi pentru comuniunea întru Dom
nul pe care am trăit-o în timpul zilelor de neuitat petrecute în Biserica 
Ortodoxă Română. Nu venisem într-o ţară necunoscută. Venisem la 
prieteni şi la fraţi. Dar am avut posibilitatea să adîncim această 
prietenie, să încurajăm şi mai mult relaţiile noastre şi să ne sporim cu
noştinţele despre Biserica Ortodoxă Română. în acelaşi timp am avut 
posibilitatea să stabilim legături de prieftenie şi să facem experienţe noi. 
Sînt de părere că astfel de vizite sînt de o mare importanţă atît pentru 
comunitatea ecumenică din lume cît şi pentru posibilităţile de a netezi 
opoziţiile dintre popoare şi naţiuni. Fireşte, nădăjduiesc că această 
vizită a sprijinit eforturile pentru pace şi bună înţelegere în lume. Tot
odată, doresc să exprim recunoştinţa noastră sinceră şi salutările noas
tre cordiale Prea Fericirii Voastre şi Vă rog de asemenea să prezen
taţi complimentele mele colaboratorilor Prea Fericirii Voastre care 
şi-au dat atîta silinţă pentru a ne face vizita cît mai reuşită şi cît mai 
profitabilă tuturor.

Vă rog să primiţi asigurarea sentimentelor mele călduroase şi frăţeşti.
Al Prea Fericirii Voastre devotat întru Hristos,

OLOF SUNDBY, 
Arhiepiscop de Uppsala

Vizita delegaţiei suedeze în frunte cu Primatul Bisericii Luterane 
timp de o săptămînă în Biserica şi ţara noastră, precum şi discuţiile 
teologice şi ecumenice ce au avut loc între Intîistătătorii celor două 
Biserici, au constituit, fără îndoială, o nouă treaptă pe calea apropierii 
dintre Bisericile noastre, a promovării unităţii creştine, a întăririi prie
teniei dintre popoarele român şi suedez şi a slujirii păcii în lume.

Arhim. NIFON MIHĂIŢĂ



VIZITA EFECTUATA DE PREA FERICITUL PATRIARH IUSTIN,
IN FRUNTEA UNEI DELEGAŢII A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, 

BISERICII REFORMATE DIN UNGARIA

La invitaţia Excelenţei Sale Episcopului Dr. Tibor Bartha, preşedin
tele Sinodului general al Bisericii Reformate din Ungaria, o delegaţie a 
Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Prea Fericitul Patriarh Iustin, 
a efectuat, între 18—21 octombrie a.c., o vizită oficială Bisericii Refor
mate din Ungaria.

Din delegaţia Bisericii noastre au făcut parte : I.P.S. Mitropolit 
Teoctist al Moldovei şi Sucevei, I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, 
Pr. Traian Pilcă, secretarul Protopopiatului Satu Mare (în calitate de 
translator) şi Arhid. Laurenţiu Movileanu, de la Catedrala patriarhală.

La plecarea de la Aeroportul Otopeni, delegaţia Bisericii Ortodoxe 
Române a fost însoţită de I.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei, P.S. 
Episcop Vasile Tirgovişteanul, vicar patriarhal, P.S. Episcop Roman 
Ialomiţeanul, vicarul Arhiepiscopiei Bucureştilor şi consilieri de la Ad
ministraţia Patriarhală şi Arhiepiscopia Bucureştilor.

Din partea Departamentului Cultelor au fost de faţă Dl. preşedinte 
Ion Roşianu şi colaboratori ai Domniei Sale.

Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost întîmpinată la aero
portul din Budapesta de : Episcop Dr. Tibor Bartha, preşedintele Sino
dului general al Bisericii Reformate din Ungaria, însoţit de consilieri ai 
Sinodului general.

Au fost de faţă, de asemenea, Dl. Poszonyi Laszlo, reprezentantul 
Oficiului de stat pentru probleme bisericeşti şi Pr. Teodor Misaroş, con
ducătorul Vicariatului ortodox român din Ungaria.

După cuvîntul de bun sosit, rostit de către Excelenţa Sa Episcopul 
Dr. Tibor Bartha, Prea Fericitul Patriarh Iustin, împreună cu ceilalţi 
membri ai delegaţiei, au fost conduşi la hotelul «Thermal», unde au 
fost cazaţi.

în ziua următoare, marţi, 19 octombrie, înalţii oaspeţi români au 
vizitat sediul Sinodului general al Bisericii Reformate, unde a avut loc 
întîlnirea cu membrii Prezidium-ului Consiliului sinodal şi cu şefii de 
secţii ai acestui birou. întîlnirea a continuat în sala de conferinţe a Si
nodului general, unde erau prezente personalităţi ale vieţii bisericeşti, 
precum şi cadre didactice de învăţămînt teologic superior.

Aici, Excelenţa Sa Episcopul Dr. Tibor Bartha, după rostirea unui 
cuvînt de salut în cinstea Prea Fericitului Patriarh Iustin şi a însoţito
rilor săi, a făcut o succintă prezentare a Sinodului general, a membrilor 
acestuia şi a activităţii pe care o desfăşoară în sinul Bisericii Reformate 
din Ungaria.
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Vorbitorul a menţionat după aceea eforturile Bisericilor creştine 
pentru pace, depuse pînă în momentul de faţă, la nivelul Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor, Conferinţei Bisericilor Europene şi Conferinţei 
Creştine pentru Pace. A evidenţiat apoi sarcinile care stau în faţa Bi
sericilor astăzi, referindu-se în special la pregătirea cu responsabilitate 
a celei de-a Vl-a Adunări generale a Consiliului Ecumenic al Biserici
lor, care va avea loc anul viitor la Vancouver, Canada.

Răspunzînd, Prea Fericitul Patriarh Iustin a făcut o amplă infor
mare cu privire la situaţia Bisericii Ortodoxe Române în trecut şi în 
prezent, la relaţiile existente între cultele religioase din România, pre
cum şi cu privire la activitatea depusă în slujba păcii de clerul şi cre
dincioşii Bisericii noastre. Arătînd că cultele religioase din ţara noas
tră «au realizat climatul unei convieţuiri paşnice, ecumenice, bazată 
pe stimă reciprocă», «din propria lor iniţiativă şi sub influenţa atmos
ferei sănătoase care domneşte în societatea noastră», Prea Fericitul 
Patriarh Iustin sublinia faptul că acestea, păstrîndu-şi specificul lor doc
trinar, «au înţeles că datoria lor este să înmănuncheze activitatea strict 
religioasă cu slujirea poporului în mijlocul căruia trăiesc şi cu spriji
nirea nobilelor aspiraţii ale lumii contemporane».

Vorbind despre necesitatea propovăduirii păcii şi a luptei împo
triva războiului, Prea Fericitul Patriarh Iustin a menţionat starea de 
tensiune care persistă astăzi în diferite părţi ale lumii, unde se vor
beşte, paradoxal, despre pace, mai mult ca oricînd, dar se fac pregătiri 
de război iarăşi, mai stăruitor ca oricînd. «în faţa acestor situaţii — 
sublinia Prea Fericirea Sa — noi, oamenii Bisericii, nu putem rămîne 
indiferenţi. Nu putem sta nepăsători atunci cînd minunatele realizări 
ale societăţii umane şi — ceea ce este mult mai presus decît acestea — 
vieţile noastre şi ale semenilor noştri de pe întreg pămîntul sînt pri
mejduite. Tuturor ne revine, mai mult ca oricînd, răspunderea de a ne 
uni eforturile pentru păstrarea dreptului suprem, sfînt şi inestimabil al 
oamenilor, dreptul la viaţă».

Prea Fericitul Patriarh Iustin a arătat în continuare că «Biserica 
lui Hristos are convingerea că apărarea vieţii este o datorie proprie 
învăţăturii creştine, de la care nu se poate abdica», căci «a nesocoti sau 
a încălca dreptul la viaţă al unei fiinţe omeneşti constituie o încălcare 
a voii lui Dumnezeu şi a ordinii morale din lume, un păcat de ne
iertat, strigător la cer, un act anticreştin şi antiuman în acelaşi timp».

Referindu-se la vizita pe care o efectuează în Ungaria, Prea Fericitul 
Patriarh Iustin sublinia faptul că aceasta este manifestată prin dorinţa 
comună de adîncire a legăturilor bune care s-au statornicit între cele 
două Biserici şi popoare de-a lungul timpului, ea urmînd să sădească 
în sufletele credincioşilor celor două Biserici apropierea, prietenia şi 
dragostea frăţească. Ea constituie, totodată, răspunsul frăţesc al Bise
ricii Ortodoxe Române la vizita făcută acesteia de preşedintele Sino
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dului general al Bisericii Reformate din Ungaria, Episcopul Dr. Tibor 
Barlha, în fruntea unei delegaţii a Bisericii sale, în cursul anului trecut.

După călduroasele cuvinte de mulţumire adresate de Episcopul Dr. 
Tibor Bartha Prea Fericitului Patriarh Iustin ipentru interesanta cuvîn- 
tare, I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, în contextul situaţiei in
ternaţionale, a prezentat o dare de seamă asupra celei de-a V-a confe-

Aspect de la primirea P. F. Patriarh Iustin la Oficiul de stat pentru 
problemele bisericeşti.

rinţe «Karlovy Vary», care şi-a desfăşurat lucrările, între 4—8 octom
brie a.c., la Princeton, statul New Jersey, S.U.A., la care I.P.S. Sa a 
participat în calitate de delegat al Bisericii Ortodoxe Române.

în continuare, Episcopul Dr. Kurti Lâszlo, vice-preşedintele Alianţei 
Mondiale a Bisericilor Reformate, a făcut o scurtă expunere privind 
activitatea Bisericii Protestante din Ungaria în lupta pentru pace.

După vizita la sediul Sinodului general, a urmat vizita la Oficiul de 
stat pentru problemele bisericeşti, unde Prea Fericitul Patriarh Iustin 
s-a întreţinut cu preşedintele Oficiului, Dr. Miklos Imre, cu privire la
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relaţiile dintre Stat şi Biserică. în după-amiaza aceleiaşi zile s-a plecat 
la Debreţin, unde, a doua zi (miercuri, 20 octombrie), în cursul dimi
neţii, s-a vizitat sediul Episcopiei reformate, al cărei conducător este 
Excelenţa Sa Episcopul Dr. Tibor Bartha.

Primirea P. F. Patriarh Iustin  la Consiliul departamental din Debreţin.

La Debreţin, vizita a continuat la Colegiul reformat unde a avut loc, 
într-un cadru festiv, întîlnirea cu profesorii şi studenţii, cu pastorii par
ticipanţi la dialogul reformato-ortodox local, precum şi cu reprezentanţi 
ai clericilor şi credincioşilor ortodocşi români din Ungaria.

După ce a întîmpinat pe distinşii oaspeţi români cu un cuvînt de 
bun venit la acest aşezămînt de cultură teologică, Excelenţa Sa Epis
copul Dr. Tibor Bartha a susţinut un referat în care, după o scurtă pre
zentare a Debreţinului ca centru istoric şi cultural al Bisericii Reformate 
din Ungaria, şi a învăţămîntului teologic de la acest aşezămînt teologic, 
s-a referit la dialogul teologic dintre ortodocşi şi reformaţi, despre care 
a vorbit apoi mai pe larg Prof. dr. Janos Pasztov.

A urmat cuvîntul rostit de Pr. Teodor Misaroş, conducătorul Vica
riatului ortodox român din Ungaria, cu sediul la Gyula, care a prezentat 
situaţia Vicariatului, evidenţiind bunele relaţii existente între credin
cioşii ortodocşi români şi conlocuitorii lor, indiferent de naţionalitate 
şi convingeri religioase. A menţionat apoi că din 1975 Vicariatul orto
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dox român face parte din Consiliul Ecumenic al Bisericilor din Ungaria, 
in cadrul căruia desfăşoară o frumoasă activitate.

în continuare, Prea Fericitul Patriarh Iustin a răspuns printr-o 
amplă cuvîntare, mulţumind gazdelor pentru primirea frăţească, atenţia 
deosebită şi dragostea sinceră cu care membrii delegaţiei Bisericii Orto
doxe Române au fost înconjuraţi pretutindeni în locurile vizitate.

Referindu-se la dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica 
Reformată, Prea Fericirea Sa a arătat că «ceea ce s-a dovedit pînă acum 
util şi promiţător, din partea ambelor părţi, este dorinţa sinceră de apro
piere şi de căutare a unităţii». Prea Fericitul Patriarh Iustin a subliniat 
faptul că discuţiile teologice purtate în cadrul acestui dialog «nu au 
ancorat în domeniul abstract, teoretic, ci s-au orientat spre latura con
cretă, practică a lucrurilor, urmărind legarea teologiei de viaţă».

«în ce ne priveşte — a arătat în continuare Prea Fericitul Patriarh 
Iustin — am dori să subliniem că pe plan intern, în spiritul unei colabo
rări rodnice în slujba credinţei comune şi a marilor aspiraţii ale lumii 
contemporane, Bisericile creştine din ţara noastră s-au angajat încă din 
anul 1964 într-un dialog teologic în care Biserica Ortodoxă Română şi 
Biserica Reformată din România au adus contribuţii de seamă. Conferin
ţele interconfesionale care au loc periodic la cele trei Institute teologice 
din Bucureşti, Sibiu şi Cluj-Napoca realizează an de an progrese remar
cabile în adîncirea temelor teologice, în îmbogăţirea reciprocă şi în 
împreună lucrarea pe drumul unităţii creştine».

Prea Fericitul Patriarh Iustin s-a referit apoi la discuţiile purtate 
anul trecut la Bucureşti cu membrii delegaţiei Bisericii Reformate din 
Ungaria, condusă de Excelenţa Sa Episcopul Dr. Tibor Bartha, cu privire 
la dezvoltarea contactelor teologice în sensul unei mai strînse colaborări 
ecumenice între cele două Biserici. Cu acel prilej s-a discutat şi posibili
tatea unui dialog teologic bilateral între Biserica Ortodoxă Română şi 
Biserica Reformată din Ungaria.

Vizita delegaţiei române în Ungaria s-a dovedit fructuoasă şi cu 
privire la acest dialog teologic bilateral. «Convorbirile pe care le-am 
avut cu ocazia vizitei noastre de acum şi experienţa pe care ne-a ofe
rit-o întîlnirea cu teologii reformaţi maghiari, a arătat Prea Fericitul 
Patriarh Iustin mai departe, ne îndreptăţesc să sperăm că într-un viitor 
apropiat vom 'putea realiza şi un asemenea dialog bilateral care, alături 
de cel general, să ne conducă la o  tot mai strînsă colaborare ecumenică».

în încheiere, Prea Fericitul Patriarh Iustin şi-a arătat satisfacţia 
pentru existenţa unui climat de convieţuire frăţească a cultelor religioase 
din Ungaria, în care climat îşi desfăşoară activitatea şi preoţii şi cre
dincioşii români ortodocşi, trăitori pe acele meleaguri.

Arătînd că acelaşi climat de convieţuire frăţească există şi între 
credincioşii aparţinînd diferitelor culte religioase din ţara noastră, Prea 
Fericitul Patriarh Iustin a subliniat faptul că «în tot cursul istoriei noas
tre bisericeşti şi naţionale, s-a manifestat cu putere învăţătura ortodoxă 
tradiţională de integrare a fiecărei Biserici locale în viaţa poporului, iar 
lucrul acesta a avut Sn vedere nu numai păstrarea şi trăirea învăţăturii 
proprii de credinţă, ci şi sprijinirea eforturilor spre o viaţă mai bună
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a poporului căruia aparţinem, colaboi 
pretutindeni».

După cuvîntul de încheiere al Epis 
gaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost 
mental, unde a avut loc întîlnirea cu repre 
Prea Fericitul Patriarh Iustin s-a întreţinut

In vizită la Colegiul Raday Academia din Budapesta.

români şi maghiari în cele două ţări vecine şi iprietene. i 
'itropolit Antonie al Ardealului a vorbit despre viaţa bisen 

ânia, profund ancorată în viaţa socială a cetăţenilor ţării 
mat un dineu oficial oferit de Excelenţa Sa Episcopul Dr.
■ restaurantul hotelului «Arany Bika», cu care ocazie cei 
n de Biserici au rostit toasturi în care s-a exprimat faptu. 
e vizite efectuate reciproc între cele două Biserici serv»

 ̂ relaţiilor între acestea, între popoarele român şi maghii 
promovarea cauzei păcii în lume.
legaţia Bisericii Ortodoxe Române s-a întors Ia Budapesta 
'ombiie a.c., delegaţia română a fost călăuzită la Colegiul 
apesta, condus de Episcopul Dr. Karoly Toth (care este 
Conferinţei Creştine pentru Pace de la Praga). în cuvîn- 

Episcopul Dr. Karoly Toth a făcut aprecieri elogioase 
>rica Ortodoxă Română şi relaţiile sale ecumenice.
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în cuvîntul de răspuns, Prea Fericitul Patriarh Iustin a evidenţiat 
caracterul special al acestei vizite, pe care o consideră nu numai de 
prietenie, ci şi de angajare. Ea începe o activitate nouă, de adîncire a 
relaţiilor dintre cele două Biserici şi naţiuni vecine. Prea Fericitul Pa
triarh Iustin s-a adresat de asemenea studenţilor teologi de la acel 
Colegiu.

în continuarea programului de la Colegiul Râday, Dr. Bucsai Mihaly 
a ţinut o documentată expunere privind activitatea Bisericii Reformate 
din Ungaria pe plan intern şi extern, după care a făcut o scurtă istorie 
a Colegiului respectiv, enumerînd personalităţi de seamă ale culturii 
maghiare care au absolvit acest Colegiu.

A  urmat cuvîntul I.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei, 
care a prezentat situaţia învăţămîntului teologic seminarial şi universi
tar din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, precum şi pe aceea de conti
nuare a pregătirii clerului în cadrul conferinţelor de orientare şi a 
cursurilor de îndrumare pastorală, post şcolare. «Ca cineva să-şi dea 
seama de însemnătatea covîrşitoare a formării viitorilor preoţi, arăta 
I.P.S. Sa, trebuie să ştie că Biserica Ortodoxă Română şi-a identificat, în 
’loate timpurile, viaţa ei cu viaţa credincioşilor şi cu aspiraţiile popo
rului român. Graiul Evangheliei şi al Liturghiei a fost cel al poporului, 
de care preotul s-a legat prin misiunea şi fiinţa sa pînă la dăruire. Se 
înţelege că acest adevăr este deplin actual şi în vremea noastră...».

I.P.S. Mitropolit Teoctist a subliniat apoi grija deosebită pe care 
Prea Fericitul Patriarh Iustin o acordă învăţămîntului teologic al Bise
ricii noastre. ■

După expunerea făcută de I.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi 
Sucevei cu privire la învăţămintul din Biserica Ortodoxă Română, a 
urmat cuvîntul I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, care a prezentat, 
pe scurt, activitatea ecumenică din România, arătînd că reprezentanţii 
cultelor din ţara noastră se întîlnesc în diferite ocazii, iar la nivelul 
Institutelor teologice se organizează, în mod regulat, conferinţe teolo
gice interconfesionale (la Bucureşti, Sibiu şi Cluj-Napoca), la care se 
dezbat probleme de actualitate. I.P.S. Sa a arătat apoi că Biserica Orto
doxă Română îşi desfăşoară o bogată activitate în cadrul celor trei orga
nizaţii intercreştine (Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Conferinţa Biseri
cilor Europene şi Conferinţa Creştină pentru Pace), fiind prezentă în 
organismele de conducere ale acestora. I.P.S. Mitropolit Antonie a subli
niat apoi colaborarea fructuoasă la nivelul acestor organizaţii creştine 
dintre reprezentanţii români şi maghiari.

în încheiere, Episcopul Dr. Kâroly Toth a mulţumit tuturor vorbito
rilor, exprimîndu-şi convingerea că «această vizită istorică va contri
bui la întărirea forţelor în lupta pentru triumful binelui, armoniei şi 
păcii în lume».

După vizita la Colegiul amintit a urmat un dineu după care, aceleaşi 
persoane care au întîmpinat la sosire delegaţia Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, au însoţit-o acum la aeroportul din Budapesta, de unde s-a plecat 
spre Bucureşti.
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La sosirea pe Aeroportul Otopeni, în întîmpinarea delegaţiei con
dusă de Prea Fericitul Patriarh Iustin au venit: I.P.S. Mitropolit Nestor 
al Olteniei, P.S. Episcop Vasile Tîrgovişteanul, vicar patriarhal, P.S. 
Episcop Roman Ialomiţeanul, vicarul Arhiepiscopiei Bucureştilor, con
silieri de la Administraţia Patriarhală şi Arhiepiscopia Bucureştilor.

Din partea Departamentului Cultelor a fost de faţă Dl. director 
Ion Popescu.

Vizita făcută Bisericii Reformate din Ungaria, între 18—21 octom
brie a.c., de către delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, condusă de 
Prea Fericitul Patriarh Iustin, a constituit un eveniment de seamă în 
viaţa celor două Biserici. Ea se înscrie pe linia bunelor relaţii pe care 
Biserica noastră le promovează cu toate Bisericile creştine, în spiritul 
bunei înţelegeri şi al apropierii dintre acestea, precum şi al adîncirii 
prieteniei dintre popoarele cărora ele aparţin.

Menţionăm că vizita Prea Fericitului Patriarh Iustin în Ungaria a 
fost consemnată în presa laică (ziarele «NEPSZABADSAC» şi «MA- 
GYAR NEMZET» din 20 octombrie a.c.), precum şi în revista bisericeas
că «REFORMATUSOC LAPJA» (nr. 42/17 oct. a.c.), în care a apărut şi 
reportajul acestei vizite (nr. 45/7 nov. a.c.).

Drd. VERGIL VÂLCU

CONSULTAŢIA EST-EUROPEANĂ ASUPRA SCHIMBULUI 
ECUMENIC AL RESURSELOR 

(Sofia, 21-28  mai 1982)

In cadrul Comisiei de intr-ajutorare bisericească. (CICARWS) a Consiliului Ecu
menic al Bisericilor, a fost organizat în ultima vreme un program special intitulat 
«Ecumenical Sharing of Resources» (Schimbul ccumenic al resurselor), pentru care a 
fost numit ca secrctar general Pastorul Hiiibert von Beck din Olanda, iar secretar 
pentru Europa, Pastorul Uffe Gjerding din Danemarca. Rostul acestui program este 
acela de a studia ce s-a făcut pînă acum in domeniul schimburilor materiale şi ne
materiale între Biserici, ca şi promovarea unor astfel de schimburi.

In perspectiva celei de a Vl-a Adunări generale a C.E.B. (Vancouver 1983), co
misia mai sus menţionată a organizat o consultaţie zonală, în Europa de Răsărit, cu 
tema : Repartizarea schimbului de resurse în Europa de Răsărit în perspectiva celei 
de a Vl-a Adunări Generale a C.E.B.

Această consultaţie s-a desfăşurat la Sofia, R. P. Bulgaria, între 21—28 mai 
1982. Au fost reprezentate următoarele Biserici: Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica 
Ortodoxă Sîrbă. Biserica Ortodoxă Română — Pr. asist. Viorel Ioniţă —, Bise
rica Ortodoxă Gruzină, Biserica Ortodoxă Bulgară, Biserica Reformată din România, 
Biserica Evanghelică din R. D. G., Biserica Metodistă din Austria, Biserica Evanghe
lică din Cehoslovacia, Biserica Evanghelică din Ungaria, Uniunea Baptistă din U.R.S.S., 
precum şi următoarele organizaţii ecumenice : Das Diakonische Werk din Stuttgart, 
R.F.G. ; Brot fur die Welt din R.D.G.; Consiliul Ecumenic al Bisericilor din Polonia 
şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor din Cehoslovacia.

Cazarea oaspeţilor şi desfăşurarea lucrărilor Consultaţiei au avut loc în hotelul 
«Sofia». In sala amenajată special pentru această consultaţie au fost expuse mai multe 
imagini de la Conferinţa inter-religioasă de la Moscova (mai 1982).
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Programul consultaţiei de la Sofia a fost conceput de aşa manieră ca participan
ţii să-şi poată face o imagine cît mai completă despre Biserica Bulgară în activitatea 
sa ecumenistă pe plan local şi pe plan general. Acest program a început slmbătă 22 
mai, la orele 10,00 cînd toţi participanţii la consultaţie au fost primiţi la reşedinţa 
Sf. Sinod al Bisericii Bulgare de către I.P.S. Mitropolit Pancratie, conducătorul Ser
viciului de Relaţii Externe al Patriarhiei Bulgare.

Lucrările propriu-zise ale întrunirii au început luni 24 mai, cînd, după masa de 
prînz, a urmat deschiderea oficială a lucrărilor consultaţiei, printr-o slujbă religioasă 
oficiată de I.P.S. Mitropolit Pancratie împreună cu un grup de delegaţi bulgari. A 
urmat apoi un scurt cuvint introductiv cu privire la scopul consultaţiei, rostit de 
Prof. Teodor Sabev, apoi prezentarea participanţilor şi alegerea prezidiului întrunirii, 
în care au fost aleşi: I.’ P. S. Arhiepiscop Macarie, episcop-vicar de Kiev, reprezen
tantul Bisericii Ortodoxe Ruse, P.S. Episcop Ştefan de Zica, reprezentantul Bisericii 
Ortodoxe Sîrbe şi Pastor Josef Hromadka, reprezentantul Consiliului Ecumenic al Bi
sericilor din Cehoslovacia. In aceeaşi zi au fost susţinute şi următoarele trei referate:

1. Perspectivele teologice cu privire la schimbul ecumenic al resurselor, susţi
nut de P.S. Episcop Ştefan de Zica, Iugoslavia.

2. Perspectivele teologice cu privire la schimbul ecumenic al resurselor din 
punct de vedere protestant, susţinut de Pastorul dr. Istvan Nagy, din partea Bisericii 
Luterane din Ungaria.

3. Schimbul \ecumenic al resurselor în Europa Răsăriteană — Experienţe şi po
sibilităţi, susţinut de pastorul G. Otto, din partea organizaţiei «Das Brot fur die Welt» 
din R. D. Germană.

Aceste referate au avut rostul de a oferi cadrul general în care aveau să se 
desfăşoare lucrările consultaţiei.

In sara aceleiaşi zile a urmat recepţia oficială oferită de Sanctitatea Sa Patri
arhul Maxim în cinstea oaspeţilor. La această recepţie, unde a fost invitat şi P. C. 
Pr. Alexandru Armând Munteanu, conducătorul parohiei .ortodoxe române din Sofia, 
s-au rostit toasturi la adresa Mişcării Ecumenice şi la adresa ecumenismului local din 
tara gazdă

In prima parte a programului de mărfi 25 mai, a fost reprezentat de către Pas
tor Hiiibert van Beek şi Pastor Sam Jsaac de la Consiliul Ecumenic al Bisericilor, 
programul CEB cu privire la promovarea schimbului de resurse ecumenice. A urmat 
apoi prezentarea comunicărilor din partea participanţilor la consultaţia despre schim
bul ecumenic susţinut de Bisericile din ţările Europei Răsăritene.

Delegatul român a prezentat cu acest prilej o dare de seamă în care a arătat 
că Biserica Ortodoxă Română a cultivat schimburi de natură spirituală şi materială cu 
alte Biserici încă din trecutul istoriei sale. Au fost menţionate astfel ajutoarele ro
mâneşti la Athos, la Sinai, la ortodocşii supuşi stăpînirii otomane; apoi faptul că Bi
serica Română a tipărit cărţi religioase pentru slavi, greci, arabi sau georgieni ca şi 
contribuţia unor ierarhi români în slujba Ortodoxiei, cum a fost cazul cu mitropoli
tul Petru Movilă al Kievului. S-a insistat apoi asupra situaţiei actuale, menţionindu-se 
ecumenismul local din România, care se concretizează în diferite forme ; apoi schim
bul de burse cu alte Biserici, schimbul de profesori cu diferite Facultăţi de teologie 
din lume, precum şi legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu alte Biserici. Toate aces
te afirmaţii au fost ilustrate cu exemple concrete.

In după-amiaza acestei zile şi în prima parte a zilei următoare, lucrările consulta
ţiei au fost continuate în două grupe: prima grupă a dezbătut problema privind schim
bul de resurse materiale, iar a doua schimbul de resurse nemateriale. Reprezentan
tul Bisericii Ortodoxe Române a fost repartizat în grupa a doua, unde a vorbit de
spre schimburile realizate de Ortodoxie în general, şi de Biserica Ortodoxă Română 
în special, cu Bisericile protestante. A  fost menţionat astfel patriarhul Ieremia al II- 
lea al Constantinopolului (fl595) şi legăturile sale cu teologii protestanţi din Tiibin- 
gen, şi s-a insistat apoi asupra bunelor relaţii care au existat dintotdeauna între pro
testanţi şi ortodocşi pe pămîntul românesc. Astfel, cînd husiţii au fost prigoniţi de 
catolici în Boemia, Ungaria şl Polonia, ei au găsit adăpost în Transilvania sau în 
Moldova lui Alexandru cel Bun. Tot în acest context s-a vorbit despre ecumenismul 
local de astăzi din ţara noastră, care a fost ilustrat prin exemple concrete.
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Miercuri 26 mai, seara, au fost citite şi discutate rapoartele celor două secţii, 
care şi constituie documentele de bază ale consultaţiei de la Sofia. Aceste documen
te urmează să fie multiplicate la Geneva şi apoi trimise Bisericilor spre studiu.

După aprobarea rapoartelor din secţii şi a unui comunicat, lucrările întrunirii 
au fost încheiate printr-o slujbă religioasă oficiată în sala de şedinţe de către dele
gaţia bulgară.

Întrunirea de la Sofia a ilustrat în mod evident contribuţia Bisericilor din Europa 
de sud-est la promovarea ecumenismului actual precum şi programul complex des
făşurat de aceste biserici în perspectiva aprofundării temei celei de a Vl-a Adunări 
generale a C.E.B. — Iisus Hristos — Via fa lumii.

LUCRĂRILE COMISIEI PENTRU PARTICIPAREA BISERICILOR LA 
DEZVOLTARE (C.P.B.D.) A CONSILIULUI ECUMENIC 

AL BISERICILOR (C.E.B.), KIEV-U.R.S.S., 22-30 VI, 1982

C.P.B.D. a C.E.B. a organizat o consultaţie cu tema : O dezvoltare justă pentru 
deplinătatea viefii — o abordare ortodoxă, la care au fost invitate, să trimită repre
zentanţi, toate Bisericile Ortodoxe. Această întrunire, găzduită de Biserica Ortodoxă 
Rusă, şi-a desfăşurat lucrările în hotelul «Rus» din Kiev, U.R.S.S., între 22—30 iunie
a.c. La această consultaţie au participat aproximativ 80 de delegaţi, reprezentînd 20 
de Biserici Ortodoxe din 17 ţări, precum şi următoarele organizaţii ecumenice: C.E.B., 
Consiliul Bisericilor din Orientul Mijlociu şi Syndesmos. Biserica Ortodoxă Română a 
fost reprezentată de Dl. asist. Aurel Jivi, de la Institutul teologic universitar din Si
biu şi de Pr. asist. Viorel Ioniţă, de la Institutul teologic universitar din Bucureşti.

Consultaţia de la Kiev se adaugă diferitelor întruniri organizate de C.E.B. în 
programul larg de aprofundare şi pregătire a temei: Iisus Hristos — Viata lumii, 
care urmează să fie dezbătută la cea de a Vl-a Adunare generală a C.E.B. de la Van- 
couver —  Canada, din vara anului 1983.

Lucrările Comisiei pentru Participarea Bisericilor la Dezvoltare au fost inau
gurate în seara zilei de marţi, 22 iunie a.c., printr-un Te-Deum, oficiat în Catedrala 
Sf. Vladimir din Kiev, cu care prilej I.P.S. Arhiepiscop Macarie de Uman, vicarul 
Mitropoliei de Kiev, a rostit un cuvînt de «bun sosit» oaspeţilor. In dimineaţa zilei 
de miercuri, 23 iunie, au fost aleşi membrii corpului directiv al întrunirii, după cum 
urmează: preşedinţi: Sanctitatea Sa Mar Linkha al IV-lea, Catolicos Patriarh al Bisericii 
Apostolice Asiriene şi I.P.S. Arhiepiscop Vladimir de Kransnodar şi Kubanj secre
tar: Prof. Nikolai A. Zabolotski, de la Academia duhovnicească din Leningrad, in 
prezent director de studii al C.P.B.D.; preşedinţii grupelor de lucru: I. Pr. prof. Stan
ley Harakas, de la Facultatea de teologie Holy Cross, din Brooklin, Massachussetts 
(S.U.A.), reprezentantul Patriarhiei Ecumenice; II. Pr. Veikko Purnomen, reprezen
tantul Bisericii Ortodoxe din Finlanda şi III. Dl. Aurel Jivi, reprezentantul Bisericii 
Ortodoxe Române.

Programul fiecărei zile de lucru începea cu o slujbă religioasă, oficiată pe 
rind de către una dintre delegaţiile participante. Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române 
a oficiat slujba finală, de închidere, a lucrărilor consultaţiei. Duminică, 27 iunie, 
a fost oficiată Sfînta Liturghie, în catedrala Sf. Vladimir din Kiev de un sobor im
punător de ierarhi, preoţi şi diaconi, din care a făcut parte şi Pr. Viorel 'Ioniţă.

încă de la începutul lucrărilor, participanţii la Consultaţie au adresat cîte o 
telegramă tuturor Intîistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, prin care anunţau deschide
rea lucrărilor şi rugau pe înalţii Ierarhi să-i însoţească cu rugăciunile lor. Telegrame 
au fost trimise şi Sanctităţii Sale Pimen, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, precum 
şi Pastorului dr. Philip Potter, secretarul general al C.E.B., care se aflau la New 
York pentru a participa la deschiderea celei de a doua sesiuni speciale a O.N.U. pentru 
dezarmare.

Lucrările propriu-zise ale Consultaţiei de la Kiev au fost deschise prin sus
ţinerea a două referate introductive şi anume: 1) Pr. George Tsetsis, din cadrul
C.E.B. a vorbit despre: Ortodoxia în Consiliul Ecumenic al Bisericilor. O experienţă
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de îmbogă/ire reciprocă in care a mentionat aportul Bisericilor Ortodoxe la Miş
carea Ecumenică, Încă înainte de înfiinţarea C.E.B. şi culminînd cu întrunirile orga
nizate de reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe în cadrul C.E.B. din ultimii ani, aşa cum 
a fost Consultaţia de la mînăstirea Cernica (4-8 iunie, 1974) cu tema: «Mărturisirea 
lui Iisus Hristos astăzi», tn discuţiile care au urmat după susţinerea acestui refe
rat, Dl Jivi Aurel a arătat că Biserica Ortodoxă Română a avut un rol important 
in mişcarea ecumenică, încă înainte de 1948, lucru care nu era deloc menţionat în 
referat.

Cel de-al doilea referat introductiv a fost susţinut de Dr. Julio de Santa Ana, di
rectorul C.P.B.D. a C.E.B., despre activitatea acestei comisii, din 1976 pînă astăzi, 
despre rolul Bisericilor Ortodoxe in cadrul acestei Comisii, precum şi despre pro
gramul pe care şi-l propune această Comisie în întimpinarea celei de a Vl-a Adunări 
generale a C.E.B.

Tema consultaţiei: O dezvoltare justă pentru deplinătatea vieţii — o abordare 
ortodoxă —  a fost mai întîi aprofundată prin trei referate, după cum urmează :

1. O teologie ortodoxă a dezvoltării. Dreptatea şi participarea din punct de v e 
dere teologic şi umanitar: Hristologia, Pnevmatologiă şi Ecclesiologia, susţinut de 
Pr. prof. Stanley Harakas de la Faculiatea de teologie Holy Cross (S.U.A.).

In referatul său, autorul porneşte de la ideea teologică de bază potrivit căreia 
omul a fost creat după imaginea trinitară a lui Dumnezeu, cu scopul de a ajunge la 
comuniunea de iubire cu Dumnezeu. Potrivit acestui scop, creştinul este implicat 
In procesul de dezvoltare, de îmbunătăţire continuă a vieţii umane şi este o datorie- 
a fiecărui creştin de a participa la acest proces prin mijloacele sale proprii. în refe
ratul său, profesorul american a citat un studiu al Pr. prof. Dumitru Stăniloae : Învă
ţătura ortodoxă despre mîntuire şi implicaţiile ei pentru slujirea creştină a lumii. 
pe care l-a recomandat drept unul dintre cele mai valoroase studii în legătură cu 
această temă.

2. Al doilea referat principal a fost susţinut de către I.P.S. Arhiepiscop Ioan 
Ananiaşvili, reprezentantul Bisericii Ortodoxe din Georgia cu tema : Macrodiaconia 
in pcrspcctiva dreptăţii, în care defineşte conceptul de dreptate, pornind de la ideea 
platonică şi trecînd la cea a autorului scrierilor areopagitice. Potrivit acestei sche
me, dreptatea este exprimată în primul rînd prin unitatea Bisericilor, pentru care 
trebuie să lupte fiecare credincios. Autorul expune apoi mai multe exemple de na- 
crodiaconie desfăşurate de către Biserica Ortodoxă din Georgia în trecut şi astăzi.

3. Cel de-al treilea referat principal, intitulat: Microdiaconia şi Macrojusti-
lia a fost susţinut de către I.P.S. Mitropolit Geevarghese Mar Osthathios, din India. 
Pe baaa concepţiei lui Paul Tillich şi, mai ales, a celei a lui Jiirgen Moltmann, care 
pornind de la fundamentarea trinitară a vieţii umane aplică Sfintei Treimi principiul 
feminităţii, potrivit căruia Dumnezeu-Tatăl este tatăl tuturor. Dumnezeu Duhul Sfînt 
este mama tuturor, iar Dumnezeu-Fiul este fratele tuturor oamenilor, ceea ce a stîrnit 
comentarii vehemente din partea participanţilor. Autorul a explicat că nu este vorba 
de a aplica Sfintei Treimi principiul sexismului, ci numai de a vedea fundamentată 
in Sfînta Treime întreaga viaţă umană. Autorul acestui referat subliniază că adevă
rata diaconie nu trebuie să se rezume numai la a da o bucată de pîine celui sărac, 
ceea ce înseamnă să prelungeşti starea lui de sărăcie, ci să-i dai o slujbă, să-i 
asiguri o sursă de venituri cu care să-şi acopere cel puţin necesarul de bază al 
vieţii. De aceea, adevărata diaconie care se bazează pe dreptate, ca şi adevărata 
dezvoltare, trebuie să ţintească dreptatea.

Partea a doua a lucrărilor întrunirii de la Kiev s-a bazat pe discuţiile din cele- 
trei grupe de lucru.

Subsemnatul a fost repartizat în grupa a Il-a care a avut ca temă «Macrodia.- 
conia», iar Dl. asist. Aurel Jivi, în grupa a treia, unde a exercitat şi sarcina de pre
şedinte.

In grupa a doua a fost, mai întîi, definit sensul «macrodiaconiei», precum şi ra
portul acestuia fată de microdiaconie. Macrodiaconia ar fi slujirea pe plan general, 
desfăşurată de Biserică, pe cînd microdiaconia este slujirea individuală. Din partea 
delegaţiei române s a insistat să nu se facă o separaţie între cele două diaconii, 
pentru că nu există decît o sinqură slujire, o singură diaconie a Bisericii, care dia
conie, insă, are n?ai multe aspecte sau dimensiuni, deci, macro- sau micro- diaconia*
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să fie înţelese doar ca două aspecte diferite ale aceleiaşi diaconii. Această inter
venţie a fost inclusă în raportul final al consultaţiei.

In legătură cu expresia Liturghie după liturghie, printre ai cărei autori se nu- 
-mără şi Prof. pr. Ion Bria, am arătat că aceasta trebuie înţeleasă atît in sens sacra
mental, dar mai ales în sens misionar; această expresie defineşte viaţa religioasă a 
Bisericii Ortodoxe de astăzi, care a fost în mod eronat redusă de către unii doar la 
«liturghie»; de aceea expresia menţionată subliniază activitatea complexă pe care 

•o desfăşoară Biserica Ortodoxă în afara cadrului strict liturgic. In raportul final s-a 
inclus şi o specificare că formula «liturghie după liturghie» trebuie înţeleasă ca o 
expresie a sarcinilor misionare ale Bisericii.

Cu privire la diferitele forme ale macrodiaconiei s-a arătat din partea delegaţiei 
române că Biserica noastră a susţinut, încă în trecutul său istoric, această formă de 
diaconie prin aceea că a sprijinit dintotdeauna străduinţele spre mai bine ale popo
rului în mijlocul căruia şi-a desfăşurat activitatea. Cu atît mai mult astăzi, Biserica 
•Ortodoxă Română sprijină eforturile societăţii româneşti, ale statului român, de a 
condiţii tot mai bune de vială poporului român. Acest sprijin s-a concretizat în ultima 
•vreme prin susţinerea de către Biserica Ortodoxă Română a acţiunilor complexe şi de 
mare ecou pe care statul român în frunte cu preşedintele Nicolae Ceauşescu, le-a 
iniţiat pentru promovarea şi asigurarea păcii în întreaga lume. Biserica Ortodoxă 
Română a organizat o întrunire a tuturor reprezentanţilor Cultelor din România, la 
care a participat şi un impresionant număr de delegaţi de peste hotare, în noiembrie
1981, cînd a şi fost adresat un Apel pentru slujirea păcii. Biserica noastră mai desfă
şoară o serie de acţiuni începînd cu educaţia tinerilor teologi sau cu predicarea de 
pe amvoanele bisericilor în vederea creării unei mentalităţi de simpatie pentru apă
rarea păcii şi de optimism în triumful ei. Aceste acţiuni merg mai departe, prin 
publicarea de studii şi articole, care urmăresc promovarea convingerilor de pace ale 
oamenilor, aprofundarea tematicii despre pace, la diferite nivele ale vieţii bisericeşti, 
în întruniri interconfesionale, la nivel de protopopiate etc., precum şi adresarea de 
Apeluri în spiritul promovării şi asigurării păcii. Pe baza acestei intervenţii au fost for
mulate cîteva recomandări finale, pe care consultaţia de la Kiev le adresează tuturor 
Bisericilor Ortodoxe.

Pe baza discuţiilor din grupe a fost întocmit un raport final de trei pagini, în 
care au fost rezumate aceste discuţii, le care s-a adăugat o listă specială de reco
mandări pe care consultaţia le adresează : 1) Comitetului Central al C.E.B.; 2) C.E.B. 
ca întreg ; 3) Comisiei pentru Participarea Bisericilor la Dezvoltare şi 4) Bisericilor 
Ortodoxe.

Intre recomandările adresate tuturor Bisericilor Ortodoxe au fost incluse şi cele 
formulate de către delegaţia română, inserate la punctele 13— 16 prin care se cere 
ca acestea : 13) să organizeze conferinţe pentru pace şi să lanseze apeluri pentru 
pace şi dezarmare, aceasta constituind o contribuţie importantă la dezvoltarea socie
tăţii, să încerce a creea o nouă atmosferă de prietenie, încredere şi cooperare între 
popoare;

14) să promoveze educaţia pentru pace printre elevii şi studenţii şcolilor 
teologice ;

15) să susţină aplicarea în practică a Actului final al Conferinţei de la Helsinki 
pentru securitate şi cooperare în Europa (august, 1975);

16) să susţină programele în slujba păcii şi a dezvoltării desfăşurate de C.E.B.
Celelalte recomandări aveau un caracter mai special, prin care se solicita Comi

tetului Central al C.E.B. să aprobe documentele şi hotărîrile acestei Consultaţii ca 
atare, precum şi publicarea lor, ca şi solicitarea adresată C.E.B. de a acorda mai 
multă atenţie contribuţiei ortodoxe în contextul strădaniilor de refacere a unităţii 
creştine.

Intre alte acţiuni desfăşurate în cadrul Consultaţiei de la Kiev, se numără, mai 
întîi, «masa rotundă», o discuţie organizată în jurul tem ei: Provocările situaţiilor din 
lumea de azi şi responsabilitatea Bisericilor. La această discuţie a participat şi Dl. 
asist. Jivi Aurel, care a vorbit despre atitudinea fermă a ţării noastre în legătură 
cu problemele mari care frămîntă lumea de astăzi, precum şi despre sprijinul pe 
care Biserica Ortodoxă îl acordă acestei atitudini.

In după-amiaza zilei de 25 iunie, toţi participanţii la consultaţie au fost primiţi la 
•sediul Comitetului republican ucrainian pentru apărarea păcii, de către secretarul
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acestui Comitet şi de către D-na Alexandra Mihailovna, ministru pentru problemele 
sociale din R.S.S. Ucrainiană. Cu acest prilej s-a vorbit participanţilor despre acţiu
nile desfăşurate în U.R.S.S. şi în special în R.S. Ucrainiană in slujba păcii.

In programul Consultaţiei de la Kiev au fost incluse şi vizitarea unor obiective 
culturale şi bisericeşti, ca Sf. Sofia şi Lavra Pacerska din Kiev, precum şi două seri 
culturale.

La sfîrşitul lucrărilor Consultaţiei de la Kiev s-a putut constata, cu bucurie, că 
Bisericile Ortodoxe sînt pregătite să colaboreze strîns şi să-şi aducă contribuţia lor 
specifică şi valoroasă în cadrul Mişcării Ecumenice in vederea atingerii marelui ideal 
■al ecumenismului actual de refacere a unităţii creştine.

Pr. asist. Vlorel^IONlŢĂ

O NOUĂ SESIUNE A DIALOGULUI ORTODOXO-ANGLICAN, 
CANTERBURY -  ANGLIA, 12-19 IULIE 1982

La această sesiune au participat 21 de delegaţi din partea a 12 Biserici Orto
doxe, lipsind cinci delegaţi; din partea Bisericii Anglicane au participat 16 delegaţi, 
lipsind trei delegaţi.

In seara zilei de 12 iulie, după vecernie, s-a ţinut, conform programului, şedinţa 
festivă de deschidere a sesiunii, sub preşedinţia celor doi preşedinţi ai sub-comisiilor: 
Arhiepiscopul Methodios şi Episcopul anglican Henry Hill, cu discursuri de bun 
venit, urări şi recomandaţii pentru şedinţele de lucru. S-au notat şi s-au manifestat 
regrete pentru faptul că Biserica Cehoslovaciei nu este reprezentată şi pentru absenţe
—  mai ales pentru acelea ale Mitropoliţilor Vasile al Bruxelles-ului şi Ion de Helsinki, 
şi a Episcopului american Robert Terwilliger j au fost apoi recomandaţi noii veniţi : 
Profesorul Kallistos Ware, care a fost aclamat cu strigătul «axios». Episcopul Thomas 
al Australiei a descris viaţa Episcopului Cornish, decedat, cu care a fost coleg şi 
bun prieten şi a închinat amintirii săvirşirea Euharistiei de a doua zi. Arhiepiscopul 
Methodios a reamintit Unitatea Bisericii, scopul ultim al adunărilor noastre şi, numind 
pe Episcopul Gabriel, ne-a cerut să ne rugăm pentru salvarea Libanului, expus dis
trugerii. Episcopul Hill a mai adăugat la urmă că, în calitatea noastră de creştini, 
sintem temple ale Duhului Sfînt, în căutarea necontenită a curăţiei inimii şi a luminii 
dragostei, fără de care n-am putea vorbi Bisericii despre credinţă şi despre adevăru
rile veşnice, pe care trebuie să le exprimăm şi în această împrejurare.

La sfîrşit, Episcopul Hill a adus mulţumiri celor doi secretari-şefi, Rev. Colin 
Davey, din partea anglicană, şi Pr. prof. George Dragase din partea ortodoxă, pentru 
pregătirea acestei noi sesiuni şi a salutat pe nou secretară a dialogului, D-ra Vanessa 
VVilde.

Printre participanţii la această sesiune a fost şi Arhiepiscopul Vasile al Ceza- 
reei, care a avut cuvinte frumoase la adresa Prea Fericitului Patriarh Iustin Moisescu 
şi a Bisericii româneşti.

I. De marţi, 13 iulie, pînă duminică, 18 iulie, şedinţele de lucru au început la 
ora 7,00 cu Liturghia, cu împărtăşire generală la anglicani şi parţială la greci, săvir- 
şită ori în capela Colegiului «Biserica lui Hristos», ori în Catedrală. Seara, lucrul se 
încheia tirziu cu vecernia ortodoxă sau cu cea anglicană, la capela Colegiului ori 
la Catedrală, cu corul tradiţional al copiilor anglicani. Ultima slujbă anglicană a 
fost săvirşită de Arhiepiscopul de Canterbury, duminică dimineaţa la Catedrală şi 
de ierarhii ortodocşi după aceea, la biserica din localitatea Margate.

Programul a prevăzut discutarea referatelor prezentate in trei subcomisii pînă 
joi, 15 iulie inclusiv, după care a urmat discutarea lor de către toată Comisia în 
şedinţe plenare.

Comisia I a fost prezidată de doi Episcopi-profesori: Kallistos Ware şi Mark 
Santer; Comisia a Il-a de Arhiepiscopul Methodios şi Episcopul Henry H ill; iar 
Comisia a IlI-a, do Episcopii Max Thomas şi Aristarc al Zenupolei.

In subcomisia I s-a lucrat asupra temei generale intitulată Misterul Bisericii. 
pe baza referatelor profesorilor Dr. Andrei Fillyrides şi John Riches, intitulate:

B.O.R. — 4
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«Apostolicitatea Bisericii», pe aceea a referatelor Episcopului prof. R. Hanson din 
partea anglicană şi N. Chiţescu din partea ortodoxă, intitulate: «Biserica şi Biseri
cile» şi, în sfirşit, şi pe baza referatelor Arhim. Kallistos Ware şi Rev. R. Beckwith, 
intitulate «Biserica» (acestea din urmă patru, discutate în ultimele două sesiuni ale 
dialogului). La concluziile discuţiilor asupra referatelor lui Tillyrides şi Riches s-au
adăugat cele ale ultimelor sesiuni pentru ca la viitoarea întîlnire de anul viitor, să
se facă un rezumat al lor şi să se redacteze o încheiere favorabilă unirii, aşa cum
s-a procedat la Moscova în 1976.

Comisia a Il-a a prelucrat tema «Participarea la harul Sfintei'Treimi» şi «Sfin
ţenia creştină».

Ca şi în prima sub-comisie, unde s-a renunţat la discutarea problemelor «mărtu
risire şi slujire», referatul Prof. Galitis asupra lor nefiind tradus, fiind trimis tîrziu ; 
tot astfel în sub-comisia a Il-a s-a limitat discutarea referatelor asupra sfinţeniei, 
atenţia concentrîndu-se din nou asupra lui «Filioque». La aceasta a contribuit şi 
prezenţa delegaţiei ruse, care a atras atenţia de la început asupra aportului Teologiei 
ruseşti încă din secolul trecut, la atitudinea Teologiei ortodoxe asupra acestei pro
bleme, cu studiile lui Osinin şi mai ales ale lui Bolotov, continuîndu-se cu Svetlov 
şi Bulgakov. Prof. I. Romanides şi-a însuşit imediat acest punct de vedere, puţind 
folosi cu succes, în consens cu ei şi referatul său «Participare la harul Sfintei Treimi» 
şi o conferinţă ţinută în America, cu titlul «Franci, Romani, feudalism şi doctrină: 
o influenţă reciprocă între Teologie şi societate» (Franks, Romans, feudalism and 
doctrine : An interplay between Theology and society). Era o atitudine care favo
rizează oarecum Romano-Catolicismul, reluînd problema «Filioque» împotriva căreia 
Comisia s-a pronunţat odată, pe cind Bolotov o socotea o teologumenă.

Sub-comisia a IlI-a a prelucrat cele două referate — unul al Episcopului Aristarc 
al Zenupolei şi celălalt al canonicului A. D. Allchin, ambele cu titlul «Cultul şi men
ţinerea credinţei» — , în care au demonstrat nu numai menţinerea, ci şi dezvoltarea 
ei prin cult, ca şi manifestările lui comunitare.

II. După citirea şi aprobarea acestor rapoarte cu unele mici modificări s-a re
dactat «Comunicatul» final în ultima şedinţă de sîmbătă, 17 iulie, după amiază. înainte 
de citirea lui, Arhiepiscopul grec al Tiatirelor şi Marii Britanii a mulţumit Primatu
lui Angliei şi conducerii Colegiului «Bisericii lui Hristos» pen ru ospitalitatea oferită 
Comisiei, concluzionînd că anul acesta conferinţa a făcut un pas înainte pe calea 
apropierii şi unirii celor două familii de Biserici. A mulţumit apoi Bisericilor care au 
trimis participanţi şi Episcopului Henry Hill care l-a suplinit cît a lipsit din pricina 
bolii mamei sale. Episcopul Hill a mulţumit gazdelor şi celor ce au lucrat in comitete, 
secretarilor Comisiei şi noii secretare. S-a discutat apoi locul unde se va întruni comisia 
ortodoxo-anglicană anul viitor şi preşedinţii au mulţumit Patriarhului Bisericii Ruse, 
care a invitat-o la Odesa. Adunarea se va ţine întie 12 şi 19 septembrie, şi, la sfirşit, 
se va face o sinteză a activităţii Comisiei de la Adunarea de la Moscova pînă anul 
viitor.

Arhiepiscopul Methodios a anunţat apoi planul de lucru pentru anul viitor :
Sub-comisia I : «Relaţia între Biserica locală şi cea universală : Primatul papal» 

cu referire Ia «Raportul final al Comisiei internaţionale Anglicano—Romano-Catolice» 
(care va fi lucrată de polonezul Dr. Nikolai Kozlowski). Cei doi preşedinţi vor com
pune tezele, care vor fi discutate de sub-comisii, referitoare la ce s-a lucrat pînă 
acum. Profesorul Galitis şi Episcopul Timotei al Miletupolei vor aduce referate despre 
«Mărturisire şi slujire» din partea ortodoxă, iar Rev. Colin Davey din partea anglicană.

Sub-comisia a Il-a : Profesorul Voronov va aduce un referat despre lucrarea 
lui Bolotov despre Filioque. Prof. Hanson va scrie de asemenea despre Filioque. 
Cu privire la subiectul «Sfinţenia în societatea contemporană», Pr. prof. G. Dragas 
va scrie un referat despre «Rugăciunea minţii», iar Prof. Green şi Dr. Gaden despre 
«Rugăciune şi ascetism creştin în lumea modernă».

Subcomisia a IlI-a : Prof. Gosevici, «Tradiţie, cult şi evlavie familială» ; Prof. 
Scuteris, «Teologia icoanelor» j Canonicul Allchin, «Atitudinile anglicane faţă de 
icoane» ; Canonicul West, «Iconografie anglicană»; Dr. W. Norgren, «Evlavia fami
lială» şi Prof. E. Fairweather, «Tradiţie şi Reformă».

S-a discutat şi s-a aprobat apoi Comunicatul: «Adunarea Comisiei doctrinale 
mixte anglicano-ortodoxă», care a avut loc anul acesta la Colegiul Biserica lui Hristos, 
în Canterbury, de la 12 la 19 iulie 1982.
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Conform hotărîrii luate la întîlnirea de anul trecut la Geneva, celei trei sub
comisii au lucrat mai departe asupra următoarelor subiecte: I. Misterul Bisericii;
II. Participarea la harul Sfintei Treimi; sfinţenia creştină; şi III. Cultul creştin şi 
menţinerea credinţei creştine.

Raportul primei sub-comisii a dezvoltat lucrarea deja începută, asupra atri
butelor Bisericii şi a dat o atenţie specială sensului apostolicităţii, judecînd-o în 
legătură cu Tradiţia, misiunea şi ministeriul Bisericii. S-a vorbit despre «cuvîntul apos
tolic» ca despre «o forţă vie în Biserică» şi s-au accentuat legăturile strînse între 
episcop şi turma Iui locală, cler şi mireni. S-a hotărit să se continue lucrarea asupra 
acestui subiect, luîndu-se în considerare relaţia între Bisericile locale şi Biserica 
Universală şi în special chestiunea primaţiei.

A doua sub-comisie a studiat mai departe în raportul ei chestiunea lui «Filioque». 
S-a cercetat şi sensul sfinţeniei creştine şi al rugăciunii in Sfîntul Duh. S-a accentuat 
faptul că, individual, creştinii participă la harul Sfintei Treimi ca membri ai comuni
tăţii creştine şi s-a subliniat convingerea că «rugăciunea Sfîntului Duh în credincioşi 
este un dar făcut întregii comunităţi». S-a decis ca anul viitor să se continue studiul 
despre «Filioque», îndeosebi potrivit cu părerea teologilor ruşi.

A IlI-a sub-comisie a cercetat relaţia dintre cult şi credinţa creştină. S-a afirmat 
că «credinţa şi cultul sînt inseparabile, dogmele nu sînt idei abstracte în şi pentru 
ele însele, ci adevăruri mîntuitoare descoperite şi realităţi care năzuiesc să aducă pe 
oameni în comuniune cu Dumnezeu». S-a explorat îndeosebi calea prin care Taina lui 
Hristos este dezvăluită de viaţa liturgică a Bisericii. «Cult şi spiritualitate» — s-a 
decis să se cerceteze mai departe ca subiect pentru anul viitor.

Timp de o săptămînă, delegaţii au avut ocazia să viziteze oraşul şi catedrala 
de la Canterbury, ca şi Leeds Castle şi mînăstirea Sf. Maria de la Mallingul de Apus. 
Liturghia ortodoxă a fost săvîrşită de două ori în catedrala de la Canterbury. Joi, 
15 iulie, decanul Catedralei a dat o recepţie în onoarea membrilor Comisiei. Dumi
nică, 18 iulie, Arhiepiscopul de Canterbury a săvirşit Sfînta Euharistie în Catedrală, 
în prezenţa delegaţiilor. Apoi au venit împreună cu Arhiepiscopul la Sf. Liturghie 
în parohia greacă de la Margate şi au fost invitaţi la o masă festivă de către comu
nitatea greacă ortodoxă de acolo.

Preşedintele ortodox, Arhiepiscopul Tiatirelor, a exprimat în numele membrilor 
Comisiei recunoştinţa lor Arhiepiscopului de Canterbury şi Bisericii Angliei pentru 
reuşita Adunării.

Prof. N. CHIŢESCU

LUCRĂRILE SESIUNII ORDINARE ANUALE 
A COMITETULUI CENTRAL AL CONSILIULUI ECUMENIC 

AL BISERICILOR, GENEVA, 1982

1. Intre 19—28 iulie 1982 au avut loc la Geneva, la sediul Consiliului Ecume
nic al Bisericilor, lucrările Comitetului central al acestei organizaţii internaţionale 
creştine. Au participat aproape toţi cei 137 de membri, cu excepţia celor din Orientul 
Mijlociu, împiedicaţi de situaţia de război dintre Israel şi Frontul de Eliberare al 
Palestinei, de pe teritoriul Libanului. Dintre preşedinţi au fost absenţi S. S. Patriarhul 
Karekin II al Armenilor din Cilicia şi S.S. Patriarhul Ilia al Gruziei.

Din partea Bisericii Ortodoxe Române au lost prezenţi Mitropolitul Ardealului 
ANTONIE PLĂMĂDEALĂ si Mitropolitul Banatului NICOLAE CORNEANU. Din ţara 
noastră, la lucrări a mai participat E.S. Episcop ALBERT KLEIN al Bisericii Evanghe
lice C.A. din Sibiu.

2. Lucrările "S-au deschis luni, 19 iulie in capela Consiliului printr-o slujbă 
ortodoxă, la care au participat mitropoliţii Antonie al Ardealului, Emilianos de Sili- 
vria şi preoţii Ion Bria şi G. Tsetsis. Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului 
a fost desemnat să ţină meditaţia de deschidere a lucrărilor, vorbind pe tema: Dc 
la cuvînt Ia faptă în vremea noastră, pe baza textului din Epistola Sfîntului Iacov 1,
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«Fiţi însă nu numai auzitori ai cuvîntului, ci şi împlinitorii lui». Iată mai jos textul 
acestei meditaţii:

«Am ales acest text din Sfînta Scriptură (lacob 1, 17—27) spre a-1 propune 
meditaţiei Dvs. astăzi cînd deschidem lucrările sesiunii ordinare 1982 a Comitetului 
Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, pentru că mi se pare că în lumea 
noastră creştină, ca şi în lumea culturii şi a civilizaţiei noastre actuale, s-a instalat 
de mult un fel de dezechilibru căruia trebuie să i se găsească de urgenţă remediul, 
înainte de a nu fi prea tîrziu, şi acest text ne poate oferi o perspectivă. Acest dez
echilibru se manifestă pe de o parte, cu privire la lumea creştină, dacă nu peste tot, 
prin continua fărîmiţare a creştinismului in grupuri antagoniste, cel puţin prin inca
pacitatea creştinilor de a face nişte paşi hotărîţi spre unitate; pe de altă parte, cu 
privire la lume în general, acest dezechilibru se manifestă prin continua înrăutăţire 
a relaţiilor dintre state, printr-o iresponsabilă cursă a înarmărilor, prin pregătirea 
parcă inevitabilă a unei catastrofe nucleare la scară planetară, egală cu o sinucidere.

Trăim într-un secol al ir.arilor realizări ale inteligenţei omeneşti — am ajuns 
pe lună, circulăm în spaţiul extraterestru şi, în domeniul tehnic, am ajuns la per
formanţe inimaginabile altădată — sîntem, pe de altă parte, la aproape două mii 
de ani de la proclamarea de către Fiul lui Dumnezeu, întrupat, Iisus Hristos, a iubirii 
ca lege supremă şi unică a raporturilor dintre oameni, şi totuşi...!

...Totuşi, nu sîntem încă in stare, noi creştinii, între noi, să interpretăm învăţă
tura lui Hristos în acelaşi fel şi să trăim ca fraţii, şi nu sîntem în stare în raporturile 
dintre noi ca state, naţiuni şi popoare, să rezolvăm conflictele dintre noi prin idei, 
prin forţa argumentelor raţiunii, ci apelăm la arme din ce în ce mai distrugătoare 
care ucid vieţi de oameni, ca şi cum inteligenţa noastră nu s-a perfecţionat de-a 
lungul istoriei în alt scop decît acela de a face rău ! S-a întîmplat ceva, se întimplă 
ceva : sau raţiunea a devenit neputincioasă, sau nu mai ştim noi s-o folosim !

Pe de altă parte : sau Dumnezeu ne-a dat uitării, din motive numai de El ştiute, 
sau credinţa noastră şi-a slăbit puterea şi ne-a lăsat Dumnezeu doar în grija minţii 
noastre ! (Rom. 1, 28).

Ne pretindem totuşi — şi aşa şi este — oameni luminaţi de sus, de Cuvîntul 
Iui Dumnezeu. Spunem împreună cu Sfîntul lacob, din epistola căruia am citit astăzi, 
că : Toată darea cea bună şi tot darul desăvîrşit se pogoară de sus, de Ia Părintele 
luminilor, la care nu este schimbare sau umbră de prefacere. EI, după voia Sa, ne-a 
născut prin Cuvîntul adevărului, ca să fim o pirgă a făpturilor Lui (1, 17—18). Cu 
toate acestea, rămînem făpturi mereu nedesăvîrşite, în viaţa şi în istoria cărora dom
nesc de cele mai multe ori, în locul iubirii şi al înţelegerii, dezordinea şi ura, ne
înţelegerea şi păcatul sub toate formele lui.

O anumită teologie (protestantă) ne-a mîngîiat mereu că nu trebuie să ne 
îngrijorăm, că aşa trebuie să fie, ba chiar că aşa e bine să fie, ca să ne considerăm 
mereu în stare de vinovăţie si să cerem mereu, cu smerenie, harul izbăvitor al lui 
Dumnezeu. O astfel de gîndire teologică poate aduce otnele lumini şi o speranţă de 
mai bine pentru lumea de dincolo, dar condamnă lumea de aici, pe om şi istoria lui, 
la întuneric şi la neputinţa de a se lumina. Or, noi trăim şi aici, in lume, într-o lume 
care este opera lui Dumnezeu şi care a fost bună, cum se spune în cartea Facerii 
(1, 12), şi faţă de care avem răspunderea s-o păstrăm bună şi s-o asistăm şi ajutăm în 
«suspinul» ei, cum spune Sf. Pavel in Romani 8, 22. Creaţia, lumea ne-a fost dată 
nouă în stăpînire. Nouă, oamenilor. Să-i purtăm de grijă, s-o menţinem, s-o îndrep
tăm, s-o desăvîrşim. Ne-a fost dată nouă. Dumnezeu nu şi-a rezervat numai Lui 
această grijă. Tu i-ai dat (omului) stăpînire peste lucrarea mlinilor Tale. Tu ai pus 
toate lucrurile sub picioarele sale, se spune în Psalmul 7, 6. Ar trebui, prin urmare, 
să ne exercităm şi să ne putem exercita stăpînirea în aşa fel încît să .fie bine pe 
pămînt, iubire, pace şi înţelegere, unitate şi convergenţă în credinţă şi în desfăşu
rarea istoriei.

Unde se greşeşte deci ? De ce nu avem totuşi, a$a cum s-ar cuveni, această 
putere ? Sau dacă o avem în fapt, de ce nu o exercităm aşa cum ar trebui ? Unde 
greşim ? Nu cumva repetăm şi noi o greşeală care îşi făcuse loc încă de pe timpul 
Sfîntului lacob, în comunitatea creştină, şi pe care acesta o combate $i avertizează 
asupra interpretării corecte a învăţăturii şi a îndatoririlor creştine ? Nu cumva erau 
unii care credeau că dacă toată darea cea bună şi tot darul desăvîrşit se pogoară de
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sus, trebuie aşteptat totul numai de acolo de la Dumnezeu ? Nu cumva se decla
raseră ei «ascultători» credincioşi, primitori supuşi ai harului de sus, limitîndu-se 
insă excusiv la primirea harului care trebuia să le vină de sus, prin Cuvîntul ade
vărului, fără să mai creadă că mai au şi ei ceva de făcut ?

Se pare că aşa stăteau lucrurile şi Sfîntul Iacob s-a simlit dator să intervină, 
să lărgească şi să clarifice înţelesul învăţăturii celei noi a Mîntuitorului Iisus Hristos, 
despre cit vine de sus şi cît rămîne în răspunderea omului.

A  primi Cuvîntul înseamnă a te instala în credinţă, a te converti, a te întoarce 
cu toată fiinţa ta către Dumnezeu. «Credinţa izvorăşte din auzire —  spune Sfîntul 
Pavel — iar auzirea din cuvîntul lui Dumnezeu» (Rom. 1, 17). Dar «auzirea» Cu- 
vîntului nu trebuie înţeleasă ca un act pasiv. Altfel nu poate fi vorba de convertire. 
«A auzi» şi «a primi» presupun o stare de sprit, o atitudine, o situare, o luare de 
poziţie, o mişcare sufletească, o activitate, un pas, un efort, nu aşteptarea indife
rentă, pasivă, cum sînt unii tentaţi să le înţeleagă, mai ales dintre protestanţi. Aici 
e cheia disputei, veche cît creştinismul, şi se pare că ea a fost destul de serioasă încă 
de pe atunci, în Biserica primară.

Problema era aceasta : Implică «auzirea» Cuvîntului (care este «harul pogorit 
de sus») şi altceva, sau o suficienţă ca atare? Şi Sfîntul Pavel s-a confruntat cu această 
dilemă a unora dintre creştinii vremii, de aceea le preciza corintenilor că trebuie să 
fie împreună lucrători cu Dumnezeu (I Cor. 3, 9). Să nu aştepte totul de la Dumnezeu. 
Primirea pasivă a Cuvîntului nu înseamnă mare lucru. Nu în aceasta constă ade
vărata convertire, în sensul ei autentic de întoarcere permanentă către Dumnezeu 
(acesta e sensul în care folosim aici termenul). Mîinii lui Dumnezeu care ni se întinde 
gratuit, din iubire, trebuie să i se întindă o mină omenească, mina noastră, mîna 
noastră concretă, într-un act de primire şi de angajare personală, într-o conlucrare 
dinamică, în situaţii concrete din viaţa noastră şi din viaţa lumii. Convertirea este 
un act in permanentă desfăşurare, o transformare interioară mereu reînnoită, ca un 
izvor care izvorăşte mereu şi curge, fiind acelaşi şi altul în fiecare clipă. Converfirea 
este un dialog ajuns a fi un dialog în consens, cînd a con-versa, a fi în con-sens, 
devin egale. De ambele părţi se opun lucruri asemănătoare, identice.

Dar acest stadiu al convertirii este, în mare măsură, încă un stadiu verbal. Nu 
este convertirea propriu-zisă. în ce constă atunci convertirea propriu-zisă ? Sf. Iacob 
dă răspunsul cu claritate în sfatul său : «Fiţi însă împlinitori ai Cuvîntului, şi nu 
numai auzitorii lui» (I, 22). Şi e bine să precizăm că, de data aceasta, e limpede că 
autorul se referă la legea nouă, dacă despre Romani 2, 13 se poate spune că Sf. 
Pavel se referă acolo la cei de sub legea veche.

Aşadar, convertirea devine fapt atunci cînd auzitorul devine împlinitor, adică 
atunci cînd conţinutul cuvîntului, cînd conţinutul învăţăturii devine faptă, se exprimă 
în concret. Nu cuvîntul ca atare, nu rostirea şi auzirea lui dă valoare convertirii, ci 
transpunerea lui în viaţă. Cuvîntul dă impulsul. El devine lucrător cînd se întrupează, 
cînd îşi întrupează conţinutul.

*Nu cel ce zice Doamne, Doamne> e convertit, ci cel ce zicînd se integrează prin 
viaţa lui în sensul cuvintelor. Nu cel ce acceptă teoretic o anumită rinduială, e în 
rinduială, ci cel ce intră în ea. Nu cel ce vorbeşte şi crede în bine e bun, ci cel 
ce îl şi face. Dragostea ca faptă concretă e mai mare şi decît credinţa şi decît spe
ranţa (I Cor. 13) şi ultimele două se împlinesc numai prin cea dintîi. Numai atunci 
convertirea e reală. De aceea şi Sf. Pavel spune că «împărăţia lui Dumnezeu nu e 
în vorbe» (I Cor. 4, 20).

Simpla recunoaştere a valorii cuvîntului nu justifică (termenul e folosit mai 
ales în teologia apuseană). De aceea Sf. Iacob avertizează : «Vă amăgiţi pe voi înşivă, 
dacă credeţi că vă mîntuieşte, că vă «justifică» doar auzirea. Împlinirea mîntuieşte. 
Textul în continuare c extraordinar, ca un text de un autor filozof, logician şi ca- 
racterolog: Pentru că cel ce ascultă cuvîntul şi nu-I împlineşte, acela e asemenea 
omului care priveşte în oglindă trăsăturile iireşti ale lefii lui, şi după ce s-a privit 
se duce şi uită îndată cum era» (1, 23—24). Una e aparenţa, ca imaginea într-o oglindă, 
alta e identitatea interioară. Intr-un fel apare în oglindă cel ce a auzit cuvîntul, dar 
nu s-a schimbat şi interior, şi în olt fel cel ce s-a schimbat. Accsta din urmă c acelaşi 
şi în oglindă şi după aceea. Auzitorul îşi uită identitatea de auzitor. Nu şi-a asumat-o 
în concret. Nu e a lui. Astfel cel ce doar ascultă dar nu împlineşte, nu-şi realizează
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în fapt noua identitate. Nu devine cu adevărat un om nou. Se Întoarce Ia ceea ce  
era înainte.

Adevărata identitate creştină, certificatul de apartenenţă la Hristos este asu
marea însuşirilor lui Hristos, aşa cum de nenumărate ori lămureşte Sfîntul Pavel 
(ex. Filipeni 2, 5).

Scumpi prieteni şi fraţi, tradiţia creştină din cele mai vechi timpuri, aşa a în
ţeles răspunsul nostru la iubirea lui Dumnezeu care ne-a trimis pe Fiul Său să ne 
înveţe şi să ne răscumpere. Clement, episcop al Romei aproximativ intre anii 90—100, 
în scrisoarea lui către corinteni, le scria la fel că trebuie să fie împlinitori ai sfin
telor cuvinte ale Domnului (13), cu fapta, nu cu buzele (15), pentru că nu ne mîntuim 
prin cuvinte, prin auzirea şi repetarea lor, ci prin fapte (30) (Vezi Early Christian 
'Writings, trad. Maxwel Staniforth, Penguin Books, 1975, p. 38). Aşadar, nu prin de
claraţii de buni auzitori, ci prin aplicarea in viaţă a conţinutului cuvintelor.

Eu cred că aici e cheia adevăratei învăţături creştine despre mîntuire şi despre 
datoria noastră de a stăpîni pămîntul şi istoria, în sensul de a le face să-si realizeze 
menirea stabilită de Dumnezeu, adică aceea de a fi locaşuri şi căi ale iubirii şi ale 
binelui.

Poate că aici am greşit şi greşim încă to ţi: sîntem mai ales auzitori ai cuvîn- 
tului şi nu împlinitori, atît cît ar trebui. Cred că avea dreptate Bonhoeffer cînd 
constata că mulţi dintre creştini privesc harul ca ieltin deoarece se dă gratuit şi 
trebuie doar primit, fără alte urmări. Avea dreptate că harul adevărat şi lucrător e 
scump. Şi cum e scump ? E scump fiindcă trebuie plătit cu răspunsul nostru, cu fapta 
noastră, cu colaborarea noastră, după ce ne-a fost dat. Nu mi se dă fiindcă l-am plătit, 
sau fiindcă îl plătim acum. Ni se dă gratuit, dar după ce ni se dă, trebuie folosit. A-l 
folosi înseamnă a-l preţui, a-l recunoaşte ca scump, a-l face lucrător. Aceasta e plata 
lui şi e uşor de înţeles că nu e vorba aici de stabilirea unui raport juridic, de do ut 
des, ci de o realitate spirituală. Propria transformare, deci însuşi folosul tău e plata 
lu i! Ca în orice raporturi normale dintre părinte şi copii. Părinţii se simt răsplătiţi 
cînd copiilor lor le merge bine, cînd au ce le trebuie. Cînd au ei, copiii, nu cînd 
primesc ei, părinţii!

Hristos şi-a dat viaţa pentru n o i: noi ce dăm ? Chiar nimic ? Răsplătim doar cu 
auzirea despre jertfa Lui pentru noi ? Pentru El e de-ajuns desigur. El nu cere jertfa 
noastră, căci din proprie iniţiativă s-a jertfit El, dar ne cere totuşi, dincolo de ceea ce 
ne-a dat şi ne dă, să-I împlinim poruncile, dar încă o dată trebuie să precizăm : îm
plinirea poruncilor ne face bine nouă, nu Lui. Ele ne sînt necesare nouă, nu Lui. 
Justificarea nu e deci chiar atît de simplă, cum se prezintă uneori în prea sofisticate 
tratate de teologie eterodoxe. Dar şi protestanţii încep să gindească altfel astăzi. 
M-am bucurat zilele trecute să găsesc într-o revistă reformată un text ca acesta : 
«Doctrina justificării trebuie să lie reinterpretată» (Reformed World, voi. 36, nr. 6,
1982, p. 270).

Toţi, de toate confesiunile, sîntem chemaţi să ne reconsiderăm modul cum 
trebuie să ne înţelegem chemarea noastră creştină, mai ales în vremea noastră. Să 
insistăm altfel decît pînă acum pe împlinirea Cuvîntului. Să nu ne mulţumim, comod, 
cu auzirea lui şi tot aşa, să nu ne limităm sau să centrăm totul, cum sîntem uneori 
înclinaţi să facem, numai pe «proclamarea» verbală a Cuvîntului, sau numai pe 
«doxologie», pe slujba religioasă. Valoarea lor se împlineşte prin fapte. Altfel rămîn 
cuvinte fără conţinut.

Este, cred eu, momentul sâ operăm această reechilibrare în teologie şi în viaţă, 
pentru ca mărturia noastră în lume să fie eficientă. Omiletica şi Liturgica, în orien
tarea misiunii Bisericii astăzi, cele două discipline care promovează «proclamarea» 
Cuvîntului în Occident, şi *doxologia» în Răsărit, capătă în ultima vreme accente 
prea exclusive, tinzînd să descrie şi să diferenţieze două zone creştine care, de fapt, 
prin aceasta, îşi reduc cel puţin la jumătate posibilităţile de exprimare şi de lu
crare. Ambele sînt bineînţeles necesare şi folositoare, dar sînt incomplete şi parţiale 
ca expresie a vieţii creştine în toate valenţele ei.

Primele generaţii de creştini au fost întotdeauna gata pentru o mărturie inte
grală şi au făcut dovada că n-au ezitat s-o dea. Au mers cu fapta pînă la moarte. 
N-au rămas la cuvint. Au spus acel cuvînt care, cînd era mărturisire creştină în 
vreme de persecuţie romană, ducea la moarte. Puteau alege şi celălalt cuvînt, fără
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faptă, care îi salva, acela de a nu recunoaşte că sînt creştini, dar adevăraţii creştini 
au mărturisit şi cu cuvîntul şi cu fapta.

A rămîne numai la nivelul «proclamării» Cuvîntului, de care Occidentul face 
•atîta caz astăzi şi cu care se autocaracterizează, sau la nivelul «doxologiei», cu care 
ne caracterizează pe noi, cei din Orient, înseamnă a alege ceea ce e mai «uşor », cum 
zicea Bonhoeffer, harul teitin, care nu cere efort şi nu obligă la nimic. E un fel de 
fundamentalism deghizat, rupt de realitate, de destinul real, sobru, grav, uneori dra
matic, al creştinismului care se ia în serios. Îmi aduc aminte de un cuvînt adînc al 
lui Albert Schweitzer: «Dieu cherche des realisateurs», Dumnezeu e în căutare de 
realizatori! (cf. Ernst Christen. Schweitzer l'AIricain, Labor et Fides, Genfeve, 1954, 
p. 187).

Poate niciodată ca în vremea noastră n-a fost mai necesar şi mai urgent să ne 
jndreptăm atenţia spre un creştinism mai eficace, pentru noi înşine şi pentru lumea 
noastră. Acum nu mai avem dreptul să nu ştim foarte exact ce avem de făcut. Pre
zenţa noastră în lume, acum, ar trebui să fie mai vie, mai efectivă. Să fim fermenţi 
de unitate, de dragoste şi de pace între oameni şi popoare. Să oferim soluţii practice 
şi paşnice conflictelor care bîntuie lumea şi să ne unim toţi întru apărarea şi impune
rea acestor soluţii, ca unii ce le avem de la Dumnezeu. Nu numai să le spunem prin 
cuvînt, ci să le şi împlinim şi să îndemnăm pe toţi la împlinirea lor. Trebuie să găsim 
.mijloacele, căile, cuvintele şi faptele care să ducă la un salt calitativ, cu totul 
nou şi deosebit de tot ce am făcut în trecut, căci şi lumea e astăzi într-un pericol mai 
mare ca oricînd — să găsim o soluţie creştină a crizei în care se zbate lumea de 
aici, aflată în pragul catastrofei din urmă. Să facem acum, în lucrările noastre de 
la Geneva, ale Comitetului central C.E.B. şi la Vancouver în anul viitor, cînd toată 
creştinătatea se va aduna ca un singur om, în supunere către Dumnezeu, să facem ca 
vocea noastră, fapta noastră, soluţiile de pe poziţiile noastre să-L facă viu şi lucrător 
în istorie pe Iisus Hristos ca viată a lumii, (tema de la Vancouver) a lumii acesteia 
şi a celei ce va să vie, în aceeaşi măsură. Sfîntul Ignatie al Antiohiei, episcop din 
primul secol creştin, vorbea de o slujire colectivă a Bisericii. Poate că mai mult ca 
oricînd, astăzi, o astfel de slujire a noastră a tuturor ar mai putea încă întoarce spre 
bine forţele care se canalizează tot mai vizibil spre soluţii care nu au în vedere viaţa, 
ci moartea. Hristos a făcut totul pentru noi. Dacă este adevărat că El este viaţa lumii, 
să ne facem mesagerii hotărîţi ai acestui adevăr, ai acestei credinţe, ai vieţii. Să fim 
nu numai auzitori ai cuvîntului adevărului, ci şi împlinitori, şi Dumnezeu va fi cu 
noi, acum şi totdeauna. Amin».

Este uşor de observat că tema este tipic ortodoxă, în evidentă contradicţie cu 
principiul protestant «sola fi'c/e», potrivit căruia credincioşii se mîntuiesc numai prin 
credinţă, fără fapte. Totuşi, toţi participanţii şi-au exprimat acordul cu punctul de 
vedere expus, iar în numele tuturor a făcut-o public, în şedinţă, preşedintele Comi
tetului central, Arhiepiscopul Edward Scott, primatul anglican al Canadei.

3. Raportul introductiv al Arhiepiscopului Scott a fost ca de obicei pastoral 
şi descriptiv şi nu a dat naştere la discuţii speciale. Nu acelaşi lucru s-a întîmplat 
cu raportul secretarului general, Dr. Philip Potter, care şi-a axat vorbirea pe ideea 
de justiţie, de dreptate socială şi pe îndatorirea tuturor oamenilor de a contribui 
la realizarea ei. El a dezvoltat patru id e i: 1) că dreptatea este expresia şi comu
nicarea credinţei noastre în Dumnezeu-Treime; 2) că o societate dreaptă şi viabilă 
trebuie să fie fundamentată pe participare; 3) că unitatea Bisericii este reală numai 
în relaţie cu unitatea omenirii şi 4) că este nevoie de educaţie şi reînnoire în Bise
rică în vederea realizării adevăratei vieţi comunitare.

Cu toate că acestea au fost dintotdeauna şi sînt şi astăzi idealurile Bisericii 
creştine, totuşi poate niciodată mai mult ca astăzi ele n-au fost mai îndepărtate şi mai 
neglijate, a spus Dr. Potter. Conflictele şi războaiele, foamea şi sărăcia, lipsa de co
operare reală, climatul de frică şi de neputinţă, fac milioane de victime şi situaţia nu 
pare a avea o' ieşire iminentă. Mai mult ca oricînd împărăţia lui Dumnezeu este 
confruntată cu autoritatea şi puterea care se exprimă astăzi în mod concret prin 
arme nucleare, prin militarizarea societăţii, prin terorism instituţional, individual şi 
colectiv, prin sistpme socio-economire opresive care împiedică milioane de oameni 
să ducă o viaţă decentă, ştiinţa şi tehnica fiind folosite pentru a întări puterea 
distrugătoare şi nedreaptă.
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Or, a remarcat Dr. Potter care a anunţat de la început că îşi va baza expunerea 
pe Sf. Scriptură, Mîntuitorul Hristos proclamă «fericiţi (pe) cei însetaţi şi flămînzi 
de dreptate» (Matei 5, 6). Dreptatea dă măsura fericirii. O adîncă incursiune în V e
chiul Testament i-a dus pe vorbitor la concluzia că această învătătură e tot atît de 
veche ca însăşi Scriptura. In Noul Testament, cînd lisus recomandă: «căutaţi mai 
întîi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui» (Matei 2, 33), EI le vede egale, căci 
in limbile semite şi se traduce prin adică. lisus însuşi a venit pe pămînt pentru 
«a plini toată dreptatea» (Matei 3, 15). Drepţi sînt, în Noul Testament, cei care au 
dat de mîncare celor flămînzi, de băut celor însetaţi, cei care au primit pe străini, 
au vizitat pe bolnavi şi pe cei în nevoie. Cu alte cuvinte «drepţi sînt cei care au dat 
altora posibilitatea de a-şi regăsi forţa şi de a fi ei înşişi; cei care se declară so
lidari cu cei alienaţi, marginalizaţi, privaţi de libertate şi de mişcare». A mărturisi 
pe Hristos, înseamnă a dori şi a lucra pentru o stare de dreptate şi pace, de abolire 
a discriminărilor şi de anunţare, în felul acesta, a domniei lui Hristos.

Dr. Potter a arătat apoi c i  solidaritatea cu săracii şi cu cei oprimaţi pun Bi
sericile în situaţia de a chestiona în mod serios structurile sociale, politice, eco
nomice ale lumii actuale. El a declarat că îşi dă seama că astfel de declaraţii îi vor 
aduce acuzaţia de a politiza viaţa bisericească şi activitatea Consiliului Ecumenic, 
dar acest lucru nu-1 poate evita. S-a plins în final de lipsa unei reale comunicări 
între Biserici şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor, ceea ce îl descurajează uneori, 
dar şi acesta e un semn că unele Biserici se feresc de a se angaja în opţiuni sociale 
serioase, plăcîndu-le să beneficieze de situaţiile privilegiate pe care li le oferă so
cietăţile lor afluente dar injuste. El a făcut apel la solidaritate şi la participarea tuturor 
la viaţa comună. «De la naştere pînă la moarte depindem toţi unii de alţii. Nu trăim 
cu adevărat, decît în măsura în care trăim unii pentru alţii, decît în participare».

Raportul a dat naştere la discuţii, aşa cum de altfel se şi prevăzuse. Dr. Philip 
Potter a fost acuzat că «orientalizează», că «politizează», că reduce împărăţia lui 
Dumnezeu la dreptatea socială din lumea aceasta. Au ieşit la suprafaţă, astfel, funda- 
mentalişti sau semifundamentalişti al căror ochi e îndreptat cu exclusivitate spre o 
împărăţie a lui Dumnezeu din sufletele oamenilor, aici, şi din viata de dincolo mai 
ales. Nu e mai puţin adevărat că ei înşişi «politizează», pentru că ascunzîndu-se în 
interiorul vieţii sufleteşti, reducînd valorile creştine doar la aceasta, ei se pronunţă, 
politic, împotriva reglementărilor sociale din lume, împotriva schimbării structurilor 
nadrepte, ceea ce li s-a şi spus, în replică. Discuţia nu s-a putut termina în cadrul 
şedinţelor plenare şi în ziua de 26 iulie s-a organizat o audiere specială la raportul 
secretarului general care a lămurit lucrurile şi a restabilit echilibrul. Delegatul Bi
sericii Ortodoxe Române, Mitropolitul Ardealului Antonie a vorbit în sprijinul rapor
tului, arătînd că nu se poate vorbi de o împărăţie a lui Dumnezeu în abstract, şi 
doar în teorie şi la modul ideal, ci că trebuie încarnată în lume, realizată începînd 
de aici. lisus Hristos a condiţionat dobîndirea împărăţiei de dincolo, de faptele concrete 
de aici. Noi nu putem gîndi decît aşa şi numai aşa creştinismul poate fi autentic 
şi util lumii în general şi fiecărui om concret în special. Trebuie să mergem pînă 
la a viza schimbarea structurilor nedrepte. Numai aşa se va ajunge la înlăturarea 
acestor calamităţi care sînt războaiele, armele atomice, concurenţa, discriminările 
şi tot ceea ce face nefericirea acestei biete lumi care şi-a pierdut busola. Ea nu poate 
fi regăsită decît prin reinstaurarea dreptăţii sociale, a participării, a solidarităţii umane.

4. Cu privire la relaţiile cu Biserica Romano-Catolică, discuţiile s-au purtat 
în acelaşi sens în care au fost abordate şi în Comitetul executiv (15— 18 iulie 1982), 
arătindu-se că se doreşte continuarea funcţionării Grupului Mixt de Lucru, lărgirea 
lui la 12 '+  12 persoane de fiecare parte, şi încercarea de a se obţine din partea 
romano-catolică o participare mai responsabilă şi mai largă, depăşind limitarea doar 
la competenta Secretariatului pentru unitate şi angajînd Vaticanul ca atare în ho- 
tărîrile care se iau în comun.

Se are în vedere o vizită a Papei la Consiliul Ecumenic în anul viitor. Obser
vatorii romano-catolici au avut o atitudine ecumenică şi promiţătoare, deşi ei veneau 
tot cu o competenţă limitată doar la sferele Secretariatului pentru unitate. In liniii 
generale, atitudinea vorbitorilor a pendulat intre decepţie şi speranţă, prevalînd do
rinţa de continuare a colaborării dintre CEB şi Biserica Romano-Catolică.

5. In faţa comitetului central s-au prezentat patru cereri de primire ca membre
în Consiliul Ecumenic al Bisericilor: 1. Biserica Ortodoxă a Finlandei (58.500
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credincioşi, 60 preoţi, 4 ierarhi, 1 seminar teologic), 2. Biserica metodistă din Indicu 
(60.000 credincioşi, 6 episcopi, 750 preoţi, şcoli, spitale), 3. Biserica metodistă din 
Samoa (49.000 credincioşi, 128 parohii, 168 preoţi) şi 4. Biserica moraviană din Tan
zania (114.000 credincioşi, trei provincii şi trei consilii de conducere, spitale, dispen
sare). După scurte discuţii, toate cererile au fost aprobate.

Două Consilii naţionale au cerut să li se acorde statutul de Consilii A sociate:
1. Consiliul creştin unit din Sierra Leone şi 2. Consiliul Bisericilor din Namibia. 
Cererile au fost aprobate.

6. In vederea bunei organizări a Adunării generale a CEB de la Vancouver, 1983, 
Comitetul executiv a recomandat şi Comitetul central a aprobat alcătuirea unui Comi
tet de pregătire a numirilor în viitorul Comitet central şi Comitet executiv, ca şi a 
viitorilor preşedinţi. Acest Comitet va lucra pînă la Adunarea generală care îşi va 
alege propriul Comitet de numiri, dar acela va beneficia de studiile şi recomandările- 
acestui Comitet de pregătire, in ceea ce priveşte reprezentarea geografică, confesio
nală, a clericilor, a femeilor, a laicilor şi a tinerilor.

Acest Comitet de pregătire se va compune din Dl. Harry Ashall, reformat din- 
Scoţia, Pastorul John Doom, reformat din zona Pacificului, D-na Frieda Haddad, or
todoxă din Orientul Mijlociu, I.P.S. Mitropolit Juvenalie, ortodox din Biserica Rusă, 
D-na Olivia Muchena, metodistă din Africa, pastorul Orlando Oliveira, anglican din 
Ameriea latină, Episcopul Roland Payne, lutheran din Africa, D-na Margaret Sonnenday, 
metodistă din America de Nord, Episcopul Neville de Souza, anglican din zona Carai- 
belor şi U. Kyaw Than, baptist din Asia. După multe discuţii s-a hotărît ca in Comitet 
să se includă şi un tînăr care să apere drepturile şi locurile tinerilor în viitoarele 
organisme ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor.

7. Comitetul central a aprobat, în urma unor discuţii în total acord, o Declaraţie 
asupra execuţiilor extrajudiciare. Se ştie că in 1977 Comitetul central a adoptat o 
Declaraţie asupra torturii. De data aceasta lumea este confruntată cu o nouă prac
tică, şi mai periculoasă, aceea a execuţiilor fără judecată, fie de către grupuri tero
riste, fie de către state, direct sau indirect, sau prin judecăţi sumare, neconcludente 
şi fără observarea procedurilor legale. Astfel de execuţii sînt mai degrabă asasinate 
politice răspunzînd unor interese limitate, de grup sau chiar intereselor unor per
soane.

Se afirmă în Declaraţie că guvernele trebuie să apere dreptul fiecărei persoane 
la viaţă, la a fi judecat dacă e sub vină, de a se aplica peste tot prevederile legilor 
şi de a ordona anchete acolo unde se calcă legea. Declaraţi» condamnă execuţiile- 
extrajudiciare făcute de forţele militare, politice sau paramilitare care suspendă ad
ministrarea de probe şi dreptul la apărare, decizînd după bunul lor plac executarea 
celor consideraţi de ei vinovaţi. In Declaraţie se au în vedere atît execuţiile de per
soane, cît şi cele de grupuri de persoane, de grupări politice sau de opozanţi politici.

Hotărirea Comitetului central s-a concretizat în cîteva puncte, după cum ur
mează :

— deploră înmulţirea execuţiilor extrajudiciare;
—  condamnă lichidarea unor persoane sau dispariţia ilegală a altora, operate 

de guverne sau cu complicitatea unor guverne;
— consideră execuţiile extrajudiciare drept crime abominabile împotriva uma

nităţii şi cei ce Ie comit trebuie chemaţi să răspundă în faţa justiţiei naţionale şi 
internaţionale;

— estimează că toate guvernele trebuie să cheme în faţa judecăţii pe cei vino
vaţi de astfel de -crime şi dacă sînt cetăţeni străini să-i extrădeze ;

—  întimpină cu satisfacţie atitudinea ONU faţă de aceste abuzuri, care a nu
mit un reprezentant special care să se ocupe de aceste probleme.

Bisericile sînt invitate să încurajeze şi să educe la membrii lor sentimentele- 
de dezaprobare a execuţiilor extrajudiciare, de nejustificat sub nici un motiv. Ele 
trebuie să condamne orice încercare a unor guverne de a justifica astfel de practici, 
menite să ducă la o destabilizare periculoasă a ordinii din lume, la instaurarea unor 
sentimente de insecuritate şi la inhibarea oricăror activităţi democratice, de con
fruntare politică onestă şi liberă.

8. La propunerea conducerii Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Comitetul cen
tral a adoptat o Declaraţie cu privire la cea de a doua sesiune extraordinară a Adu
nării generale ONU cu privire Ia dezarmare.
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In document se arată cu regret că această Sesiune n-a reuşit acorduri asupra 
chestiunilor de fond, deşi a deliberat timp de cinci săptămîni (iunie-iulie 1982). Au 
fost identificate printre cauzele care au împiedicat aceste acorduri:

— renaşterea tensiunilor dintre Est şi Vest, prin folosirea unui limbaj belicos,
mai puţin reţinut ca înainte;

— gravele conflicte armate din Orientul Mijlociu şi din Atlanticul de Sud 
.(Insulele Malvine : Anglia — Argentina);

— acordarea priorităţii negocierilor dintre principalei^ două puteri nucleare, 
ceea ce a redus posibilitatea altor guverne de a participa la negocieri serioase;

— sentimentul unei anumite incapacităţi a convorbirilor bilaterale de a ajunge 
Ia o dezarmare efectivă ;

— nerespectarea generalizată a Tratatelor de neproliferare şi a altor acorduri 
internaţionale.

S-a remarcat totuşi ca o contribuţie pozitivă, noua atitudine a opiniei publice
care s-a manifestat prin marşuri, semnături, declaraţii etc.

In legătură cu aceasita a luat cuvîntul şi delegatul Bisericii Ortodoxe Române, 
Mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală, care a arătat cum s-a manifestat opinia 
publică din România în această privinţă şi îndeosebi ce au făcut cultele şi Biserica 
Ortodoxă Română, relevînd în mod special iniţiativele preşedintelui ţării, Dl. Nicolae 
Ceauşescu.

Comitetul central a votat o rezoluţie cu urmăltoarele constatări şi recomandări :
1. Se regretă incapacitatea Sesiunii respective de a răspunde speranţei marelui 

public de a se proceda la o dezarmare urgentă şi totală ;
2. Se declară satisfacţia faţă de hotărîrea Sesiunii de a lansa o Campunic mon

dială pentru dezarmare ;
3. Se cere Bisericilor să procedeze imediat la susţinerea acestei campanii şi să 

•recomande guvernelor s-o suslină financiar şi m oral;
4. Se invită Bisericile să mobilizeze energic opinia publică mondială în favoarea 

dezarmării;
5. Se afirmă că în ciuda rezultatelor decepţionante ale Sesiunii, totuşi au rămas 

speranţe că ONU rămîne în continuare un instrument central eficient şi care trebuie 
folosit în continuare în vederea realizării aspiraţiilor mondiale de pace şi dezarmare;

6. Lansează un apel guvernelor şi în special celor două mari puteri mon
diale să facă dovada sensibilităţii faţă de dorinţele opiniei publice mondiale de a se 
ajunge la dezarmare, la oprirea producţiei de arme şi de a-şi reorienta economiile 
spre dezvoltarea resurselor energetice şi a tot ceea ce poate duce la dezvoltarea 
şi instaurarea dreptăţii sociale pe scară mondială.

7. Angajează în chip expres şi viu toate Bisericile să acorde o atenţie spe
cială tuturor eforturilor ce se întreprind în vederea realizării dezideratelor de mai

IX. S-au votat şi unele amendamente la Regulamentul de funcţionare al Consi
liului Ecumenic. Astfel, termenul de «delegaţi frăţeşti», «fraternal delegates» la di
ferite întruniri ecumenice, a fost înlocuit cu termenul «reprezentanţi delegaţi» din 
partea Bisericilor cu care CEB are relaţii, termenul voind să întărească ideea că 
aceştia sînt delegaţi ai Bisericilor lor şi nu persoane particulare sau autoinvitaţi. 
De asemenea, s-a definit mai precis calitatea de observatori, spre deosebire de «ob
servatori delegaţi». Cei dintîi vin din partea Bisericilor nereprezentate în Consiliul 
Ecumenic sub nici o formă. Ei pot fi simpli observatori, invitaţi cu titlu particular, 
chiar fără să fie reprezentanţi desemnaţi de Bisericile lor.

10. în fata Comitetului central a fost prezentată cererea Federaţiei Mondiale 
Lutherane de a i se crea spaţiu de lucru şi de locuit, mai larg, în clădirea Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor. La propunerea Comitetului financiar s-a decis să nu se vîndă 
nimic din terenul Consiliului, ci să se construiască o . nouă aripă actualei clădiri, 
numai pentru birouri, urmînd ca pentru personal să se construiască în altă parte 
locuinţe, eventual în colaborare. Refuzul vînzării de teren a fost motivat prin aceea 
că o dată început acest proces, Consiliul Ecumenic ar putea fi împresurat de blocuri, 
ar pierde controlul asupra spaţiului din jur şi s-ar trezi lipsit de atmosfera actuală 
de linişte, prielnică muncii ecumenice. Pentru ideea continuării colaborării cu Fede
raţia Mondială Lutherană s-a pronunţat şi delegatul Bisericii Ortodoxe Române, M i
tropolitul Antonie care a intervenit în momentul în care discuţiile au pornit pe o 

'pantă dramatică, interpretîndu-se refuzul vînzării de teren ca un refuz de colaborare.
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«Nu e un refuz de colaborare. Dimpotrivă. Abia după ce li s-ar vinde teren si ei 
şi-ar construi un sediu aparte s-ar ajunge la sfirşitul colaborării de azi, cînd se lu
crează sub acelaşi acoperiş, şi cu serviciile auxiliare comune. Nu e cazul să se dra
matizeze relaţiile. Ei ne-au pus o întrebare, iar noi vom arăta punctul nostru de 
vedere. Desigur că va trebui s-o facem pe un ton frăţesc, irenic, constructiv, aşa 
cum s-a mai spus. De vreme ce ni se propun mai multe opţiuni, noi optăm pentru ex
tinderea actualei clădiri. Discuţiile sînt încă la început. Vom vedea care sînt opţiu
nile lor finale şi vom ajunge desigur la o soluţie comună». Aceasta a şi rămas hotă- 
rîrea finală. S-a dat mandat secretarului general să iniţieze şi discuţii cu privire la 
modul de finanţare a extinderii actualei clădiri.

11. Unităţile şi subunităţile Consiliului Ecumenic au prezentat rapoarte în ge
neral orientate spre pregătirea Adunării generale viitoare, arătîndu-se ce pregătiri 
s-au făcut sau sînt în curs de desfăşurare, cerîndu-se aprobarea Comitetului central 
pentru aceste pregătiri.

Dr. William Lazareth, directorul comisiei «Credinţă şi Constituţie» a prezentat 
In formă finală, tipărit în limbile franceză şi engleză, documentul definitivat la Lima 
asupra «Botezului, Euharistiei şi Preoţiei». S-a hotărit ca el să fie trimis Bisericilor, 
în numele CEB (nu în numele Comisiei Credinţă şi Constituţie), urmînd ca Bisericile 
să-şi trimită observaţiile pînă în anul 1984, cînd documentul va fi supus discuţiilor 
finale. La Vancouver se va prezenta un raport asupra stadiului dialogului în legătură 
cu aceasta, dar nu se va lua în discuţie documentul ca atare.

12. S-au mai prezentat rapoarte cu privire la : Societăţile transnaţionale, Dreptu
rile funciare ale populaţiilor autohtone, Programul pentru dezarmare, împotriva mi
litarismului şi a cursei înarmărilor. Despre biblioteca ecumenică a Centrului, Despre 
Institutul Ecumenic de la Bossey, Despre oficiul ecumenic de la New-York.

13. In legătură cu viitoarea Adunare generală ce va avea loc la Vancouver, 
Canada, 1982, s-au prezentat rapoarte de către Comitetul pregătitor şi de către Comi
tetul de cult. S-au purtat discuţii asupra programului de vizite frăţeşti făcute de către 
unele echipe ecumenice în vederea popularizării Adunării generale, asupra numărului 
de consilieri ce urmează a fi invitaţi la Vancouver, asupra procentului de 15% din
tre delegaţi, ce urmează a fi invitaţi supranumerar de către Consiliul Ecumenic şi asu
pra unor probleme de organizare, cum ar fi locul unde se vor face slujbele, problemele 
de transport şi cazare etc.

14. La propunerea ortodocşilor de a se prevedea în Constituţia CEB-ului că nu 
se pot lua hotărîri în probleme de doctrină prin vot, aşa cum s-a cerut la reuniunea 
de la Sofia, Comitetul central a aprobat un paragraf nou cu următorul conţinut: «Dacă 
un membru consideră că un punct din cele ce se discută afectează concepţia eclesio- 
logică a Bisericii sale, despre ea însăşi, el poate cere ca această problemă să nu fie 
pusă la vot. In acest caz preşedintele cere avizul Comitetului administrativ sau al 
Comitetului executiv în consultare cu membrul care a ridicat problema şi cu alţi 
membri ai Bisericii sale, sau ai confesiunii sale, care sînt prezenţi la şedinţă. Dacă 
se ajunge la un consens că într-adevăr problema este de natură să afecteze concepţia 
eclesiologică în cauză, preşedintele anunţă că ea va fi prezentată în şedinţa delibe
rativă fără a fi pusă la vot. Documentele şi procesele verbale ale dezbaterii vor fi 
trimise Bisericilor pentru studiu şi comentarii».

Această hotărîre a fost salutată cu satisfacţie de către ortodocşi cu prilejul unei 
întruniri speciale pe care au avut-o în timpul lucrărilor Comitetului central.

15. Dintre problemele vieţii contemporane, Comitetul central a acordat o atenţie 
deosebită situaţiei de conflict armat dintre Israel şi Organizaţia pentru eliberarea 
Palestinei de pe teritoriul Libanului. Comitetul executiv trimisese trei delegaţi la faţa 
locului pentru a se informa şi a duce un mesaj de îndemn la pace prin tratative către 
conducătorii politici şi religioşi ai zonei. Aceştia au fo st: Arhiepiscopul Olof Sundby, 
primatul lutheran al Suediei, Pastorul Jacques Maury, preşedintele Federaţiei pro
testante din Fra'nţa şi Episcopul Maxim de Pitsburgh (USA). Intorcîndu-se încă în timpul 
lucrărilor Comitetului central, ei au prezentat rapoarte amănunţite asupra a ceea ce 
au făcut şi au văzut în Liban, mărturii uluitoare care au determinat alcătuirea şi apro
barea unei Declaraţii asupra Libanului, în care s-a cerut reglementarea conflictului 
prin tratative, retragerea Israelului intre graniţele sale, garantarea graniţelor Israe
lului, garantarea unei patrii pentru palestinieni şi restaurarea suveranităţii Libanului 
asupra propriului său teritoriu.
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In urma recomandărilor Comitetului executiv, Comitetul central a aprobat un 
ajutor de 500.000 dolari diferitelor organizaţii care luptă pentru combaterea rasismului, 
in toate părţile lumii.

Viitoarea întrunire a Comitetului central va avea loc la Vancouver, in iulie 1983, 
imediat înainte de începerea lucrărilor celei de a şasea Adunări generale care, printre 
altele, va alege şi un nou Comitet central şi un nou Comitet executiv.

Ca şi în sesiunile de lucru ale ultimilor ani, lucrările acestei sesiuni a Comite
tului central al CEB s-au desfăşurat sub semnul interesului deosebit pentru proble
mele unităţii creştine ca şi pentru problemele lumii contemporane. Deşi reprezentanţi 
ai unor Biserici din mediile sociale şi politice cele mai diferite membrii Comitetului 
central au tratat problemele cu multă seriozitate, într-un efort convergent de a răs
punde de pe poziţii creştine şi a formula propuneri constructive în legătură cu idealul 
unităţii Bisericilor şi cu unitatea şi pacea lumii. Delegaţii Bisericii noastre ca şi ai 
celorlalte culte din ţara noastră, au contribuit activ la lucrări, promovînd ideile de 
pace şi bună înţelegere între Biserici, dintre oameni şi popoare, aşa cum fac şi în 
cadrul ecumenismului local şi în spiritul luptei întregului popor român pentru pace, 
dezarmare, pentru o lume în care să domnească dreptatea, egalitatea, libertatea şi 
accesul şi dreptul egal al tuturor la demnitate şi fericire.

Dr. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, 
Mitropolitul Ardealului

VIZITA REV. NEVILLE B. CRYER, 
DIRECTORUL GENERAL AL SOCIETĂŢILOR BIBLICE BRITANICE

Intre 24 iulie şi 4 august 1982, Rev. Neville B. CRYER a efectuat o vizită în 
ţara noastră, ca oaspete al Bisericii Ortodoxe Române. Rev. Cryer este o distinsă 
personalitate între ostenitorii ce se ocupă cu răspîndirea Bibliei pe toate meridia
nele globului şi îndeplineşte de cîţiva ani funcţia de director general al Societăţilor 
Biblice Britanice, cu sediul în Londra, Anglia. Interesul principal al vizitei l-a consti
tuit cunoaşterea îndeaproape a preocupărilor prezente şi de perspectivă ale Institu
tului Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române, pentru tipărirea 
şi difuzarea Sfintei Scripturi in întregime, a Noului Testament şi a unor părţi din 
Sfînta Scriptură (Psaltirea, Evangheliare, Apostol etc.) în limba română. Ca urmare, 
oaspetele a fost, pe toată durata vizitei, şi un oaspete deosebit al Institutului Biblic, 
aflîndu-se în grija P. C. consilier Sabin Verzan. In Bucureşti şi în ţară, Reverendul 
Cryer a fost însoţit permanent de Pr. asist. Alexandru I. Stan de la Institutul Teologic 
Universitar din Bucureşti.

La sosirea pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întîmpinat de P. C. consilier
Sabin Verzan şi Pr. asist. Al. I. Stan.

Pentru început, duminică, 25 iunie a.c., Rev. N. B. Cryer a asistat la Sfînta Li
turghie oficiată la biserica parohiei Ferentari, apoi a vizitat cartierul cu noile lo
cuinţe.

Luni, 26 iulie, oaspetele a vizitat Tipografia Institutului Biblic, sălile de pro
ducţie şi depozitul de cărţi, interesîndu-se de necesarul tehnic prezent şi în per
spectivă a Tipografiei şi în special al secţiei unde se tipăreşte Sfînta Scriptură. El a 
purtat discuţii amănunţite cu P. C. consilier Verzan asupra unor aspecte specifice pri
vind colaborarea dintre Institutul Biblic şi Societăţile Biblice, discuţii ce aveau să fie 
continuate la întoarcerea oaspetului din vizita în ţară.

Tot luni, 26 iulie, Rev. N. B. Cryer a fost primit de P. S. Episcop Vasile Tîrgo- 
vişteanul, cu care s-a întreţinut călduros şi, apoi, condus de P. S. Episcop a vizitat 
Biblioteca Sfîntuluî Sinod şi a Mănăstirii Antim. In după-amiaza zilei, oaspetele a 
plecat spre Moldova, primul popas fiind făcut la reşedinţa mitropolitană din Iaşi.

La Iaşi, oaspetele a fost primit de P. C. consilier Buzdugan, apoi de P. S. Episcop 
Pimen, în numele Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Teoctist.
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Pe teritoriul de jurisdicţie al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, oaspetele a vi
zitat : laşul cu bisericile monumente istorice (Sf. Trei Ierarhi, Golia, Galata şi Cetă- 
ţuia), dar şi bojdeuca lui Creangă din Ţicău, apoi a vizitat: sediul protopopiatului 
Paşcani, mănăstirile Agapia, Văratec, Neamţ, Secu, Sihăstria, Bistriţa, Sfîntul Ioan 
cel Nou, Gura Humorului, Voroneţ, Putna, Bogdana, Suceviţa, Moldoviţa şi Cetatea 
Sucevei.

Reîntors la Bucureşti sîmbătă, 31 iulie, oaspetele a fost găzduit la Athenee Palace. 
Duminică, 1 august, a asistat la Sf. Liturghie în biserica Kretzulescu, apoi după amiază 
a vizitat Muzeul Satului.

Luni, 2 august, edificat asupra activităţii bisericeşti ortodoxe de la noi, ca şi 
asupra difuzării Sfintei Scripturi la centrele episcopale, protopopiate, parohii şi mănăs
tiri, oaspetele a reluat discuţiile cu P.C. Consilier Verzan, asupra colaborării dintre 
Institutul Biblic şi Societăţile Biblice. Oaspetele a promis că va aduce la cunoştinţă 
colaboratorilor săi realizările de fapt ale Institutului Biblic şi că va face tot posibi
lul ca sprijinul ce poate fi oferit să fie trimis la vreme.

Spre seară, împreună cu P.C. consilier S. Verzan, oaspetele a făcut o vizită la 
mînăstirea Cernica.

Marţi, 3 august, a.c„ Rev. N.B. Cryer a efectuat o vizită la sediul Cultului Baptist 
şi al celui Penticostal.

Tot marţi, la orele 11, a fost primit de Prea Fericitul Părinte Patriarh IUSTIN. 
Au fost de faţă : I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, P.S. Episcop Vasile Tîrgoviş
teanul, P.C. consilier Sabin Verzan şi Pr. asist. Al. I. Stan. Oaspetele a adus la cunoştinţă 
Prea Fericitului Părinte Patriarh că Societăţile Biblice Britanice nu mai reproduc şi nu 
mai difuzează Sfînta Scriptură în limba română şi a regretat faptul că alte Societăţi 
Biblice încă reproduc şi difuzează Biblia în limba română după traducerea, intenţionat 
eronată în unele versete cheie, a lui D. Cornilescu. Şi-a exprimat totodată admiraţia şi 
respectul faţă de munca de tipărire şi răspîndire a Sfintei Scripturi, a Bisericii Ortodoxe 
Române şi, din nou, a reîntărit promisiunea de a fi în ajutor cu ceea ce este posibil 
şi necesar. In ce priveşte vizita în Bucureşti şi in Moldova, oaspetele a arătat recuno
ştinţă Prea Fericitului Părinte Patriarh pentru ospitalitate şi a declarat că este «cople
şit» de tot ce a văzut şi a cunoscut în ţara noastră şi în Biserica Ortodoxă Română. El 
şi-a exprimat dorinţa să revină în toamna anului 1983, dacă este posibil, cu soţia.

Miercuri, 4 august, a.c., la orele 9,05, oaspetele a plecat spre Anglia, de la aero
portul Otopeni, mulţumind încă o dată P.C. consilier Verzan pentru prilejul ce i s-a 
oferit, de a fi vizitat România şi de a fi cunoscut lucruri atît de utile pentru munca 
lui în viitor.

Pr. asist. ALEXANDRU I. STAN



C R O N I C A

Duminică, 4 iulie 1982, Prea Fericitul Patriarh Iustin a luat parte la festivitatea' 
instalării P. S. Epifanie Norocel ca episcop al Eparhiei Buzăului. Prea Fericirea Sa a 
fost însoţit de o parte din membrii Sfîntului Sinod.

Joi, 8 iulie 1982, Prea Fericitul Patriarh Iustin a prezidat consfătuirea cu preoţii 
români care aparţin de Arhiepiscopia Ortodoxă Română pentru Europa Centrală şi 
Occidentală. La consfătuire au luat parte : II.PP.SS. Mitropoliţi Antonie al Ardealului, 
Nestor al Olteniei, Nicolae al Banatului, precum şi P.S. Episcop-vicar Adrian Boto- 
şăneanul.

Luni, 12 iulie 1982, Prea Fericitul Patriarh Iustin a luat parte la recepţia oferită 
de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, la Hotelul Intercontinental din Bucu
reşti, cu prilejul celei de a 70-a aniversări a Eminenţei Sale Dr. Moses Rosen, Rabinul 
şef al Cultului mozaic din ţara noastră. Prea Fericirea Sa a fost însoţit de I.P.S. Mi
tropolit Antonie al Ardealului şi de P.S. Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul.

Miercuri, 14 iulie 1982, Prea Fericitul Patriarh Iustin, însoţit de P.S. Episcop-vicar 
Adrian Botoşăneanul — de la Paris — a participat la recepţia oferită de. Ambasada 
Franţei la Bucureşti, cu prilejul zilei naţionale a acestei ţări.

Joi, 15 iulie 1982, Prea Fericitul Patriarh Iustin a prezidat lucrările Permanenţei 
Consiliului Naţional Bisericesc.

Marii, 27 iulie 1982, Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Prof. William Brasil 
de la Universitatea «Wayne» din Detroit — S.U.A., aflat în vizită în ţara noastră, îm
preună cu soţia, la invitaţia Asociaţiei «România». A fost de faţă P. S. Episcop-vicar 
Vasile Tîrgovişteanul.

Joi, 29 iulie 1982, Prea Fericitul Patriarh Iustin a prezidat lucrările Consiliului 
eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Marţi, 3 august 1982, Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Neville B. Cryer, 
director general al Societăţilor Biblice Unite Britanice de la Londra.

Marţi, 17 august 1982, Prea Fericitul Patriarh Iustin a luat parte la dineul oferit 
de Excelenţa Sa Domnul I. Vercouteren, ambasadorul Belgiei la Bucureşti. Prea Feri
cirea Sa a fost însoţit de P.S. Episcop-vicar Vasile Tîrgovişteanul.

Vineri, 20 august 1982, Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Dl. Jean Claude 
Pauvert, director al Centrului de învăţămînt superior UNESCO — Filiala Bucureşti, 
intr-o vizită de rămas bun, la încheierea misiunii sale. Domnia sa a prezentat Prea 
Fericirii Sale pe noul director, in persoana D-lui Frantz Eberhard.

Sîmbătă, 21 august 1982, Prea Fericitul Patriarh Iustin a participat la Adunarea 
festivă consacrată celei de a 38-a aniversări a Revoluţiei de eliberare socială şi na
ţională, antifascistă şi antiimperialistă din România, care a avut loc la Palatul spor
turilor şi culturii din Bucureşti.

— Seara, la orele 20,00, Prea Fericirea Sa, împreună cu PP. SS. Episcopi vicari 
Vasile Tîrgovişteanul şi Roman Ialomiţeanul, a luat parte la recepţia oficială oferită 
cu prilejul zilei de 23 august — sărbătoarea naţională a poporului român, la Palatul 
din Piaţa Victoriei din Bucureşti.

Luni, 30 august 1982, Prea Fericitul Patriarh Iustin a prezidat lucrările Sinodu
lui permanent.



DIN V IA T A  COM UNITĂŢILOR ORTODOXE  
ROM ÂNE DE PESTE H OTARE

„MĂRTURIE ORTODOXĂ" -  BULETINUL COMUNITĂŢII 
ORTODOXE ROMÂNE DIN OLANDA. An. Nr. 1/1982.

O nouă revistă bisericească ortodoxă română intră in registrul celor publicate de 
parohiile ortodoxe române de peste hotare care ţin de Patriarhia Ortodoxă Română. 
Noua revistă îşi inaugurează existenţa pe care i-o dorim cît mai lungă cu un prim 
număr pe anul 1982 şi sub îngrijirea unui Comitet format din redactor Pr. ic. stavr. dr. 
IOAN DURĂ, membri : HANS ARTUR HOOGENDOORN, DOINA HOOGENDOORN 
şi JUDITH POPA. Notăm şi faptul că cuprinsul revistei este publicat şi in traducere
engleză, făcută de D-na Dură, soţia redactorului.

Rostul revistei — după mărturisirea redactorului — «este de a fi în primul rînd 
o mărturie a Ortodoxiei şi spiritualităţii româneşti», o prezenţă reală în casele cre
dincioşilor români din Olanda, pentru aprofundarea cunoştinţelor despre credinţa 
lor ortodoxă şi totodată să fie animată de un adevărat spirit ecumenic, aducîndu-şi 
contribuţia la promovarea unor cît mai bune relaţii ecumenice cu celelalte Biserici 
ca şi la cultivarea şi aprofundarea legăturilor de prietenie dintre poporul român şi 
poporul olandez».

Apariţia primului număr al Buletinului «Mărturie Ortodoxă», este salutată elo
gios de Cardinalul Johannes Willebrands, Arhiepiscop al Utrechtului şi A. von der 
Lingen, pastor al comunităţii reformate din Haga.

Pr. dr. I. Dură semnează paginile intitulate «La 72 de ani de viaţă şi 26 de ani
de slujire arhierească şi 5 ani de patriarhat, ai Prea Fericitului Părinte Patriarh
Dr. IUSTIN MOISESCU».

Sînt prezentate date biografice privind viaţa şi activitatea Prea Fericirii Sale : 
studiile de la Universitatea din Atena şi de la Colegiul Sf. Vasile din Strassbourg, 
profesor de Noul Testament la Varşovia (Polonia), titularul catedrei de Noul Testa
ment la Facultatea de Teologie din Suceava, apoi la Bucureşti, Mitropolit al Ardea
lului, Mitropolit al ^Moldovei şi Sucevei. A reprezentat de multe ori Biserica Ortodoxă 
Română în întruniri ecumenice în diverse ţări ale lumii, fiind un distins membru al 
Comitetului Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Ca Mitropolit şi ca Pa
triarh, a fost şi este un activ mesager şi apărător al păcii. La înscăunarea ca Mitropolit 
al Ardealului, în catedrala din Sibiu, spunea : «Nimic nu este mai folositor, nimic 
nu este mai adevărat, nimic nu este mai drept, mai aproape de sufletul omului ca 
năzuinţa spre pace. Totodată, nimic nu este mai înalt şi mai sfînt în învăţătura 
creştină ca porunca păcii».

Prea Fericitul Patriarh IUSTIN a dat şi dă o atenţie deosebită scrisului bisericesc 
român, fiind şi autor de lucrări teologice.valoroase. Menţionăm : «Activitatea Sfintu- 
lui apostol Pavel în Atena» ; «Originalitatea parabolelor Mintuitorului»; «Sfîntă 
Scriptură şi interpretarea ei în opera Sf. Ioan Hrisostom» ; «Simbolica», traducere în 
româneşte ; articole în revistele bisericeşti.

Sprijină editarea operelor patristice în limba română în colecţia «Părinţi şi 
scriitori bisericeşti».

Din iniţiativa Prea Fericirii Sale au apărut colecţiile : «Arta creştină în România»- 
şi «Biblioteca teologică» şi s-au tipărit manuale şi tratate teologice de către profesori 
de teologie.

Revista mai cuprinde: «Evanghelia Duminicii Paştilor», apoi piesele muzicale : 
«Hristos a înviat» şi «De te-ai şi pogorit în mormînt» (de Al. Podoleanu), poeziile 
«învierea» de Minail Eminescu, şi «La Paşti» de George Coşbuc.

Pr. prof. Ion Bria, de la Consiliul Ecumenic al Bisericilor de la Geneva, sem
nează articolul: «Cine sînt creştinii în lume ?». Plecînd de la textul: «Ceea ce sufle
tul este în trup, aceea sînt creştinii în lume» (Ep. către Diognet), autorul face portre
tul general al vieţii creştine de la finele sec. II, cu afirmaţia că creştinii au totul în:
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comun cu ceilalţi oameni, dar se deosebesc de ei prin felul lor de vieţuire. Ei for
mează o comunitate văzută, «un neam sfînt» (I Petru 2, 9), poporul lui Dumnezeu; 
Biserica al cărei cap este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. In Biserică, nu 
există nici un fel de discriminare, nici de neam, nici de stare socială, nici de sex, 
fiindcă toţi una sînt în Hristos (Gal., 3, 27—28).

In acest context se explică pe larg serviciile divine şi participarea creştinilor 
la ele, subliniindu-se că elementul esenţial al pietăţii creştine este substanţa şi cali
tatea vieţuirii creştine, care oferă identitatea creştinului. Una din marile exigenţe 
ale spiritualităţii creştine este purtarea de grijă pentru mîntuirea şi sfinţirea seme
nului. Creştinul aşteaptă ceea ce Dumnezeu pregăteşte ca realitate ultimă : împărăţia 
sa, «viaţa care va să vină».

Dar prin acest «alt fel de viaţă» a lor, creştinii nu se îndepărtează de comunita
tea socială în care trăiesc, dimpotrivă, sînt prezenţi şi solidari cu societatea lor, 
avînd conştiinţa că «puţin aluat dospeşte toată frămîntătura» (Luca 13, 22).

Cu titlul «Din bogăţia noastră liturgică», Pr. ic. stavr. dr. I. Dură, face o tradu
cere din lucrarea cu acelaşi titlu a Arhim. Gh. I. DIMOPOULOS, Atena, 1981, în care 
se arată frumuseţea şi bogăţia credinţei, în Sfinta Liturghie.

In continuare se prezintă lucrarea Părintelui ieromonah Ioanichie Bălan «Pateric 
românesc», Bucureşti, 1980. Aici sînt prezentaţi, in ordine cronologică, peste 300 de 
părinţi români înduhovniciţi, din Moldova, Ţara Românească şi Transilvania, Muntele 
Athos şi de la Locurile Sfinte, din secolele XIV—XV. Este o carte de recomandare a 
spiritualităţii remarcabile şi unice a Ortodoxiei româneşti. Se prezintă şi o scurtă 
biografie a primilor doi stareţi ai mînăstirii Neamţu, Gherman Ieroschimonahul 
(1320— 1362) şi Ciprian Ieroschimonahul (1362— 1373).

Pr. Ioan Dură mai semnează şi paginile «Unirea Principatelor Române de la 
24 ianuarie 1859, rezultat al luptelor multiseculare ale românilor».

Unirea Moldovei cu Ţara Românească a fost urmarea firească a luptelor multi
seculare duse de români pentru libertate şi independenţă. Românii au fost conştienţi 
că au toti acelaşi sînge, aceeaşi credinţă creştină şi vorbesc aceeaşi limbă.

Dacă nu-şi puteau realiza unitatea politică, din cauza conjuncturii politice nefa
vorabile, ei au fost în schimb uniţi dintotdeauna în cuget şi simţire, prin aceeaşi 
limbă vorbită, prin aceeaşi credinţă ortodoxă, tradiţie, obicei şi cultură. Menţinerea 
trează a ideii de unitate naţională la români se datoreşte, în mare măsură, Bisericii 
■Ortodoxe Române.

Rînduri elogioase la adresa marelui om politic şi patriot Nicolae Titulescu, la 
împlinirea a 100 de ani de la naşterea sa, sînt semnate de Prof. D. POP — Utrecht.

«Muzele mele —  spunea odată în Parlament — au fost numeroase, dar cea mai 
influentă a fost ţara aceasta şi interesele ei».

Prof. ROD1CA VRIJSTERS-Tudor semnează rînduri la prăznuirea a 130 de 
■ani de la naşterea lui Ion Luca Caragiale. Sînt inserate date biografice şi amănunte 
■despre activitatea sa bogată ca ziarist şi scriitor («Claponul», «Calendarul Claponu
lui», «România literară», «Moftul român», «Vatra», «Timpul», «Universul»), autor dra
matic («O scrisoare pierdută», «O noapte furtunoasă», «Conu Leonida faţă cu reac- 
tiunea»); Caragiale a fost tradus în mai multe limbi, peste 20 la număr.

Primul număr al revistei «Mărturie Ortodoxă» se încheie cu «Ştiri din viaţa comu
nităţii noastre din Olanda». Sînt date informaţii despre serviciile religioase dumini
cale, urmate totdeauna de predica rostită de Părintele dr. Ioan Dură.

Sînt menţionate: botezuri, spovedanii, împărtăşiri, înmormîntări, sfeştanii, vizite 
pastorale şi vizitele Prea Sfinţitului Episcop Adrian Hriţcu, conducătorul Arhiepisco
piei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală, cu sediul la Paris, şi 
ale I.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei, însoţit de Pr. consilier Ilie Georgescu şi Pr. 
prof. Ioan Bria, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române la Consiliul Ecumenic al 
Bisericilor la Geneva.

Sînt amintite şi vizitele făcute de Părintele dr. I. Dură Arhiepiscopului vechi- 
catolic al Olandei, Marinos Kok, la Utrecht; Cardinalului Johannes Willebrands 
Arhiepiscop al Utrechtului; Episcopului vicar al diocezei catolice a Rotterdamului, 
Ronald Băr ; Episcopului ortodox grec, Maxim al Eomeniei, cu reşedinţa la Rotterdam ; 
preoţilor vechi-catolici T. Horstman din Utrecht şj P. H. Thieme din Haga şi pasto
rului protestant A. Van der Lingen — Haga.

Diac. prof. O. BUCEVSCHI
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PREOTUL CA SĂVÎRŞITOR AL TAINEI SPOVEDANIEI 
ŞI PUTEREA LUI DE A DEZLEGA PĂCATELE, 

DUPĂ ÎNVĂŢĂTURA ORTODOXĂ

Pr. prof. dr. DUMITRU RADU

1. Necesitatea Tainei Spovedaniei
Mintuirea personală a omului depinde de comuniunea lui actuală 

cu Hristos în Biserică, iar aceasta este o comuniune harică, iniţiată şi 
susţinută de harul dumnezeiesc, împărtăşit prin Tainele Bisericii care, 
de faipt, o  şi realizează (Botezul, Mirungerea şi Euharistia) şi arătată 
de om prin credinţă şi fapte ale credinţei în Hristos, lucrătoare prin 
iubire (Gal. 5, 6). Dar comuniunea omului cu Hristos şi creşterea lui în 
această comuniune prin împărtăşirea tot mai deasă şi cu vrednicie, de 
Hristos dn Sfînta Euharistie (I Cor. 11, 28), pe care o implică calitatea 
creştinului, de mădular al Trupului lui Hristos, Biserica, poate fi strîm- 
bată, răcită sau chiar ruiptă prin păcate. De aici, necesitatea restaură
rii comuniunii cu Hristos, răcită sau stricată prin păcat, şi a împăcării 
creştinului cu Biserica pentru păcatele săvîrşite după Botez şi duipă 
alte multe spovedanii. Această comuniune nu poate fi însă refăcută, 
aprinsă, îndreptată şi împrospătată numai de către om, ci de către 
om cu ajutorul harului dumnezeiesc. Ţine de om să revină la Hristos, 
şi omul are încă în el această putere de a se decide, căci nici în sta
rea de păcat harul dumnezeiesc nu-1 părăseşte total, ci îi devine ex
terior şi nelucrător din cauza lui.

Izbăvirea omului de păcat prin iertarea acestuia de către Hristos 
în Biserică se realizează prin Taina Spovedaniei. Această Taină este 
cerută de condiţia noastră de viaţă în această lume, supuşi păcatu
lui şi greşelii de tot felul, cum subliniază Sfîntul apostol şi evanghe
list Ioan : «Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înşine şi 
adevărul nu este întru noi. Iar dacă mărturisim păcatele noastre, El 
este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cuxăţească pe 
noi de toată nedreptatea» (I Ioan 1, 8-9). Şi întrucît nu exiştă orn oare 
să nu greşească sau să dezvolte deplin puterile ce i s-au dat prin Taina
B.O.R. — 5
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Botezului, a Mirungerii şi a Euharistiei la început nu ne putem apropia 
de Sfînta Euharistie decît după ce ne-am curăţit de toată nedreptatea 

’ şi prin mărturisirea greşelilor, a datoriilor neîmplinite şi a păcatelor, 
şi iertarea tuturor acestora de către Hristos însuşi în Taina Spoveda
niei Căci, cnm spune Sfântul apostol Pavel, «oricine va mînca pîinea 
aceastta, sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat 
faţă de trupul şi de sîngele Domnului. De aceea să se cerceteze omul 
pe sine şi aşa să mănînce din pîine şi să bea din potir, căci cel ce mă- 
nîncă şi bea cu nevrednicie, osîndă îşi mănîncă şi bea, nesocotind Tru
pul Domnului» (I Oor. 11, 27-29).

Dar Pocăinţa ca Taină este cerută şi de calitatea creştinului ca 
mădular al Trupului lui Hristos, Biserica. Păcatul nu rămîne un simplu 
accident în viaţa creştinului şi deci fără consecinţe profunde în viaţa 
acestuia. Ba, mai mult, nici un păeat nu rămîne singur, ci naşte alte 
păcate, iar păcatul devenit ipatimă sărăceşte firea, întunecă mintea şi 
slăbeşte voinţa spre bine, pe de o parte, iar pe de altă parte, strîmbă, 
răceşte sau rupe unitatea şi comuniunea celui păcătos cu Biserica. 
Acest lucru este simţit astăzi şi de unii teologi protestanţi. De exem
plu, Max Thurian subliniază : «Păcatul,, atît partieular cît şi public, 
nu poate fi considerat niciodată ca o simplă greşeală personală. Nu 
numai păcatul cel mai secret determină o  atitudine care tulbură pacea 
şi bucuria comunităţii, nu numai el are consecinţe psihologice care co
munică o oarecare dezordine sau o oarecare suferinţă, ci un ipăcat, fie 
secret sau nu, prin faptul că este păcat al unui mădular al Trupului, 
îngreuiază drumul Bisericii, pentru că el operează o oarecare ruptură 
cu Dumnezeu» 2.

Păcătuind, creştinul strică sau răceşte relaţia sa cu cei ce sînt în 
comuniunea credinţei şi a Tainelor cu Hristos în Biserică, sau în ca
zuri de păcate împotriva Duhului Sfînt şi păcate grave, el se situează 
de bunăvoie în afara comuniunii Trupului lui Hristos. Căci păcatul nu-1 
situează numai împotriva lui Dumnezeu ale cărui porunci el le calcă, 
ci şi împotriva Bisericii a cărei misiune de sfinţenie el nu o  împlineşte. 
Creştinii, prin care Biserica este o realitate vizibilă, trebuie să facă 
transparent pe Dumnezeu în viaţa lor. Prin păcat, creştinul, dacă nu 
se situează neapărat într-o stare de separaţie absolută faţă de Biserică, 
ci la o distanţă de sursa vieţii, apartenenţa sa la Biserică încetează 
de a mai fi fructuoasă şi vie, deşi ea rămîne validă prin caracterul 
indelebil al Botezului şi Mirungerii3. Iată aci necesitatea Tainei Pocă
inţei care, prin împărtăşirea harului dumnezeiesc al iertării celui care 
îşi mărturiseşte greşelile şi păcatele cu căinţă adîncă şi cu hotărîrea 
de a nu mai greşi, îl redă comuniunii Bisericii, ca pe un creştin vrednic 
de Hristos.

Dimensiunea comunitară a fiinţei şi vieţii umane reclamă, de ase
menea, Taina Spovedaniei ca iertare şi ştergere reală a păcatelor pri'n-

1. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, voi. 3, Bucureşti 
1978, p. 122.

2. Max Thurian, frere de Taize, La Conlessiort, sacremcnt de la Reconciliation, 
Les Presses de Taize, 1977, p. 17— 18.

3. Otto Semmelroth. L’Eglise, sacrement de Ia rcdemption, Paris, 1963, p. 65.
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tr-un har special împărtăşit de Hristos înseşi prin eaecelui ce o pri
meşte. Fără -această curăţire obiectivă de păcate pe oare numai Dum
nezeu o realizează cu noi oamenii, viaţa omului în comunitate ar de
veni imposibilă. Ori, ştergerea obiectivă a păcatului prin această Tai
nă aduce nu numai îmipăcarea penitentului cu Dumnezeu, ca mădular 
al Bisericii şi împăcarea lui cu semenii săi, ci şi o  restaurare şi înnoire 
a fiinţei şi vieţii acestuia, căci nu numai păcatul are urmări ontolo
gice, ci şi purificarea de acesta. Pericopa vindecării slăbănogului de 
către Hrlstosi la scăldătoarea Vitezda (Ioan 5, 1-15) este grăitoare şi în- 
tr-un sens şi în altul, iar precizarea pe eare o face Mîntuitorul aces
tuia : «Iată te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să 
nu-ţi fie ceva mai rău» (Ioan 5, 14) subliniază înnoirea ontologică pe 
care o aduce penitentului iertarea harică a păcatelor lui.

2. Preotul săvirşitor al Tainei Spovedaniei.
Săvîrşitorul tuturor Tainelor Bisericii este Hristos însuşi, Capul 

Bisericii, în Duhul Sfînt care îl face prezent şi lucrător în Biserică şi 
în membrii acesteia, atit în cuvîntul Scripturii cît şi în Taine, prin 
episcopii şi preoţii Bisericii, organele văzute ale arhiereului sau 
preotului revăzut, Hristos.

Episcopul şi preotul ca săvîrşitori ai Taihelor Bisericii prin pu
terea Duhului Sfînt dată lor în acest §ens in Taina Hirotoniei (Ioan 20, 
21-23) şi din porurca lui Hristos, însuşi (Matei 28, 18-20; Marcu 16, 
15-16; Luca 22, 19), pentru Biserică şi pentru membrii acesteia, ţin de 
fiinţa Tainei ca act eclezial vizibil prin care Hristos împărtăşeşte ha
rul nevăzut al Duhului Sfînt şi de condiţia noastră umană în această 
viaţă, de fiinţe spirituale personale, concrete, trupeşti, precum şi de 
constituţia teandrică a Bisericii ca comuniune şi comunitate sacramen
tală a oamenilor cu Dumnezeu prin Hristos în Duhul Sfînt. «Hrisitos 
devenind nevăzut prin înălţare, se foloseşte pentru lucrarea Sa asu
pra celor ce vor să se unească cu El şi să crească în El, intrînd şi dez- 
voltîndu-se spiritual în Biserică, şi de un organ .personal văzut. Ne
voia unor mijloace materiale sau a unor gesturi văzute implică şi ne
voia unei persoane văzute prin care Hristos să lucreze în mod nevăzut 
asupra celor ce doresc să se unească cu El şi să crească în El. Lucrarea 
cea mai eficientă este de la persoană la persoană. Hristos ca persoană 
lucrează în modul cel mai eficient asupra persoanelor umane tot prin 
persoane umane. Numai o persoană umană poate săvîrşi acte expresive, 
adică intenţionate, deosebite de mişcările neintenţionate ale naturii, şi 
poate rosti cuvinte care lămuresc înţelesul celor ce se săvîrşesc şi in
tenţia urmărită de Hristos prin Taine. Gesturile preotului, care ating 
pe cel ce primeşte Taina sau cărora le răspunde acesta prin gesturile 
lui primitoare, fac Taina să aibă o eficacitate mai adîncă în fiinţa 
primitorului Tainei. Eficacitatea aceasta este proprie şi cuvintelor ros
tite ca răspuns de către acesta»4. Dar persoana umană de care se 
foloseşte Hristos ca să împărtăşească harul Său în Taine asuipra primi

4. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 28.
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torilor, adică episcopul sau preotul, trebuie să se împărtăşească mai 
întîi el de sfinţirea lui Hristos, adică episcopul şi preotul să fie inves
tiţi cu puterea Duhului Sfînt tot de El, în Taina Hirotoniei, ca să se 
reverse prin ei, adică prin actele şi gesturile săvîrşite de ei — harul 
dumnezeiesc —, Bisericii şi credincioşilor ei. Credincioşii, trebuie să 
aibă în acest om luat din ei, cum a fost luată firea omenească a lui Hris
tos din noi, adică să aibă în episcopul şi preotul lor, un organ ales de sus 
şi îmbrăcat cu puterea Duhului Sfînt de către Hristos, ca mijloc văzut 
al unificării cu Hristos (pe care ll reprezintă şi cu puterea căruia să- 
vîrşeşte cele sfinte, fiind întotdeauna cu ei (Matei 28, 29), propovă- 
duieşte Evanghelia şi conduce ipe cei încorporaţi în Hristos ca mădu
lare ale Trupului Său pe calea mîntuirii (Matei 28, 18-20; I Petru 5, 1-5).

Episcopii şi preoţii sînt organele văzute ale Preoţiei unice nevă
zute a lui Hristos. Prin ei lucrează Hristos însuşi, ca Arhiereul sau 
Preotul unic propriu-zis la Comuniunea şi unificarea văzută şi nevă
zută a oamenilor în El.

De fiinţa Tainelor ţin următoarele elemente : 1) instituirea de că
tre Hristosi însuşi; 2) săvîrşirea lor în Biserică de către Hristos prin. 
episcopul sau preoţii Bisericii cu puterea Duhului Sfînt dajtă lor în Tai
na Hirotoniei; 3) forma lor văzută, ca acte ecleziale,- 4) împărtăşirea 
harului dumnezeiesc nevăzut şi 5) pentru a face părtaş (pe om de de- 
săvîrşirea umanităţii îndumnezeite a lui Hristos, adică de mîntuire. 
Pocăinţa ca Taină conţine toate aceste elemente, atît după învăţătura 
ortodoxă, cît şi după doctrina catolică, care pune un accent deosebit 
pe signum, ca element esenţial pentru fiinţa Tainei5. Dar şi Luther 
are în vedere, mai înainte de toate, în sacrament, materia, semnul vi
zibil (şignum). Cît priveşte Spovedania, nu tot aşa stau lucrurile şi în 
concepţiile protestante oficiale, mai exact în Mărturisirile lor de cre
dinţă, luterane (Confessio Augustana, 1530) şi reformate (Catehismul 
din Heidelberg şi Confessio helvetica posterior). Accentuînd consecin
ţele căderii în păcat a omului şi văzînd în mîntuire un dar exclusiv al 
lui Dumnezeu făcut omului, Protestantismul de diverse nuanţe a respins 
oficial Taina Pocăinţei sau Mărturisirii. A  respins Spovedania ca Taină 
şi pentru că n-ar prezenta un signum evident. El nu exprimă în Mărtu
risirile lui de credinţă necesitatea şi posibilitatea unei recîştigări a 
forţei de actualizare a comuniunii omului cu Hristos (pentru unirea de
plină cu El în Euharistie, de care depinde însăşi mîntuirea. Ori, spre 
această comuniune plenară cu Hristos nu se poate înainta «fără o co 
laborare bilaterală divino-umană, în care voinţei noastre — întrucît- 
va neputincioasă — de a reintra în comuniune, îi răspunde iertarea 
divină şi cu aceasta întîmpinarea noastră din partea lui Dumnezeu (a 
Celuilalt) şi primirea şi ridicarea noastră de către El în comuniune cu 
Sine» 6. Spovedania, ca iertare harică a păcatelor este pregătire şi con
diţie pentru împărtăşirea cu Hristos euharistie.

5. Cf. E. H. Schillebeeckx, Le Christ, sacrement de Ia rencontre de Dieu, Tra-
duit du neerlandais par A. Kerkvoordc, Paris, 1960, p. 106 110.

6. Pr. Prof. Dumitru Stăr.iloae, Din aspectul sacramental al Bisericii, în «Studii 
Teologice», XVIII (1966), nr. 9—10, p. 552.
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în Protestantism nu i s-a dat în miod oficial, pînă aoum, o consi
deraţie deosebită Spovedaniei, poate şi din cauză că acesta nu acordă
o însemnătate deosebită Tainelor ca mijloace obiective deosebite de 
împărtăşire a harului dumnezeiesc, în raiport cu Cuvîntul. Interesul pe 
care însă îl arată astăzi teologii luterani şi reformaţi, precum şi Bise
ricile lor, Spovedaniei, în dialogul lor cu Biserica Ortodoxă ne obligă 
să (prezentăm învăţătura Bisericii noastre Ortodioxe despre săvîrşito- 
rul Tainei Spovedaniei.

Cel dintîi care a săvîrşit această Taină esite Hristos însuşi, prin 
iertarea păcatelor acordată numeroaselor persoane care mărturiseau 
credinţa în El, cerînd ajutorul Lui şi mărturisind implicit păcatele lor, 
pentru care luau iertare de ele, şi acceptînd îndemnul de a nu mai pă
cătui. Adesea Hristos a împărtăşit harul vindecării şi implicit pe cel 
al curăţirii de păcate prin mîna Sa sau printr-o materie atinsă de 
mîna Sa şi pusă în contact cu cel bolnav, sau printr-o putere ce iradia 
din trupul Său, sau prin apropierea bolnavului de El şi prin Cuvîntul 
Dui plin de puterea Lui dumnezeiască, deci printr-o relaţie personală 
directă cu cel bolnav (Matei 9, 22, 25, 28-29) 7.

Puterea de a ierta (păcatele oamenilor a dat-o Hristos apoi Apos
tolilor Săi chiar în prima zi a învierii Sale, seara, împărtăşindu-le pe 
Duhul Său cel Sfînt: «Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu 
pe voi. Şi zicînd acestea, a suflat asupra lor şi le-a spus: «Luaţi Duh 
Sfînt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine 
vor fi ţinute» (Ioan 20, 21-23). Puterea aceasta era, de fapt, puterea lui 
Hristos însuşi luorînd în ei. De aceea, iertarea acordată de Apostolii 
Lui şi de urmaşii acestora, episcopii şi preoţii, este acordată de Hris
tos însuşi ; adică o iertare acordată în cer. Această putere, cunoscută 
sub numele de puterea sau oficiul cheilor, făgăduită de Hristos lui Pe
tru în Cezareea (Matei 16, 19) pentru că mărturisise primul că «Hristos 
este Fiul lui Dumnezeu» (Matei 16, 16), şi apoi tuturor Apostolilor, 
care reprezentau în acel moment ansamblul Bisericii: «Oricîte veţi lega 
pe pămînt vor fi legate şi în cer, şi oricîte veţi dezlega pe pămînt vor 
fi dezlegate şi în cer» (Matei 18, 18), vine de la Hristos însuşi şi este 
legată de puterea Duhului Sfînt, dată de Hristos Apostolilor Săi acum 
după înviere şi, prin ei, urmaşilor acestora în Biserică şi în vederea 
Bisericii, cum ne arată contextul în care i-a fost făgăduită atît lui Petru 
(Matei 16, 16-19) cît şi tuturor Apostolilor, de faţă fiind şi Petru (Matei 
18, 17-18). Apostolii fac parte din Biserică, constituind temelia acesteia, 
«piatra din capul unghiului fiind Hristos însuşi» (Efes. 2, 20). Prin ei, 
Hristos iartă în Biserică păcatele oamenilor, împărtăşind acestora ha
rul iertării şi împăcării lor cu Dumnezeu şi cu Biserica Sa.

în seara învierii, Hristos instituie, deci, atît Preoţia sacramentală, 
prin puterea Duhului Sfînt dată Apostolilor şi, prin ei, urmaşilor acesp 
tora, cît şi Taina Spovedaniei, aceasta din urmă fiind arătată ca legată 
direct şi fiinţial de prima. Puterea cheilor este dată Bisericii întregi 
(Matei 18, 17), ca una cc este stîlp şi temelie a adevărului (I Tim. 3, 15),

7. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică, op. cit., p. 122—123.
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întrucît aceasta are în ea pe Apostoli şi, prin ei, pe urmaşii lor, epis
copii şi preoţii, pe care Hristos însuşi i-a învestit în Taina Hirotoniei 
cu puterea Duhului Său, de a folosi puterea cheilor pentru ea şi pentru 
membrii ei, în Biserică. Puterea sau oficiul cheilor făgăduită lui Petru 
şi apoi tuturor Apostolilor, şi dată după înviere Apostolilor, nu vi
zează în primul rînd puterea jurisdicţională care ar fi fost acordată 
de Hristos în primul rînd iui Petru (Matei 16, 19) şi, prin el, succeso
rului său, papa, cum învaţă doctrina catolică a primatului şi infailibi
lităţii papale, ci întreaga iputere pe care o au Apostolii şi apoi urmaşii 
acestora, episcopii, în Biserică: puterea de a propovădui cu autoritate 
dumnezeiască. Evanghelia, puterea de a sfinţi pe oameni prin Tainele 
Bisericii instituite de Hristos, şi puterea de a conduce comunitatea 
eclezială spre mîntuire (Matei 28, 18-20).

Aşa tîlcuiesc Sfinţii Părinţi şi comentatori greci ai Bisericii tex
tul din Ioan 20, 21—23. Astfel, Sfîntul Ioan Gură de Aur zice : «Ucenicii 
acum au primit puterea spirituală şi harul apostolesc (care include 
preoţia) ; dar nu ca să învie morţii şi să facă minuni (daruri sau harisme 
extraordinare şi temporale), ci ca să ierte păcatele (ceea ce este un 
har special al preoţiei, cu- caracter permanent). Căci deosebite sînt ha- 
rismele Domnului. De aceea, a adăugat: «Cărora veţi ierta păcatele, 
vor ii iertate...» arătînd ce putere le dă» 8. Iar Sfîntul Chirii al Alexan
driei precizează: «Acum Domnul i-a sfinţit pe Apostoli (în ziua învierii): 
şi păstori şi învăţători ai lumii şi săvîrşitori ai dumnezeieştilor lui 
Taine»9.

Teza pe care o lansează Ja începutul activităţii lor Martin Luther 
şi Filip Melanchton, că «cheile» care înseamnă putere şi oficiu de a 
lega şi ierta păcatele nu sînt privilegiul preoţilor ci al Evangheliei şi 
că «pentru că toţi creştinii au misiunea să predice Evanghelia, toţi au 
şi puterea legăturii şi iertării păcatelor» 10 nu numai că nu convinge pe 
nimeni, ci este total neîntemeiată pe datele Scripturii şi Tradiţiei Apos
tolice patristice u. Izvorul puterii cheilor şi garantul acestei puteri
pentru Apostoli, episcopi şi preoţi în Biserică este Hristos însuşi care
rămîne cu aceştia şi cu Biserica întreagă plnă la sfîrşitul veacurilor 
(Matei 18, 20 şi 28, 20).

Deci, cel ce ascultă mărturisirea păcatelor făcută cu căinţă adîn- 
că de penitent şi iartă pe acesta in Biserică, este Hristos însuşi prin 
episcop sau preot, cum ne arată chiar cuvintele de instituire a Tainei 
(Ioan 20, 21—23 ; Matei 16, 19 ; 18, 18). Acest lucru îl subliniază Sfîntul 
Ioan Gură de Aur astfel: <Cîte le fac preoţii jos, le întăreşte Hristos 
sus şi judecata robilor o confirmă stăpînul», căci «ei au fost ridicaţi 
la această putere întrucît s-au mutat mai înainte în cer şi au depăşit

8. Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia LXXXIV la Ioan, P. G. LIX, 471.
9. Sf. Chirii al Alexandriei Comentar Ia Ioan, P. G. LXXIV, 708—709.
10. Disputationes Theologicae, în «Loci communes, Corpus reformatorum», ed. 

de Halle, 12, 492—493.
11. Vezi mai pe larg concepţia lui Luther şi a celorlalţi corifei ai Reformei 

despre Pocăinţă, negîndu-i caracterul de Taină, la Pr. Ilarion V. Felea, Pocăinţa, 
studiu de documentare teologică şi psihologică, Sibiu, 1939, p. 276—283.
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firea omenească şi s-au eliberat de patimile noastre» 12. Adică preo
ţii «s-au mutat la cer», unindu-şi judecata lor cu judecata lui Hristos, 
într-o totală libertate de patimi şi necăutare la faţa omului, sau lăsând 
judecata Mîntuitorului Hristos să se exprime prin e i 13.

Spovedania implică desigur un caracter subiectiv evident: peni
tentul simte necesitatea să-şi m ăruriseasG ă păcatele cu căinţă lui Dum
nezeu, cerînd iertare pentru ele. Dar simpla enumerare în gînd a păca
telor înaintea lui Dumnezeu nu este suficientă pentru a-i reda omului 
liniştea de care el are nevoie. De altfel, şi în relaţiile noastre cu un al
tul nu ajung numai regretele noastre pentru faptele urîte săvîrşite faţă 
de acela şi dorinţa de a restabili comuniunea gu el, ci simţim nevoia 
unui semn vădit din partea aceluia care să ne convingă de iertarea 
acordată nouă de către el. Cu atît mai mult în raportul cu Dumnezeu, 
şi acum în Taina Spovedaniei unde, în afara căinţei sincere şi totale 
pentru păcatele săvîrşite,. cu hotărîrea de a nu mai păcătui şi recunoaş
terea acestor păcate printr-o mărturisire personală şi explicită, creşti
nul simte nevoia imperioasă şi a unui semn vădit obiectiv, de iertare, 
comunicat nouă de Dumnezeu prin persoana învestită cu putere de 
Dumnezeu însuşi, care să 'înalţe rugăciunea Bisericii către El şi să) 
obţină pentru penitent iertarea u. Prezenţa episcopului sau preotului 
care ascultă mărturisirea păcatelor şi invocă harul iertării din partea 
lui Dumnezeu pentru penitent, dă un caracter obiectiv mărturisirii aces
tuia, eliberîndu-1 de subiectivism. Putinţa manifestării Puterii Sale prin 
alte persoane, asupra acelora care au nevoie de ajutorul lui Dum
nezeu ne-a arătat-o Hristos însuşi pe pămînt, vindecînd pe bolnavi 
de la distanţă prin persoane cu care El a intrat în relaţie directă (Ma
tei 8, 13; 15, 28) 15.

Taina Spovedaniei şi prezenţa episcopului sau a preotului ca să- 
vîrşitor al acesteia răspund unei necesităţi obiective a penitentului ca
re vrea să se încredinţeze că Dumnezeu însuşi ascultă mărturisirea 
păcatelor lui şi că îl iartă în mod obiectiv, avînd pentru acesta în 
episcopul sau preotul săvîrşitor al Tainei şi un martor verificabil în
vestit cu puterea Duhului Sfînt pentru această lucrare. Penitentul tră
ieşte acest sentiment al mărturisirii şi iertării obiective plecînd tot
deauna de la scaunul Spovedaniei cu sufletul uşurat.

Pocăinţa sau Spovedania realizează, deci, o întîlnire foarte pro
fundă a penitentului cu Hristos în Biserică, fiindcă ea trebuie să aducă 
penitentului nu numai iertarea păcatelor, ci şi actualizarea sau rea- 
prinderea comuniunii lui cu Hristos, ştirbită sau ruptă prin păcat. Ea nu 
este o simplă lucrare particulară prin mijlocirea preotului, ci un act 
eclezial destinat" comuniunii ecleziale a omului cu Dumnezeu, căci 
episcopul şi preotul, săvîrşitori ai acestei Taine, aparţin Bisericii, şi 
lucrarea lor se cuprinde în credinţa Bisericii16-

12. Sf. Ioan Gură dc Aur, Despre preoţie, III, P. G. 48, col. 645.
13. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică..., p. 123.
14. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Cin aspcctul sacramental al Bisericii, p. 552.
15. Idem, Teologia dogmatică..., p. 124.
16. Pr. Prof. Dumitru Radu, Caracterul ecleziologic al Slintelor Taine şi pro

blema intercomuniunii, in «Ortodoxia», XXX (1978), nr. 1—2, p. 304—305.
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Puterea specială şi permanentă de a ierta păcatele, Hristos o dă 
numai Apostolilor, şi prin ei, urmaşilor acestora, episcopii (Ioan 20, 
21-23) şi îiu tuturor care au intrat în relaţie nemijlocită cu El; iar pe 
aceasta Hristos a dat-o şi o dă în Biserica Sa numai printr-un act obiec
tiv, verificabil, ca aceştia S|ă ştie că această putere le vine de la El 
(Hristos) şi că în numele şi din porunca Lui ei iartă cu aceasta păca
tele oamenilor.

Numai persoanele alese de Hristos într-un mod obiectiv şi înves
tite cu puterea Duhului Sfînt de către El, cum au fost aleşi şi învestiţi 
cu puterea Duhului Apostolii Săi, «pot avea şi pot exercita puterea 
lui Hristosi cu seriozitate şi pot fi luaţi în serios de ceilalţi în exerci
tarea ei, avînd atît cei aleşi cît şi ceilalţi, în acest fapt, garanţia obiec
tivă că ei au fost aleşi de Hristos. Garanţia aceasta o au în faptul 
că cei aleşi au fost arătaţi ca atare de către Duhul Sfînt printr-un 
act de consacrare săvîrşit în Biserică şi garantat de Biserică»17. In 
raport cu Hristos şi cu Biserica, persoanele alese în mod obiectiv pen
tru exercitarea acestei puteri, în cazul Spovedaniei pentru iertarea 
păcatelor, pe de o parte primesc această putere de la Hristos, iar pe 
de alta o  primesc de la Hristos printr-un act săvîrşit în Biserică şi ga
rantat de Biserică, adică de către o altă persoană aleasă şi învestită cu 
putere dumnezeiască, printr-un act săvîrşit în Biserică, printr-o rugă
ciune şi rînduială a Bisericii, adică o persoană garantată de comunita
tea bisericească în comuniune cu toate celelalte comunităţi bisericeşti. 
Dar o astfel de alegere şi învestire cu putere dumnezeiască a unei per
soane este un act al Duhului Sfînt, dar şi al Bisericii, sau mai exact al 
Duhului Sfînt lucrător printr-un act vizibil săvîrşit în Biserică sau de 
Biserică eu puterea Duhului Sfînt18. Iar aceasta înseamnă că Siăvîrşi- 
torul Tainei Spovedaniei nu poate fi decît Apostolul, episcopul sau preo
tul, persoane alese şi consacrate de Hristos în Biserică şi pentru Bise
rică, în Taina Preoţiei. Căci numai «Biserica, în calitate de trup al lui 
Hristos, plină de Hristos, e mediul vizibil în care şi prin care Hristos 
alege unele persoane pe care le învesteşte cu puterea Sa, ca să exer
cite El însuşi, prin ele această putere» l9, mai exact întreaga putere de 
propovăduire a Evangheliei, de sfihţire prin Taine şi de conducere spre 
mântuire a oamenilor încorporaţi în El ca mădulare ale Trupului Său, 
Biserica.

Practica Tainei Spovedaniei datează chiar din timpul Sfinţilor Apos
toli, fiind săvîrşită de Apostoli. Sfîntul apostol Pavel primeşte în Efes, 
spovedania multor creştini. Cei ce umblau cu vrăjitorii, îşi mărturiseau 
înaintea lui acest păcat şi îşi ardeau cărţile (Fapte 19, 18-19). Iar Sfîn- 
tul apostol Ioan vorbeşte despre Mărturisire ca despre o condiţie nece
sară a iertării (I Ioan 1, 9). în continuare, din timpul Sfinţilor Apostoli, 
pînă astăzi, Taina Spovedaniei a fost săvîrşită de episcopii’ şi preoţii 
Bisericii. Sfatul Sfîntului Iacob : «Mărturisiţi-vă, deci, unul altuia pă
catele şi vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, că mult poate 
rugăciunea stăruitoare a dreptului» (Iacob 5, 16) nu vizează mărturisi

17. Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică..., p. 124.
18. Idem, p. 124— 125. 19. Ibidem, p. 125.
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rea publică în Biserică care s-ar substitui mărturisirii personale, iar 
acel altul căruia i se mărturiseşte «unul», nu poate fi un oarecare creş
tin. Acel «altul» de care vorbeşte textul trebuie să aibă calitate pentru 
primirea mărturisirii personale a unui credincios, semen al său. Iar dacă, 
se susţine că în acest text ar fi vorba de o mărturisire reciprocă a creş
tinilor şi cu efecte harice, iertarea păcatelor, susţinerea este nefon
dată, căci nu se spune în text că prin aceasă mărturisire reciprocă, 
credincioşii s-ar elibera de păcate. Or, iertarea de la Dumnezeu pentru 
păcatele săvîrşite implică cu necesitate pe episcop Siaoi preot ca să- 
vîrşitor al Tainei. Prin mărturisire reciprocă şi prin rugăciunile ce şi 
le fac unii pentru alţii, credincioşii îşi vindecă numai slăbiciunile care-i 
duc la păcatele ce şi le-au arătat. De altfel, în Biserică se practică şi o 
iertare a credincioşilor între ei, pentru sporirea lor duhovnicească, ier
tarea reciprocă a credincioşilor este şi o condiţie ca Dumnezeu sa ne 
dea ultima iertare, cum ne arată una din cererile rugăciunii Tatăl nos
tru : «şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor 
noştri» (Matei 6, 12), precum şi Parabola celor do; datornici (Matei 18, 
23-35). Dar dezlegarea şau iertarea păcatelor de către Dumnezeu este 
arătată chiar de Sfîntul Iacob ca producîndu-se prin rugăciunea preo
ţilor (Iacob 5, 15).

Practicarea Tainei Spovedaniei, încă de la începutul Bisericii, cu 
cele trei componente esenţiale ale ei: mărturisirea păcatelor în faţa 
episcopului sau preotului, căinţa pentru ele şi iertarea acordată de 
Hristos însuşi prin episcop sau preot, este atestată printr-o mare bo
găţie de mărturii. Ne mulţumim S|ă aducem aici doar cîteva mărturii 
concludente pentru ideea ce o urmărim : episcopul şi preotul, săvîrşi- 
tori ai Tainei Spovedaniei. Didahia adresează fiecărui credincios reco
mandarea : «în Biserică, mărturiseşte-ţi păcatele şi nu te prezenta la 
rugăciune cu o conştiinţă rea» şi pe toţi îi îndeamnă : «adunîndu-vă în 
Duminica Domnului, frîngeţi pîinea şi mulţumiţi după ce în prealabil 
v-aţi mărturisit păcatele pentru ca jertfa voastră să fie curată» 20.

Clement Romanul, vorbind despre Spovedanie şi despre temeiurile 
stării morale, afirmă : «Este bine să-ţi mărturiseşti păcatele decît să-ţi 
împietreşti inima». în acest sens, sfătuieşte pe cititorii săi «să meargă 
la preoţi şi să fie instruiţi în pocăinţă, plecîndu-şi genunchii inimii 
lor» 21: iar Sfîntul Policarp al Smirnei recomandă «preoţilor de a nu fi 
aspri în judecata lor», ştiind că «noi toţi sîntem supuşi păcatului» şi 
că, prin urmare, dacă noi rugăm pe Dumnezeu «să ne ierte păcatele şi 
noi trebuie să iertăm»22. Sfîntul Ignatie Teoforul, în Epistola către Fi- 
ladelfieni precizează : «Dumnezeu iartă pe toţi care se pocăiesc dacă 
s-au pocăit în unire cu Dumnezeu şi în comuniune cu episcopul», şi 
«odată pocăiţi, cei care vor veni la unitatea Bisericii, vor fi cu Dum
nezeu» 23. Pentru Sfîntul Ignatie, penitenţa duce pe penitent la împă
carea cu Biserica, la comuniunea cu episcopul său. Tertulian defineşte

20. Didahia IV. 14 $i XIV, 1. 21. Clemmt Romanul, I Cor. I.VII, 1.
22. Policarp, Epistola către Filipeni, VI, 1 şi 2.
23. Sf. Ignatie, Epistola către Filadeliieni, VIII, 1 şi 2.
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Mărturisirea ca actul «prin care mărturisim păcatul nostru Domnului» 24. 
Dumnezeu ne cere acest act de mărturisire iau pentru că nu ar cunoaş
te păcatele noastre, ci pentru că penitenţa care urmează, se naşte din 
el şi este determinată de el «adică estte în funcţie de gravitatea păca
telor mărturisite şi de dispoziţia sufletească a celui ce le mărturiseşte» 25. 
Deci încă din timpul lui Tertulian era necesară o mărturisire personală 
şi specificată a păcatelor şi nimeni nu putea să se rezume la un sim
plu da, invocînd scuza că Dumnezeu cunoaşte prea bine păcatele oa
menilor. El aseamănă arătarea păcatelor cu descoperirea rănilor în 
faţa medicilor : cei ce nu le descoperă, pier din pricina ruşinii» 26. «Eu 
nu dau loc ruşinii, deoarece cîştig mai mult din lipsa ei» 27. Dacă vom 
ascunde ceva cunoştinţei omeneşti, oare prin aceasta vom înşela şi pe 
Dumnezeu ?». Pentru Tertulian, păcatele se arată lui Dumnezeu prin om, 
prin^Biserică, ceea ce înseamnă că prin preot28.

Sfîntul Ciprian acordă o atenţie deosebită mărturisirii păcatelor 
înaintea episcopului sau preotului, pocăinţei pentru ele şi iertării aces
tora de Hristos, prin preot. Mărturisirea păcatelor este, pentru Sf. Ci
prian, condiţia necesară pentru obţinerea milei lui Dumnezeu, în strîm- 
torări şi necazuri care, de fapt, vin de pe urma păcatelor : «De sînt 
prinşi de vreo strîmtorare sau primejdie de boală, să nu aştepte pre
zenţa noastră, ci pot să facă mărturisirea (exomologeza) păcatului lor 
la orice preot prezent, ...ca punîndu-le mîna spre penitenţă, să vină la 
Domnul cu pace» 2n. Lapşilor (lapsis,), Sf. Ciprian le recomandă să-şi 
mărturisească greşelile lor cît este timp, pentru a primi de la preoţi 
iertarea lui Dumnezeu şi, prin aceasta, reintrarea în comuniunea Bi
sericii 30. Sf. Ciprian vede în preot un medic sufletesc şi accentuează 
necesitatea mărturisirii păcatelor şi iertarea pentru ele prin preot îna
inte de Sfînta Euharistie. El cere o mărturisire individuală a păcatelor, 
ca preoţii să poată face o judecată dreaptă despre starea celor ce se 
mărturisesc şi despre penitenţa ce trebuie să le-o impună31. Dar ier
tarea de la preot, penitenţii să caute să o obţină nu prin silă, sau cu 
vorbe perfide, ci să-şi deschidă inimile ca /«piepturile lor acoperite de 
tenebrele păcatului să cunoască lumina pocăinţei» 32.

24. Liber de poenitentia, cap. 9 ; P.L.I, col. 1354.
25. Ibidem, Exomologesis est, qua delictum Domino nostrum confitemur non

quidem ut ignoro, sed quatenus satisfactio confessione disponitur, confessione poeni- 
tentia nascitur». 26. Ib'dem, col. 1355. >

27. Ibidem, «Ego rugori locum non facio, cum plus de detrimento ejus acquiro».
28. Ibidem, col. 1354; vezi pe larg despre atitudinea lui Tertulian despre ne

cesitatea Spovedaniei, mai exact despre Spovedania personală in fata preotului, 
la Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Mărturisirea păcatelor şi pocăinţa in trecutul Bise
ricii>, în «Biserica Ortodoxă Română», an LXXII (1955), nr. 3—4, p. 224.

29. Sf. Ciprian, Ep. XVIII, ed. Harţei, p. 523.
30. Sf. Ciprian, De lapsis, 28, 29, P. L. IV, 503 : «Qui quamvis nullo sacrificii aut 

libelli facinore constricti, quoniam tamen de hoc vel cogitaverunt, hoc ipsum apud 
sacerdotes Dei dolenter et simpliciter confitentes exomologesin conscientiae faciant,
animi sui pondus exponant. ...Confiteantur singuli, quaeso vos fratres, delictum suum, 
dum admitti confessio ejus potest, dum satisfactio et remissio per sacerdotes apud 
Dominum grata est». 31. Ep. LIX, ed. cit., p. 687 ; Ep.LIII, ed. cit., p. 649.

32. Ep. LIX, 18, ed. cit., p. 687.
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Qrigen, interpret al gîndirii şi practicii Bisericii din Alexandria, 
afirmă că miniştrii şi preoţii au sarcina păcatelor poporului şi, urmînd 
Stăpînului lor, dau iertare de păcate 33. Mărturisirea păcatelor la preot 
este Ga o arătare a rănilor sufleteşti la medici, pentru vindecarea lor 
prin penitenţa ce li se recomandă. Căpetenia tuturor acestor medici este 
Hristos «care poate vindeca orice boală şi orice neputinţă, iar uceni
cii Lui, Petru şi Pavel, şi proorocii sînt şi ei medici, ca şi toţi, care 
după Apostoli, au fost puşi în Biserică şi cărora le-a fost încredinţată 
disciplina vindecării rănilor, pe care i-a voit Dumnezeu să fie docto
rii sufletelor în Biserica Sa»34. Origen recomandă penitentului să-şi 
găsească un medic experimentat nu numai pentru mărturisirea parti
culară, ci şi pentru cea publică, care să-i indice, între altele, care din
tre păcatele săvîrşite trebuie să fie măturisite în faţa şinaxei între
gii Biserici, în oare şi fraţii să se poată edifica, iar el, penitentul, să se 
poată tămădui uşor 35.

Existenţa Spovedaniei individuale în faţa episcopului (deci şi a 
preotului) şi dezlegarea penitentului de păcatele săvîrsiite este certi
ficată în sec. III şi de Didascalia Apostolilor care adresîndu-se episco
pului, îi zice : «Să nu dai pentru fiecare păcat aceeaşi sentinţă, ci pen
tru fiecare una proprie, judecind cu multă chibzuială fiecare greşeală, 
pe cele mici şi pe cele mari, şi într-un fel pe cea cu lucrul, într-altul 
pe cea cu cuvîntul, în mod deosebit pe cea din intenţie, sau calomnia, 
sau bănuiala...» 36.

Părinţii Atanasie cel Mare, Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur 
proclamă categoric puterea episcopilor şi preoţilor de a lega şi dez
lega păca<tele. Sf. Vasile cel Mare indică Taina Spovedaniei ca absolut 
necesară cînd spune că păcatele trebuie mărturisite în faţa acelora care 
sînt însărcinaţi cu săvîrşirea Tainelor lui Dumnezeu, adică în faţa epis
copului sau preotului37.

I se poate substitui episcopului şi preotului ca săvîrşitori ai Tainei 
Spovedaniei o altă persoană din comunitatea Bisericii ? Au existat voci 
singulare şi în Ortodoxie, şi există şi astăzi, mai ales în Ortodoxia din 
diaspora, care au susţinut că laici sau simpli călugări ar fi avut, în 
istoria Bisericii, sarcina spirituală de a lega şi dezlega păcatele oame
nilor. Astfel, Jean Mayendorff şi Paul Evdokimov vorbesc despre acei 
părinţi spirituali care pot fi simpli călugări, deci nehirotoniţi, în faţa 
cărora era posibilă mărturisirea păcatelor în m în ă s t ir iP .  Evdoki- 
mov susţine că «acea instituţie a stareţilor, «părinţi duhovniceşti», mai

33. In Levit. Hom 5, 3, P.G. XII, 451 : «...etiam miniştri et sacerdotes ecclesiae 
pcccata populi accipiant et ipsi, imitantes magistrum, remissionem peccatorum populo 
Iribuant».

34. Selecta in Psalmos, hom. I in Ps. 37, P.G. XII, 1386; Pr. Prof. Dumitru Stă- 
niloae, Teologia dogmatică ortodoxă, voi. 3, p. 127.

35. In Ps. 37, hom. II, 6, P. G. XII, 1386.'
36. Const. Apost., 1, II, cap. 48, P. G. I, 709.
37. Regulele mici, 288 şi 110, P. G. XXXI, 1284 şi 1157.
38. Jean Meyendorff, Initiation ă Ia theologie byzantine, Paris. Les Editions du

Cerf, 1978, p. 260—261 ; Paul Evdokimov, L'Orthodoxie, Editions Delachaux et Niestle,
1965, p. 288, 289.



BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

mult decît cea a «directorilor (îndrumătorilor) de conştiinţă» indică 
poporul ortodox totdeauna în căutarea nu atît a unei instanţe ierar
hice formale, ci a unei manifestări vii a harismelor, a autorităţii care 
vine nu de la o funcţiune, ci direct de la Dumnezeu şi în care Duhul 
Sfînt se manifestă. nvIo[ia-:tx6c este înainte de orice, cel care s-a
născut el însuşi din Duhul Sfînt» 39. Stareţii, simpli călugări nehiroto
niţi preoţi, erau adesea «părinţii spirituali» ai episcopilor. Sfîntul Si- 
meon Noul Teolog explică această derogare prin starea monastică, 
stare de penitenţă prin excelenţă: maeştri ai acestei arte, «stareţii pot 
să ajute pe ceilalţi» 40. Dar Evdokimov vorbeşte despre acestea ca de 
nişte cazuri singulare în primele veacuri în mînăstiri şi, în plus, nicioda
tă nu face precizarea că acei stareţi erau săvîrşitori ai Spovedaniei ca 
Taină propriu.-zisă. Reţinem concluzia la care el ajunge : «Totuşi, în se
colul al XII-lea, canonistul Balsamon distinge net între ministeriul sfă
tuitorului şi puterea de a ierta păcaitele şi reafirmă tradiţia clasică a 
episcopului şi preoţilor însărcinaţi cu ministeriul iertării» 41.

O primă observaţie pe care trebuie s-o facem aici asupra acelor 
«părinţi spirituali» ca săvîrşitori posibili după unii ai Spovedaniei este 
aceea că acele voci sngulare care Spar părea că se pronunţă penitru 
aceşti «părinţi» într-̂ o vreme a Bisericii, se bazează pe o confuzie sau 
pe o neînţelegere a lucrului sau pe cazuri extreme care nu pot repre
zenta învăţătura şi practica oficială a Bisericii. Iar a doua observaţie 
este aceea că mărturisirea între fraţi nu atît pentru iertarea păcatelor 
cît mai ales pentru căutarea unei mîngîieri, unui sfat, încurajări, rugă
ciune şi ajutor sau pentru spulberarea echivocului şi repararea nedreptă
ţilor este nu numai permisă, ci chiar recomandată ; este o necesitate 
incontestabilă42.

Acei «stareţi» şi «părinţi spirituali» nu se pot substitui episcopului 
şi preotului în Taina Spovedaniei. Mărturisirea unui păcait făcută unui 
semen al tău, mai îmbunătăţit moral şi spiritual, este mărturisirea pe 
care o face un copil părintelui său, Siau unui frate mai mare, fără ca 
această mărturisire să urmărească restabilirea comuniunii cu Dumne
zeu şi cu Biserica, sau cu semenii. Această mărturisire aduce, incon
testabil, o uşurare, o linişte. Dar numai atît. Taina Sovedaniei are în 
vedere restabilirea sau reaprinderea relaţiei omului cu Dumnezeu, cu 
Biserica şi cu semenii, ca mădulare ale Trupului lui Hristos, Biserica 
precum şi cu semenii împreună-purtători ai aceluiaşi chip al lui Dum
nezeu (Fac. 1, 26).

3. Puterea de a ierta păcatele
Puterea dată de Hristos Apostolilor de a ierta păcatele oameni

lor nu apare ca o harismă personală care ar fi dispărut cu viaţa lor pă- 
mîntească, ci ca o instituţie permanentă, şi ca o  expresie concretă a 
puterii Duhului Sfînt cu care Hristos însuşi a învestit pe Apostolii Săi 
după înviere. Căci odată cu instituirea preoţiei sacramentale: «Precum

39. P. Evdokimov, op. cit., p. 288. 40. Ib idem , p. 289. 41. Ibidem .
42. Panagiotis N. Trembelas, Dogmatique de I'Eglise Orthodoxe catholique, voi.

III, Editions de Chevetogne, Desctee de Brouwer, 1968, p. 285.
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M-a trimis pe Mine Tatăl vă trimit şi Eu pe voi... Luaţi Duh Sfînt» (Ioan
20, 21—22), are loc şi instituirea Tainei Spovedaniei, arătată ca lucrare 
a celor învestiţi cu puterea Duhului Sfînt şi trimişi în lume : «Cărora 
veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi» 
(Ioan 20, 23).

Deci, puterea episcopului şi preotului, ca săvîrşitori ai Tainei Spo
vedaniei, de a ierta păcatele, vine de sus, de la Hristos însuşi şi este 
permanent în aceştia prin însăşi Taina Hirotoniei. Dar pe această pu
tere dumnezeiască de a ierta (păcatele celor care şi le mărturisesc în 
faţa lor, cu căinţă adîncă, episcopul şi preotul o cer şi de sus pentru 
penitentul ce se află în faţa lor pentru iertare de păcate. Formula sau 
eipicleza Tainei Spovedaniei arată atît pe săvîrşitorul Tainei cît şi fe
lul şi originea puterii iertării păcatelor : «Domnul şi Dumnezeul nostru 
Iisius Hristos, cu harul şi cu îndurările iubrii Sale de oameni, să te ier
te pe tine fiule (N) şi să-ţi lase ţie toate păcatele. Şi eu, nevrednicul 
preot şi duhovnic, cu puterea ce-mi este dată, te iert şi te dezleg de 
toate păcatele tale, in numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, 
Amin». Este o formulă rugătoare conformă cu spiritul chenotic al Bi
sericii Ortodoxe, total deosebită de formula imprecatorie romano-ca- 
tolică : «Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spi- 
ritus Sancti». în epicleza ortodoxă a Tainei Spovedaniei nu se vede 
deci nici un fel de substituire a episcopului şi preotului lui Hristos 
însuşi, săvîrşitorul real şi principal dar nevăzut al Tainei. Preotul se 
şterge, de fapt, în faţa lui Hristos, punînd în faţa conştiinţei penitentu
lui pe Hristos, însuşi, în faţa căruia nici un om nu se ipoate simţi umilit 
şi la care găseşte înţelegere şi iubire iertătoare a neputinţelor ome
neşti, El însuşi rugîndu-se Tatălui pentru iertarea celor care L-au răs
tignit pe cruce 43. Episcopul şi preotul sînt organele văzute ale Arhiereu
lui şi Preotului nevăzut Hristos, care i-a învestit pe aceştia cu puterea 
Duhului Sfînt să lucreze cele sfinte, Tainele, ca mijloace obiective de 
împărtăşire a harului dumnezeiesc, în Biserica Sa, care este o comu
nitate concretă sacramentală a oamenilor cu Dumnezeu.

Lucrînd însuşi Hristos prin ei, puterea episcopului şi preotului în 
iertarea (păcatelor este relativ nelimitată (Matei 18, 18; Ioan 20, 23; 
Matei 18, 19). Nu există nici o discriminare de persoană, de greşeală 
sau de cantitatea păcatelor. Pentru tot felul de păcate, Apostolii au 
primit puterfea iertării sau legării acestora, şi, prin ei, Biserica întrea
gă mai departe în timip, prin epscopii şi preoţii ei. Puterea nelimitată 
a iertării păcatelor în Biserică este inclusă în însăşi trimiterea Aposto
lilor în lume, investiţi cu puterea Duhului Sfînt : «Precum M-a trimis 
pe Mine Tatăl şi Eu vă trimit pe voi... Luaţi Duh Sfînt» (Ioan 20, 21, 22). 
Comentînd acest text, Sfîntul Ioan Hrisostom notează: «Tatăl a dat 
Fiului toată judecata ; eu vă încredinţez în întregime prin Fiul, Aposto
lilor şi preoţilor» 44. Sfîntul apostol Pavel reprimeşte la Corint, în Bi
serică, în urma pocăinţei sale sincere, pe incestuosul pe care el îl 
excomunicase mai înainte (II Cor. 2, 7— 10 şi I Cor. 5, 1—5), după exem

43. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică..., p. 132.
44. Ioan Hrisostom, Despre Preoţie, III, 5, P.G., XLVIII, 643.
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plul Mîntuitorului care a iertat pe femeia prinsă în adulter (Ioan 8, 11) 
şi a reintegrat în iubirea Sa şi în eeHaehil Apostolilor pe Petru (Ioan
21, 15-19).

în Taina Spovedaniei, episcopul sau preotul ascultă eu atenţie măr
turisirea păcatelor făcute de către penitent, ajotîndu-1 prin întrebări şi 
îndemnuri pentru ca mărturisirea lui să fie cît mai completă şi explicită. 
Duhovnicul nu va manifesta absenţă sufletească, plictiseală sau grabă, 
ci o foarte mare înţelegere umană care să creeze şi să susţină starea 
de căinţă în sufletul penitentului. Cu alte cuvinte, preotul duhovnic 
trebuie să coboare în adîncul de taină al penitentului, ştiind că nu este 
singur, ci Hristos împreună cu el coboară în sufletul penitentului. Iar 
acesta din urmă trăieşte această coborîre a duhovnicului în fiinţa şi 
viaţa lui ca o coborîre dătătoare de putere.

Puterea episcopului şi preotului, săvîrşitori ai Tainelor Spovedaniei, 
este exiperiată de penitent ca o putere spirituală, esenţial diferită de 
puterea civilă judiciară. Iar sentinţa sau judecata pe care o dă duhov
nicul la Spovedanie este o judecată de har, de milostivire, urmărind 
ca scop principal iertarea păcătosului şi restabilirea lui în comunitatea . 
fraţilor săi în Hristos, ca un mădular sănătos. Excomunicarea şi scoate
rea membrului bolnav din comunitatea Bisericii pentru păcatul apos
taziei sau ereziei, sau a eltui păcat similar acestora, nu sînt executate 
de un singur preot, ci de episcop şi foarte adesea de un sinod de epi- 
scopi, de Biserica întreagă prin episcopii ei (Matei 18, 17). Scopul mai 
îndepărtat al excomunicării este tot vindecarea celui bolnav şi în
dreptarea lui.

Episcopul şi preotul pot să şi amine un timp dezlegarea penitentu
lui de păcatele grele săvîrşite, dînd acestuia un anumit canon sau epi- 
timii. Dar prin acestea nu se urmăreşte pedepsirea, ci vindecarea peni
tentului de anumite păcate grave. Duhovnicul apare acum faţă de pe
nitent ca judecător şi medic iscusit care aipreciază natura şi ponderea 
gravităţii păcatelor mărturisite, fără să înceteze1, a fi în continuare un 
prieten înţelegător al acestuia. Lucrarea de judecător este o simplă 
lucrare de apreciere pusă, în slujba celei de medic. Necesitatea preo
tului apare pe primul plan în această fază, fiindcă penitentul nu-şi 
poate fixa el singur mijloacele de vindecare şi nici nu i le poate da 
un alt sejnen al său cu suficientă autoritate şi putere, pentru a-1 face 
Siă le împlinească 45. Episcopul şi preotul dispun şi de putefe. Dar aeeş- 
tia nu pot dezlega pe penitent sau constata că acesta nu poate fi dez-. 
legat, pînă ce penitentul nu se dezleagă el însuşi în interiorul său, de 
legăturile păcatului şi pînă ce nu s-a deschis el însuşi putinţei de co
municare între el şi Biserică, între el şi Hristos. Lar aceasta este un act 
de credinţă deplină în Hristos şi în Biserică. De aceea, ca şi la Botez 
şi Euharistie, penitentul este întrebat de credinţa sa, căci cineva din 
afara Bisericii nu poate fi primit nici la Euharistie şi nici la Spovedania 
dinaintea acesteia, necesară pregătirii pentru primirea Euharistiei.

Episcopul şi preotul lucrează în Taina Spovedaniei atît în numele 
lui Hristos cu a cărui putere sînt învestiţi şi o manifestă, dar şi în nu

45. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 134.
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mele comunităţii care îşi dă asentimentul ei implicit la toate actele 
lo r46. în cazul Tainei Spovedaniei, asentimentul implicit al comunităţii 
ecleziale transpare din întreaga disciplină penitenţială, stabilită de Bise
rică pe baza cunoscutelor locuri din Noul Testament, amintite şi de 
noi în cursul acestui referat, dar mai cu seamă pe baza cunoscutului 
text din I Cor. 5, 9-12, în oare se atrage atenţia creştinilor să nu aibă 
legături cu o serie de' oameni păcătoşi şi păcate. Epitimiile trebuie să 
fie însă în raport cu gravitatea şi felul păcatelor, cu situaţia şi capaci
tatea fiecărui penitent. De aceea, ele pot fi şi scurtate sau şi întrerupte 
cînd preotul observă la penitent o rîvnă deosebită de a rupe interior 
cu obişnuinţa păcătoasă sau cînd penitentul este ameninţat de o moar
te apropiată. Canonul 102 trulan, care sintetizează într-un fel întreaga 
disciplină penitenţială de pînă aici, nu este numai unul dintre cele mai 
preţioase ghiduri pentru episcop şi preot în Taina Spovedaniei, ci şi 
un doaument de mare valoare în care sînt surprinse nu numai impli
caţiile ecleziale ale păcatului şi iertării acestuia de către Hristos prin 
epispop sau preot, ci şi implicaţiile profunde ale puterii harice de a 
ierta sau lega păcatele, pentru Biserică, pentru episcopul şi preoţii Bi
sericii şi pentru penitenţii înşişi în mîntuirea lor 47.

4. Convergenţe şi perspective
Dialogul teologic trebuie să implice pentru partenerii săi — dacă 

vrea să fie fructuos — o deschidere teologică crescîndă în vederea 
unei cunoaşteri reciproce, care aduce după sine stima şi apropierea 
partenerilor prin convergenţe doctrinare şi practice. Acesit lucru îl con
statăm şi noi, astăzi, în urma aprofundărilor teologice făcute, privind 
tema : Taina Spovedaniei în viaţa Bisericilor noastre, Ortodoxă Română 
şi Evanghelică din R. F. Germania. Literatura teologică, protestantă, lu
terană şi reformată din ultimii ani în tema urmărită, Spovedania ca 
Taină, confirmă constatarea noastră, prin cîteva convergenţe evidente, 
dintre care notăm :

46. Ibidem, p. 138.
47. Ralli-Potli, Suvta-fţjia xâ>v Oeiwv nai upâ>v xavovwv, voi. II, Atena, 1852, p.

549—550: «Cei ce au primit de la Dumnezeu puterea de a lega şi dezlega trebuie 
să ţină seama de gravitatea păcatului şi de promptitudinea spre îndreptare a celui 
ce a păcătuit şi aşa să aplice dectoria potrivită bolii, ca nu cumva să dea greş» Sn 
mîntuirea bolnavului. Căci boala păcatului nu este simplă, ci variată şi de multe 
feluri şi odrăsleşte multe mlădiţe vătămătoare, din care răul se întinde mult şi înain
tează departe, pînă ce pune stavilă puterii tămăduitoare. De aceea, cel ce are ştiinţa 
medicală a Duhului mai întîi trebuie să cerceteze dispoziţia celui ce a păcătuit şi să 
vadă de tinde spre sănătate sau, dimpotrivă, prin purtările lui îşi stîrneşte boala îm
potriva lu i; şi cum îşi duce viaţa în acest timp (al pocăinţei), şi de nu lucrează
împotriva medicului, şi dacă nu cumva măreşte boala prin aplicarea doctoriilor.
Şi aşa să măsoare mila după vrednicie. Căci toată grija lui Dumnezeu şi a celui ce
mînuieşte puterea de păstor este să readucă oaia cea rătăcită, iar pe cea muşcată
de şarpe să o vindece şi nici s-o împingă în prăpastia deznădejdii, nici să nu slobo- 
zească’ frîul spre o slăbire şi o nesocotire a purtărilor. Ci în tot modul, fie prin 
doctorii aspre şi dureroase, fie prin altele mai dulci şi mai blînde, să stea împotriva 
patimii şi să lupte pentru cicatrizarea rănii, probînd rodurile păcatului şi călăuzind 
cu înţelepciune pe omul chemat la strălucirea de sus. Căci amîndouă trebuie să le 
ştim n o i: şi cele ale rigurozitării şi cele ale compătimirii».
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1. Păcatul actual sau personal, văzut în esenţa sa, ca lipsă de iu
bire faţă de Dumnezeu şi faţă de om, separă pe autorul lui de Hris
tos şi de Trupul acestuia, Biserica 48.

2. Păcătosul este în Biserică şi trebuie tratat ca un frate al nos
tru şi ajutat ca să se purifice de păcat49.

3. Mărturisirea păcatelor este o necesitate imperioasă în viaţa creş
tinului, tocmai datorită implicaţiilor păcatului în relaţia omului cu 
Dumnezeu, cu Biserica şi ou semenii săi. Căci, «din partea celui ce 
vine să se mărturisească, mărturisirea implică esenţial aşteptarea mi
lostivirii lui Dumnezeu, a iertării Sale». Iar aceasta «presupune a te 
prezenta în faţa lui Dumnezeu în prezenţa unui ministru al Bisericii 
pentru a-i spune mizeria şi păcatul tău» 50.

4. Nu orice mărturisire este Spovedanie, ci numai aceea făcută îna
intea Confesorului (Duhovnicului), ministru al Bisericii, «ca semn al 
prezenţei şi sfinţeniei lui Dumnezeu», dînd mărturisirii noastre un ca
racter de angajament şi de certare utilă Stmeririi noastre52. «Pe de 
altă parte, prezenţa Confesorului (Duhovnicului) permite a auzi cuvîn- 
tul liberator al iertării»53. Acesta e9te însă şi martorul mărturisirii 
noastre54.

5. Mărturisirea şi iertarea sînt în Biserică semnele care reînnoiesc 
iubirea noastră faţă de Hristos 55.

Interesul deosebit pentru Spovedanie în viaţa Bisericii şi a cre
dincioşilor, dovedit astăzi de fraţii noştri luterani şi reformaţi trebuie 
să se concretizeze în aprofundarea şi clarificarea, în faţa teologilor or
todocşi, a următoarelor puncte :

a) Se spune că Luther elaborează patru’ chipuri ale Evangheliei 
sau semne sacramentale ale unicului minister al lui Hristos : 1. pro- 
povăduirea Cuvîntului; 2. Botezul; 3. Euharistia, şi 4. cel al misiunii de 
a ierta păcatele înaintea lui Dumnezeu sau de a Ie ţine. Oficiul cheilor 
nu înseamnă mai puţin decît Botezul şi Euharistia56. Dar se ştie că 
Confessio Augustana reţine ca sacramente: Botezul şi Euharistia şi 
numai Apologia Confesiunii Augustane acordă atenţie şi Pocăinţei. 
Deci întrebarea : Pocăinţa este sau nu o Taină. Luther însuşi nu are 
o concepţie şi atitudine clară privind calitatea ei.

b) Se spune că Oficiul cheilor întemeiat de Hristos a fost dat co
munităţii întregi şi constă în puterea deplină de a ierta sau ţine păca
tele (Matei 18, 15-20) şi «oă numai aaolo unde acţionează această pu
tere deplină ipoate trăi comunitatea, căci păcatul neiertat nimiceşte 
comunitatea»57. Cum se manifestă acest oficiu, şi prin cine ? Tre
buie să aibă o învestire harică cel, sau cei care manifestă Oficiul 
cheilor ?

c) Se spune că cheia de a dezlega este lucrarea Evangheliei, şi că 
predispune la har şi la milă şi făgăduieşte viaţă şi fericire prin ier-

48. Pentru partea protestantă, vezi Max Thurian, op. cit-, p. 75 şi 60.
49. Ibidem, p. 21. 50. Ibidem, p. 57. 51. Ibidem. 52. Ibidem, p. 59.
53. Ibidem. 54. Ibidem, p. 58. 55. Ibidem, p. 60.
56. Albrecht Petcrs, Bussc Bcichtc Schuldvcrgcbung in evangelischen Theolo-

gic und Praxis, în «Zeitschrift fur theologische Forschung und Kirchliche Lehre»,
28 Jahrgang, 1982/1, Jan.—Măz, p. 50. 57. Albrecht Peters, op. cit., p. 50—51.
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tarea păcatelor58. Sau: «hotărîtor în Spovedanie este aspectul Evan
gheliei. Dezlegarea (Iertarea) este Evanghelia în Evanghelie şi, în acea
sta, centrul Spovedaniei individuale ca şi al oficiului cheilor în totali
tatea lui» 59. întrebarea : se înypărtăşeşte1 sau nu har dumnezeiesc prin 
Oficiul cheilor ? Iertarea are loc prin cuvîntul lui Dumnezeu sau prin- 
tr-un sacrament întemeiat pe cuvîntul lui Dumnezeu ?

d) Este Siubliniată astăzi mult în  Biserica Evanghelică necesitatea 
duhovnicului şi, deci, a Spovedaniei. Partenerul nostru de dialog tre
buie să ne arate pe texte de autoritate care este poziţia şi puterea aces
tuia prin prisma Oficiului cheilor, în comunitatea eclezială.

Credem că sînt date toate premisele ca Biserica Evanghelică să 
înainteze astăzi spre o înţelegere unitară a Spovedaniei şi a săvîrşi- 
torului ei, prin teologii ei care manifestă un deosebit interes faţă de 
Spovedanie, legînd-o însă de Oficiul cheilor dat Ajpostolilor şi, prin ei, 
Bisericii, rrţanifestat însă prin organele văzute ale Preotului şi Arhie
reului nevăzut, Hristos.

Spovedania ca Taină repune pe om, pe de o parte în starea de 
curăţie deplină de după Taina Botezului, fiind deci un al doilea Botez 
iar, pe de altă parte, nu este exact un al doilea Botez, întrucît nu mai 
are de şters un păcat originar. Păcatul în care a căzut omul după Botez, 
fiind un păcat prin voinţă, un păcat personal, deci nu prin naştere, efor
tul de căinţă şi mărturisire adevărată are un rol esenţial în obţinerea 
iertării prin Taina Pocăinţei, cum nu este cazul prin Taina Botezului. 
Pentru repunerea deplină a penitentului în comuniune cu Hristos şi cu 
Biserica, Spovedania trebuie urmată, ca şi Botezul, de Euharistie. Să- 
vîrşitorul principal şi real al Spovedaniei este Hristos însuşi care iartă 
prin episcopul şi preotul Bisericii, învestiţi de El cu puterea Duhului 
Sfînt spre această lucrare în Bisierică.

58. Ibidem, p. 51.

B.O.R. — 6

59. Ibidem, p. 57.



SFlNTA EUHARISTIE 
(Matei 26, 26— 28)

—  s t u d i u  e x e g e t i c  —

Drd. SIMION TODORAN 

îm p r e ju r ă r ile  în ca re  a fo st  in stitu ită  Sfîn ta  E uharistie

Toţi cei patru evanghelişti pun serbarea Cinei celei de taină a Mîn- 
tuitorului în legătură cu «zilele Azimilor» sau Paştile iudaic. Legea mo
zaică ne vorbeşte de zilele azimilor, puse în legătură cu sărbătoarea 
Paştilor, care trebuia să fie serbată în seara zilei de joi, 14 spre 15 Nisan. 
In acea seară se junghia un miel de un an, care se mînca «fript la foc» 
(leş. 12, 8), cu ierburi amare şi cu azimă, fără ca să se frîngă vreun os 
din oasele lui şi fără.să se lase ceva pentru a doua z i1.

Zilele azimilor ţineau 7 zile, adică pînă în 21 Nisan, timp în care 
era interzis orice lucru ; excepţie de la această regulă făcea numai lu
crul care privea pregătirea mîncării2.

Casa părinţilor Sfîntului evanghelist Marcu se pare că a fost locul 
unde a avut loc instituirea Tainei Sfintei Euharistii — aşa cum se ex
primă marea majoritate a exegeţilor Sfintei Scripturi3.

I. Institu irea  S fin te i E uharistii
a) Elementele Sfintei Euharistii

Privitor la momentul instituirii Sfintei Euharistii, Sfîntul evanghe
list Matei ne relatează următoarele : «Iar pe cînd mîncau'ei, Iisus, luînd 
pîine şi binecuvîntînd, a zis : Luaţi, mîncaţi; acesta este trupul Meu. Şi 
luînd paharul şi mulţumind, le-a dat zicînd : Beţi dintru acesta to ţi; 
acesta este sîngele Meu, al Legii celei noi, care pentru voi şi pentru 
mulţi se varsă spre iertarea păcatelor» (Matei 26, 26—28).

Prin urmare, elementele Sfintei Euharistii sînt pîinea şi vinul.

1. Dr. Vasile Gheorghiu, SHnta Evanghelie după Matei, cu comentar, Cernăuţi,
1033, p. 70. 2. tbidem.

3. Pr. prof. dr. Grigorie T. Marcu, Prelegeri universitare, curs dactilografiat, p. 78.
In Sfînta Evanghelie de la Marcu, cap. 15, 51—52, se aminteşte de un tînăr care 

urmărea de aproape cele ce se petreceau în acea noapte cumplită cu Mîntuitorul 
Hristos. Majoritatea exegeţilor biblici văd in tînărul menţionat în aceste versete, pe 
Sfîntul Marcu, care va ajunge ucenic al Sfîntului apostol Petru şi evanghelistul de 
mai tîrziu al Mintuitorului Hristos. Fiind, deci, Mînluilorul cu Apostolii Săi în casa 
părinţilor lui Ioan-Marcu, se poate presupune uşor că ei au fost urmăriţi cu curiozitate 
pur infantilă şi după ce au ieşit de la Cină.
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P l i n e a .  După Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie, întrebuinţarea 
piinii dospite este singura practică îndreptăţită şi adevărată, pentru că 
instituirea Sfintei Euharistii s-a făcut cu pîine dospită şi cu acest fel de 
pîine s-a săvîrşit această Taină în toată Biserica, în primele veacuri, aşa 
cum se practică şi astăzi în Biserica Ortodoxă.

1. Temeiul pentru care se foloseşte pîinea dospită la săvîrşirea Sfin
tei Euharistii, îl constituie faptul că Mîntuitorul a serbat Paştile cu pîine 
dospită. Textele din Ieşire 12, 5 ; Numeri 9, 1 ; Deuteronom 16, 1, vin în 
sprijinul acestei afirmaţii : serbarea Paştilor, adică junghierea mielului 
pascal se făcea în seara zilei de 14 Nisan. Sfîntul evanghelist Matei, ca 
şi ceilalţi doi evanghelişti sinoptici, numără cu totul 8 zile de azime, 
socotind printre acestea şi ziua de 14 Nisan, în seara căreia se serba 
Paştile, pentru că ziua, după obiceiul iudaic, începea cu seara zilei pre
cedente.

Pe timpul evangheliştilor, ziua de 14 Nisan era numită ziua întîi a 
azimilor — fapt confirmat şi de istoricul Iosif Flaviu, care ne spune că 
iudeii serbau 8 zile, nu 7, ale azimilor, şi fără îndoială ziua a 8-a nu se 
adăuga la sfîrşit, ci la început3 a.

Tocmai aceasta o spune şi Sfîntul evanghelist Ioan cînd pune Cina 
cea de Taină «o zi înainte de Paşti» (Ioan 13, 1). Deci se^ra de 14 Nisan, 
cînd după sinoptici a fost Cina cea de Taină, era socotită impropriu în
ceputul zilelor de azimă, dar nu era ziua de Paşti, aşa că Mîntuitorul n-a 
serbat Paştile iudaic şi n-a mîncat la cină azimă.

Astfel se armonizează istorisirile sinopticilor cu cea a lui Ioan, care 
ne spune că a doua zi după ce a fost prins, Iisus a fost dus de dimineaţă 
4a Pilat, «iar iudeii n-au intrat în pretoriu — care era instituţie păgînă — 
ca să nu se spurce, şi ca să mănînce Paştile» (Ioan 18, 28). Deci prinde
rea lui Iisus nu s-a făcut în timpul praznicului Paştelui, deoarece iudeii 
voiau să evite orice tulburare în popor (Matei 26, 4—5).

2. Arestarea Mîntuitorului s-a făcut într-o noapte, care desparte 
două zile lucrătoare. Apostolii poartă armă asupra lor. La fel şi mulţi
mile care vin în grădina Ghetsimani (Matei 26, 47—55 ; Marcu 14, 43— 
48 , Luca 22, 50—52).

3. Procesul Mîntuitorului în faţa sinedriului, înaintea lui Pilat şi 
înaintea lui Irod Antipa, se desfăşoară în ajunul praznicului Paştelui, 
adică în timpul unei zile lucrătoare, deoarece se convoacă şi se adună 
în şedinţă de lucru membrii sinedriului, se aduc şi se audiază martori, 
slujitorii arhiereului aprind un foc în curte, mulţimile de iudei, în frunte 
cu mai marii preoţilor, conduc pe Iisus în faţa lui Pilat şi a lui Irod, şi 
se săvîrşesc o serie de acte oprite de legea Sabatului şi de rînduiala Paş
tilor (Matei 27, 1 ; Marcu 15, 1 ; Luca 23, 1) 4.

4. în drum spre Golgota, ostaşii însărcinaţi cu executarea sentinţei, 
obligă pe Simon Cireneanul, care se întorcea de la cîmp, să-I ducă Cru
cea, Mîntuitorului, or, după Legea mozaică, orice activitate şi orice că

3 a. Citat la V. Gheorghiu, op. cit., p. 711.
4. I. Fruma şi Grigorie T. Marcu, Procesul Mîntuitorului, Sibiu, 1945, p. 193.
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lătorie trebuia să înceteze cu cîteva ore înainte de apusul soarelui, din 
ziua de 14 Nisan5.

5. După răstignirea Mîntuitorului, Iosif din Arimateia, Nicodim şi 
femeile mironosiţe găsesc deschise magazinele ca să cumpere giulgiul, 
mahrama, miresmele şi celelalte lucruri trebuitoare coborîrii de pe Cru
ce şi punerii în mormînt (Matei 27, 57 ; Marcu 15, 46 ; Luca 23, 56). Şi 
cum nici un iudeu n-ar fi săvîrşit astfel de fapte chiar în prima zi de 
Paşti, şi încă într-o zi de sîmbătă, trebuie să admitem că prin cuvintele 
«Ziua cea dintîi a Azimelor» şi ziua în care trebuia să se jertfească mie
lul de Paşte (Matei 26, 17 ; Marcu, 14, 12; Luca 22, 7), sinopticii înţeleg 
ajunul Paştelui, adică 14 Nisan, zi numită de Sfîntul Marcu (15, 42) 
Tapaoxeu'») o sa-iv -pooaj^a'ov 6.

6. Dacă sinopticii spun că Iisus a trimis pe Petru şi pe Ioan «ca să 
pregătească Paştile», aceasta nu înseamnă că în seara respectivă s-a în
junghiat mielul pascal, adică s-ar fi serbat Paştile iudaic, ceea ce evan- 
gheliştii ar fi notat desigur. După Mişna, capii de familie căutau în seara 
zlef de 13 Nisan, cu luminarea aprinsă, în toată casa, ca să nu rămînă 
nimic dospit pentru Paşti.

7. Dacă Mîntuitorul Hristos ar fi serbat la Cina cea de Taină Paştile 
iudaic, masa aceea ar fi trebuit numită Paşti (rabya), dar ea a fost nu
mită cină (:8sîi:vov), iar pîinea de la ea este pîine dospită (ăpToî), nu 
azimă (ă̂ o(j.ov) 7.

8. Alte amănunte dovedesc acelaşi lucru : anume că la Cina cea 
de Taină nu s-a serbat Paştile iudaic. Spălarea picioarelor ucenicilor nu 
s-ar fi putut face în acel moment, dacă ea ar fi fost unită cu serbarea 
Paştilor, cînd toţi trebuiau să-şi ţină încălţămintele în picioare, avînd 
mijlocul încins şi toiag în mînă, gata de călătorie (leş. 12, 11).

9. Iuda Iscarioteanul întinge în farfurie, de unde rezultă că la 
masă, în afară de miel fript, azimă şi ierburi amare, era şi mîncare li
chidă, lucru neîngăduit la Paşti (leş. 12, 8).

10. în noaptea aceea nu era Paşti şi pentru că Mîntuitorul iese cu 
ucenicii Săi de la Cină şi merge în grădina Ghetsimani, în care vin să-L 
prindă slujitori ai templului, printre care se găseau şi multe persoane 
înarmate (leş. 12, 22 ; Matei 26, 47) 8.

11. însuşi rostul Sfintei Euharistii cere ca să se fi instituit cu pîine. 
dospită. Sfînta Euharistie este aşezată pentru toţi oamenii, şi iudei şi pă- 
gîni, şi pentru totdeauna, avînd să se împărtăşească în orice timp, nu 
numai la Paşti.

12. Practica Bisericii primare a fost cu pîine dospită. Faptele Apos
tolilor (2, 42—46; 20, 7) şi Sfîntul apostol Pavel (I Cor. 10, 16; 11, 21), 
vorbind despre Sfînta Euharistie, numesc pîinea euharistică âpw; =

5. Diac. prof. N. Nicolaescu, Cele patru Evanghelii, dovadă pentru folosirea 
plinii dospite Ia Sfînta Euharistie, în «Studii Teologice», nr. 9— 10/1951, p. 554.

6. Ibidem.
7. Prof. Nicolae Chiţescu, Pr. prof. Isidor Todoran şi Pr. prof. I. Petreuţă, Teo

logia dogmatică specială şi simbolică, voi. II, Buc., 1958, p. 868.
8. Ibidem, p. 871 ; cf. N. Nicolaescu, op. cit., p. 555.
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pîine dospită, nu azimă =  ăCu(iov. Primii creştini, care stăruiau la Ieru
salim în «frîngerea pîinii», adică împărtăşindu-se, se foloseau de pîine 
dospită 9.

13. în Didahia Sfinţilor Apostoli citim : «Cum această pîine era răs- 
pîndită peste munţi, şi adunată a devenit una, astfel să fie adunată şi Bi
serica Ta...» 10; Sfîntul Ciprian spune : «Domnul numeşte Trupul Său
pîine, care este făcută din multe boabe de grîu reunite» 11; Fericitul Au- 
gustin, în Catehezele sale, aminteşte de pîine «care nu se face dintr-un 
singur grăunte, ci din mai multe» 12.

V i n u l .  Al doilea element euharistie este vinul curat de struguri, 
în care, la Proscomidie, se toarnă şi puţină apă.

1. Practica amestecării vinului cu apă, amintind de curgerea sîngelui 
şi a apei din coasta străpunsă a Mîntuitorului (Ioan 19, 34) este de ori
gine apostolică, despre aceasta dînd mărturie vechii părinţi bisericeşti 
şi sinoadele din Cartagina (397) — în canonul 23 — şi apoi V şi VI ecu
menic — în canonul 32 13.

2. Sfîntul Iustin Martirul şi Filozoful numeşte al doilea element 
amestecare, băutură amestecată (xpa^a), pentru că vinul este amestecat 
cu apa\14. Iar Sfîntul Irineu zice : «Atunci cînd paharul amestecat şi pîi- 
nea frîntă primesc cuvîntul lui Dumnezeu, se face Euharistia, Trupul şi 
Sîngele lui Hristos» 15. Sfîntul Ambrozie zice, în legătură cu amestecarea 
apei cu vin, următoarele : «înainte de sfinţire potirul este plin cu vin şi 
cu apă, dar după ce lucrează cuvintele lui Hristos, se face sîngele lui 
Hristos, prin care s-a răscumpărat lumea» 16.

După Sfîntul Ciprian, amestecarea vinului cu apă înseamnă unirea 
poporului cu Hristos 17. La fel Sfîntul Ioan Gură de Aur a transmis Bise
ricii datina de a adăuga la vin apă, care a curs din coasta Mîntuito
rului 18.

Practica aceasta a amestecării vinului cu apă este atestată şi de ri
tualurile celor mai vechi Liturghii, fapt ce demonstrează veridicitatea 
afirmaţiilor noastre.

b) Sâvîrşirea Sfintei Euharistii
Mîntuitorul Hristos a dat poruncă şi putere de a săvîrşi Sfîntă 

Euharistie, apostolilor şi urmaşilor acestora, episcopilor şi preoţilor 
(Luca 22, 19 ; I Cor. 11, 24). *

9. Hristu Andrutos, Simbolica, trad. Prof. Iustin Moisescu, Craiova, 1955, p. 295.
10. Didahia, IX, X, citat la Pr. asist. Dumitru Radu, Caracterul eclesiologic al

Slintelor Taine şi problema intercomuniunii, în «Ortodoxia», nr. 1 (1978), p. 263; 
Învăţătura celor 12 Apostoli, cap. IX, în «Scrierile Părinţilor Apostolici», Bucureşti, 
1979, p. 26. 11. Sfîntul Ciprian, Epistola 76, P.L., III, 1142.

12. Fericitul Augustin, Sermones, 272, 274.
13. N. Chitescu, Isidor Todoran, op. cit., p. 872.
14. Sf. Iustin Martirul şi Filozoful, Apologia Întîi, cap. LXV, în «Apologeţi de 

limbă greacă», colecţia «Părinţi şi scriitori bisericeşti», voi. 2, Bucureşti, 1980, p. 70; 
cf. Nicolae Cabasila, Tîlcuirea Dumnezeieştii Liturghii, trad. de Diac. Ene Branişte, 
Bucureşti, 1946 (se toarnă apă caldă în potir. închipuind pogorirea Duhului Sfînt peste 
Biserică), p. 89. Deci la Sfîntâ Euharistie se mai adaugă şi apă caldă, simbolizînd căl
dura ce se revarsă în Darurile ce s-au sfintit.

15. N. Chitescu, Isidor Todoran, op. cit., p. 873. 16. IbJdem. 17. Ibidem.
18. Ibidem.
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Sfinţilor Apostoli le-a dat Mîntuitorul porunca de a «face aceasta 
întru pomenirea Lui», adică de a aduce pe Hristos jertfă pe masa Sfîn
tului Altar, pînă la sfîrşitul veacurilor.

Dacă săvîrşitorul văzut al Sfintei Euharistii este episcopul sau preo
tul, săvîrşitorul nevăzut al Tainei este Hristos Domnul19. Episcopul sau 
preotul cer lui Hristos însuşi să-i învrednicească a aduce jertfa20. Ade
vărul că episcopii şi preoţii sînt slujitorii Sfintei Euharistii, este amintit 
şi de către Sfinţii Părinţi. în Apologia I, Sfîntul Iustin Martirul şi Filo
zoful ne spune următoarele : «Se aduc apoi, celui ce prezidează adu
narea (preotului sau episcopului, n.n.) pîine şi vin amestecat cu apă, pe 
care acesta luîndu-le, înalţă laudă şi slavă Părintelui tuturor, în numele 
Fiului şi al Sfîntului Duh, şi rosteşte o lungă rugăciune de mulţumire, 
pentru ca acestea să fie primite de către El» 21.

c) Momentul prefacerii elementelor (epicleza)
1. Mîntuitorul Iisus Hristos a luat, a binecuvîntat, a frînt şi a dat 

ucenicilor Săi, zicîndu-le că ceea ce le dă «este Trupul Său». Din cu
vintele Domnului Hristos rezultă că în momentul în care a dat ucenicilor 
atît pîinea cît şi vinul, acestea erau transformate în Trupul şi Sîngele 
Său.

Se pune întrebarea : în ce clipă şi. prin care act a săvîrşit Mîntui
torul Iisus Hristos prefacerea ?

înainte de a răspunde la această întrebare, trebuie să lămurim încă 
o chestiune şi anume aceea dacă cuvintele eoXoTfeîv şi &oyzpbxstv, prin 
care este caracterizat atît 'la pîine cît şi la vin actul al doilea al Dom
nului, exprimă unul şi acelaşi lucru. Sînt sinonime sau nu ? Dacă da, 
atunci care din ele şi-a pierdut sensul propriu şi original, primind sensul 
celuilalt ?

Sfîntul evanghelist Matei întrebuinţează termenii de mai sus o dată 
la descrierea înmulţirii minunate a celor cinci pîini şi doi peşti, apoi Ia 
descrierea înmulţirii celor şapte pîini şi cîţiva peştişori, şi în sfîrşit, la 
Cina cea de Taină : «luînd cele cinci pîini şi cei doi peşti, căutînd la cer 
a binecuvîntat (su^o^ae) şi frîngînd, a dat mulţimii...» (Matei 14, 19). 
Sau: «Luînd pîinea a binecuvîntat-o (euXo-ţ^sa?)... Şi luînd paharul şi 
mulţumind (suxaptotTjaa?)... (Matei 26, 26—28).

Comparînd textele vedem că termenii sînt folosiţi pentru acelaşi 
lucru : înmulţirea pîinilor, $i că sO>xa Pl3Xstv este folosit atît pentru pîine 
cît şi pentru pahar.

De asemenea Mîntuitorul Hristos spune ucenicilor Săi: «xoîîxo eaxtv xo 
<jco|iâ |j.ou». Dacă era pîine neprefăcută, Mîntuitorul ar fi zis : ooxo<; (o ăpxoî) 
eoxi xo ooijia [xo5; xoijxo se referă la aoijxa şi nu la âpxo?, care este de genul 
masculin ; dacă s-ar fi referit la . âpxos, s-ar fi întrebuinţat pronumele 
demonstrativ ouxoî.

19. Liturghia Sfîntului Ioan Gură de Aur, Rugăciunea din timpul Heruvicului, în 
Liturghiei, Ed. Inst. Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1980, p. 109.

20. Ibidem, cf. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Euharistiei, în «Orto
doxia», XXI (1969), nr. 3, p. 359.

21. Sfîntul Iustin Martirul şi Filozoful, op. cit., p. 70.
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Sfîntul evanghelist Matei spune că atunci cînd Mîntuitorul a dat 
paharul, a zis ucenicilor Săi : «Beţi dintru acesta toţi, căci acesta este 
(touto Tfâp eoxiv) sîngele Meu». Conjuncţia «căci» introduci motivaţia : 
«ceea ce este în potir este sîngele Meu», ceea ce face ca întreaga pro
poziţie să aibă un caracter de argumentare.

Din toată construcţia celor două propoziţii legate întreolaltă prin 
conjuncţia «căci» (-j-âp), rezultă în mod indubitabil că atunci cînd Dom
nul a rostit cuvintele : «Beţi dintru acesta toţi», sîngele era deja prezent 
în pahar. Fireşte că prefacerea nu s-a putut întîmpla decît prin actul 
binecuvîntării, care a premers 22.

2. învăţătura Sfinţilor Părinţi este un alt mijloc prin care ni se de
monstrează că prefacerea pîinii şi a vinului în Trupul şi Sîngele Dom
nului a avut loc tot prin binecuvîntarea pe care Domnul a rostit-o asu
pra lor. Astfel Sfîntul Efrem Şirul spune : «Domnul Iisus a dat pîinea pe 
care dreapta Sa o sfinţeşte... Luaţi, mîncaţi cu credinţă, nimic îndoindu- 
vă căci acesta este Trupul Meu. A luat şi paharul cu vin, binecuvîntîn- 
du-I, le-a poruncit să bea, explicîndu-le că paharul pe care-1 beau este 
Sîngele Său» 23.

Sfîntul Chirii al Alexandriei spune că Mîntuitorul a zis : «Acesta 
este sîngele Meu», pentru ca să ne arate că cele văzute sînt prefăcute în 
trupul şi sîngele Mîntuitorului printr-un act nespus al lui Dumnezeu, 
Cel ce toate le poate 24. Sfîntul Grigorie de Nisa atribuie sfinţirea pîi
nii şi a vinului, binecuvîntării Duhului Sfînt.

Sfîntul Atanasie cel Mare arată că «această pîine şi acest pahar sînt 
simple atîta vreme cît n-au avut loc rugăciunile şi. invocările. Dar îndată 
ce acestea (adică rugăciunile) au fost înălţate, se coboară Cuvîntul la 
pîine şi pahar, şi le preface în Trupul şi Sîngele Lui»25.

Prefacerea pîinii şi a vinului în Trupul şi Sîngele Domnului se rea
lizează prin Duhul Sfînt, la rugăciunea de invocare rostită de săvîrşitor, 
aşa cum a reieşit din cele spuse de noi pînă aici.^

Epicleza constituie momentul central al Jertfei euharistice ; în mo
mentul rostirii ei, are loc «miracolul euharistie», adică coborîrea Duhului 
Sfînt peste darurile puse înainte şi transformarea lor în Trupul şi Sîngele 
Domnului 26.

II. Semnificaţiile Sfintei Euharistii
a) Este Trupul lui Hristos
Mîntuitorul Iisus Hristos este prezent în mod real cu însuşi Trupul 

şi Sîngele Său în Sfînta Taină a Euharistiei. Despre prezenţa reală în 
Sfînta Taină a Euharistiei, ne vorbeşte însuşi Mîntuitorul, atunci cînd ne

22. Diac. Nicolae Popoviciu, Epicleza euharistiei. Sibiu, 1933, p. 41, 42.
23. Citat la N. Popoviciu, op. cit., nota 1, 2, p. 46— 47.
24. Sfîntul Chirii al Alexandriei, Comentariu ia Evanghelia lui Matei, P.G., 72, 

col. 452.
25. Sfîntul Atanasie cel Mare, P.G., 26, col. 1325 şi 86, col. 2401 ; cf. Origen, Contra 

iui Cels, P.G., 11, col. 1565: «Noi mulţumim Ziditorului a toate, mîncăm piinile aduse 
cu mulţumire şi rugăciune, şi care pentru rugăciune au devenit trup sfînt, sfinţind pe 
cei ce se folosesc de el cu conştiinţa sănătoasă».

26. Nicolae Cabasila, op. cit., p. 208, Cf. Paul Evdokimov, L'Orthodoxie, Neuchâtel 
(Suisse) et Paris, 1965, p. 249—250.
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spune că dacă «nu vom mînca Trupul şi Sîngele Lui, nu vom intra în îm
părăţia cerurilor». Sfîntul apostol Pavel spune în acest sens : Paharul 
binecuvântării, pe care îl binecuvîntăm, nu este oare împărtăşirea cu Sîn
gele lui Hristos ? Pîinea pe care o frîngem, nu este oare împărtăşirea cu 
Trupul lui Hristos ? (I Cor. 10, 16). Comentînd acest verset, Sfîntul Ioan 
Gură de Aur spune următoarele : «ceea ce este în pahar, este chiar sîn
gele cel curs din coasta Lui şi din acel sînge ne împărtăşim» 27. Prin în
săşi puterea prin care Tatăl a adus la început, din nefiinţă la fiinţă, toa
te creaturile, Fiul lui Dumnezeu schimbă natura pîinii şi a vinului în Tru
pul şi Sîngele Său „ tooto es- iv to 3u>ji.a jioo“ . Aşa după cum am arătat mai 
sus toDto referindu-se la dovedeşte în mod indubitabil prezenţa
reală, cu trupul şi sîngele, a Mîntuitorului, în Sfînta Taină a Euharistiei.

Cuvintele Mîntuitorului au fost luate în sens propriu de către toţi 
Sfinţii Părinţi şi scriitori bisericeşti, care au făcut comentarii asupra lor, 
ca, de exemplu, Sfîntul Irineu, Origen, Sfîntul Ciprian, Sfîntul Atanasie 
cel Mare, Sfîntul Ioan Gură de Aur, Sfîntul Ambrozie, Fericitul Ieronim, 
Fericitul Augustin, Sfîntul Ioan Damaschin28.

Sfîntul Ioan Gură de Aur, în Comentariile sale la Noul Testament, 
vorbind despre «vinul cel nou» pe care Iisus Domnul îl va bea în împă
răţia Tatălui Său, «spune că Mîntuitorul a vorbit despre trupul Lui de 
după înviere, Cel care va fi şi în Sfînta Euharistie, ca fiind nepătimitor 
şi nestricăcios» 29.

Biserica a crezut dintotdeauna în prezenţa reală a Trupului şi a 
Sîngelui Mîntuitorului în Sfînta Euharistie. Despre lucrul acesta aflăm 
dovezi nenumărate şi în Liturghiile vechi 30. De asemenea Nicolae Ca- 
basila, în lucrarea sa «Tîlcuirea dumnezeieştii Liturghii», spune : că 
«ceea ce se aduce jertfă, nu e pîine, ci însuşi trupul lui Hristos» 31. Iar 
această prezenţă este nu numai cu trupul şi cu sîngele, ci Domnul Hristos 
este prezent cu sufletul şi cu dumnezeirea Sa, adică în întreaga Sa fiinţă.

b) Jertfă unică pentru întreaga omenire
1. Sfînta Euharistie nu este numai o Taină, ci ea este şi o jertfă is

păşitoare pentru vii şi pentru morţi, adică însăşi reeditarea jertfei de pe 
Golgota.

Caracterul de jertfă al Sfintei Euharistii rezultă din demnitatea ar
hierească a lui Iisus Hristos. Sfîntul apostol Pavel îl prezintă pe Mîntui
torul ca arhiereu veşnic, după rînduiala lui Melchisedec (Evrei 7, 17, 21,
24, 25).

Preoţia Mîntuitorului Iisus Hristos înlocuieşte preoţia provizorie a 
Vechiului Testament. El a răscumpărat pe oameni împăcîndu-i cu Dum
nezeu prin Jertfa de pe Cruce. Mîntuitorul Iisus Hristos se aduce pe 
Sine — ca preot — jertfă reală, sub chipul pîinii şi al vinului, pînă la sfîr- 
şitul veacurilor (I Cor. 11, 26).

27. Ioan Hrisostom, Comentariile sau explicarea epistolei I către: Corinteni, tradu
cere de Arhim. Theodosie Athanasiu, Bucureşti, 1908, p. 321.

28. Prof. N. Chiţescu, Pr. prof. Isidor Todoran, Pr. prof. I. Petreuţă, op. cit., p. 877.
29. D. Stăniloae, op. cit., p. 98.
30. Liturghler, Bucureşti, 1974, p. 187.
31. Nic. Cabasila, op. cit., p. 82.
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Sfîntul apostol Pavel ne spune că Domnul «aduce o singură jertfă 
pentru păcate», adică Domnul Iisus Hristos se jertfeşte în Euharistie lui 
Dumnezeu-Tatăl şi că împărtăşirea cu El este împărtăşirea cu Jertfa Sa : 
«Oare cei ce mănîncă jertfele, zice el, nu sînt părtaşi jertfelnicului ? Nu 
puteţi fi părtaşi la masa Domnului şi la masa demonilor ; avem jertfel
nic de la care n-au dreptul să mănînce cei ce slujesc cortului» (I Cor.
10, 18, 21 ; Evr. 13, 10).

2. Sfînta Tradiţie mărturiseşte caracterul de jertfă al Sfintei Euha
ristii. Sfînta Euharistie este «Jertfa noastră», «Jertfa cea nouă a Noului 
Testament», în care «Iisus Hristos se oferă întîi pe Sine ca jertfă Tatălui 
şi porunceşte să se facă aceasta spre pomenirea Sa», şi «să fie jertfit El 
însuşi în locul animalelor ce se jertfeau în Legea Veche», pentru că «Cel 
ce jertfeşte, este însuşi jertfă, şi a voit ca Taina care se săvîrşeşte zilnic, 
să fie jertfa Bisericii» 32.

Canonul 18 a f  Sinodului I ecumenic afirmă următoarele : «Pe sfînta 
masă este aşezat Mielul, lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii şi e 
jertfit de slujitorii Domnului ca jertfă nesîngeroasă». în canonul 28 al 
Sinodului 5— 6 ecumenic se spun următoarele : «Noi săvîrşim în biserici 
jertfa cea nesîngeroasă, sfîntă şi de viaţă dătătoare, şi credem că trupul 
şi preţiosul sînge sînt însuşi Trupul şi Sîngele Cuvîntului, Care dă viaţă 
tuturor» 33.

De asemenea, încă din primele veacuri creştine caracterul de jertfă 
al Sfintei Euharistii se confirmă şi prin existenţa altarelor (a jertfelnice
lor) în biserici, aşa cum se arată şi în scenele pictate în catacombe.

III. Urmările împărtăşirii cu Trupul şi Sîngele lui Hristos

a) Iertarea păcatelor
Păcatul este moarte (Rom. 6, 23). Jertfa Mîntuitorului a adus biruin

ţă asupra morţii. Pentru că aşa cum în Adam toţi au murit, aşa şi în Hris
tos vor învia toţi. Sîngele lui Hristos s-a vărsat «spre iertarea păcatelor» 
(Matei 26, 28). Acesta este motivul pentru care Fiul lui Dumnezeu s-a 
întrupat, a pătimit şi a înviat. Şi să învingă definitiv şi iremediabil pe 
«stăpînitorul întunericului», cel ce ne ţinea departe de Cel ce este «Ca
lea, Adevărul şi Viaţa» (Ioan 14, 6).

Sfînta Euharistie uneşte în chip tainic pe credincioşi cu Hristos, hră- 
nindu-le şi desăvîrşindu-le viaţa spirituală. Ea este pentru suflet, ceea 
ce este hrana materială pentru trup. «Trupul Meu este adevărata mîncare 
şi Sîngele Meu adevărata băutură» (Ioan 6, 56). Dacă hrana materială 
transformă trupul în care intră, Sfînta Euharistie schimbă, desăvîrşind

32. N. Chiţescu, Isidor Todoran, I. Petreuţă, op. cit., p.
33. lbidem.
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întreaga fiinţă a celui ce o primeşte cu vrednicie, făcîndu-1 asemenea lui 
Hristos, adică «părtaş dumnezeieştii firi» (II Petru 1, 14).

Iertarea păcatelor, spune Nicolae Cabasila, o dă Duhul celor ce se 
împărtăşesc cu Trupul şi Sîngele Domnului34.

Sfîntul Ioan Gură de Aur zice : «Cînd zic eu binecuvîntare, înţeleg 
Euharistie, iar cînd zic Euharistie înţeleg întreg tezaurul binefacerilor 
dumnezeieşti şi amintesc de darurile acelea mari şi minunate, ca ierta
rea păcatelor, comuniunea cu sfinţii» 35.

Deci pentru toţi s-a dat acest trup, care luminează în noi dcpesiv ajiap-iKuv 
(iertarea păcatelor), pentru ca prin împărtăşirea din El să intrăm în 
viaţa veşnică şi nemuritoare 36.

b) Face reală unirea cu Biserica şi cu Hristos
Adevărata şi deplina comuniune cu Hristos, precum şi unitatea tu

turor creştinilor întru Hristos se realizează în Sfînta Taină a Euharistiei. 
Pîinea şi vinul — cele două elemente ale Sfintei Euharistii — simbolizea
ză unitatea Bisericii. Preotul liturghisitor se roagă lui Dumnezeu la Sfîn
ta Euharistie, ca să trimită asupra cinstitelor daruri «Duhul Său Prea 
Sfînt», ca să le prefacă în Trupul şi Sîngele Mîntuitorului Iisus Hristos. 
Or, Duhul Sfînt este Duhul comuniunii, care realizează în Euharistie 
«unitatea eclesială a tuturor mădularelor lui Hristos» 37.

Unirea noastră cu Hristos şi întreolaltă săvîrşită de Sfînta Euharis
tie, care constituie Biserica, ca unitate şi comunitate sobornicească, este 
subliniată în modul cel mai pregnant de Nicolae Cabasila : «Prin împăr
tăşire, Hristos rămîne întru noi şi noi întru El». «întru Mine — zice Dom
nul—, şi Eu întru ei» (Ioan 6, 56). Iar dacă Hristos-Domnul rămîne întru 
noi, ce ne mai lipseşte sau de ce bunătăţi să ne mai împărtăşim ? Dacă 
însuşi Domnul Hristos ne umple sufletul străbătîndu-ne toate adîncurile 
şi toate ieşirile, învăluindu-ne din toate părţile, atunci ce-ar mai putea 
veni mai bun pentru noi, sau ce ni s-ar mai putea adăuga ? El umple toa
tă casa sufletului nostru. Cugetul lui Hristos se face una cu cugetul nos
tru ; voia Lui, una cu voia noastră ; Trupul şi Sîngele Lui, una cu trupul 
şi sîngele nostru. Iar că lucrurile stau aşa, ne spune însuşi Sfîntul apostol 
Pavel, că, adică, în noi nu mai rămîne nici cuget, nici voinţă, şi nici viaţă 
de-a noastră, ci Hristos ţine locul la toate acestea. Taina împărtăşaniei 
este punctul cel mai înalt spre care se poate îndrepta strădania ome
nească 39.

«Pentru că, — aşa după cum remarca un reputat teolog român —, 
Hristos euharistie este în acelaşi timp Hristos-Domnul. Biserica se ex

34. Nicolae Cabasila, op. cit., p. 84.
35. Ioan Hrisostom, op. cit., p. 321. 36. Ibidem, p. 323.
37. Dumitru Radu, op. cit., p. 264.
38. Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia 46, P.G., LIX, col. 260.
39. Nicolae Cabasila, op. cit., p. 83, 84, 85.
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tinde pînă acolo unde este Capul ei. Comunitatea şi credincioşii, în ca
drul Bisericii, se mişcă prin Euharistie, nu numai mereu înaintea lor, ci 
spre o stare superioară celei de acum, spre cer, spre Hristos» 40.

Concluzii

a) Mîntuitorul nostru lisus Hristos a instituit Sfîntă Taină a Euha
ristiei joi seara, în 13 Nisan, la ultima Cină pe care o ia, înainte de 
Patima Sa, împreună cu Apostolii Săi;

b) Elementele Sfintei Euharistii sînt : pîinea dospită ( ăpxoî) şi nu 
azima, şi vin curat din struguri41. Aşa a fost instituită de Domnul Hristos 
şi aşa au săvîrşit-o Apostolii şi urmaşii lor pînă în zilele noastre ;

c) Săvîrşitorul nevăzut al Tainei este însuşi Domnul lisus Hristos, 
Cel care se aduce jertfă pentru noi. Dar tot Domnul Hristos a dat Apos
tolilor şi urmaşilor acestora, preoţii şi episcopii, porunca şi puterea de a 
săvîrşi Sfîntă Euharistie (Luca 22, 19; I Cor. 11, 24) ;

d) Prefacerea pîinii şi a vinului în Trupul şi Sîngele Mîntuitorului 
s-a săvîrşit prin actul binecuvîntării lor de către Mîntuitorul Hristos. 
Prin urmare, prefacerea pîinii şi a vinului în Trupul şi Sîngele Domnului 
se realizează prin Duhul Sfînt, la rugăciunea de invocare rostită de să- 
vîrşitor ;

e) Mîntuitorul lisus Hristos este prezent în mod real cu însuşi Tru
pul şi Sîngele Său în Sfîntă Taină a Euharistiei ;

f) Sfîntă Euharistie nu este numai o Taină ci este şi o jertfă ispăşi
toare pentru vii şi pentru cei morţi, adică însăşi reeditarea jertfei de pe 
Golgota ;

g) Una din multele roade pe care le aduce Sfîntă Taină a Euharis
tiei este şi iertarea păcatelor. Trupul şi Sîngele Mîntuitorului tămăduiesc 
rănile trupului şi ale sufletului nostru ;

h) Prin Sfîntă Taină a Euharistiei se realizează acea unitate ecle- 
zială a tuturor mădularelor lui Hristos. Prin împărtăşire, Hristos rămîne 
întru noi şi noi întru El ;

i) Sfîntă Taină a Euharistiei — dată fiind importanţa ei pentru do- 
bîndirea mîntuirii — poate deveni un punct de sprijin pentru refacerea 
unităţii bisericeşti, în discuţiile ce se duc pe tărîm ecumenic.

40. Dumitru Stărffloae, Teologia Euharistiei, op. cit., p. 347.
41. Nicolae Cabasila, op. cit., p. 94.



BUNA-CUVIINŢĂ CREŞTINĂ 
Arta vorbirii şi tăcerii cuviincioase

Pentru creştin ştiinţa folosirii cuvintelor în vorbirea zilnică are o 
deosebită importanţă din punct de vedere moral şi social. Mîntuitorul a 
spus : «Din cuvintele tale te vei îndrepta şi din cuvintele tale te vei osîn- 
di» (Matei 12, 37). Sfîntul apostol Pavel sfătuieşte : «Nici un cuvînt rău 
să nu iasă din gura voastră, ci numai ceea ce este bun spre zidire după 
trebuinţă ca să dea har celor ce-1 aud» (Ef. 4, 29). Sfîntul apostol Iacov 
afirmă : «Dacă nu greşeşte cineva în cuvînt, acela este bărbat desăvîrşit 
în stare să-şi înirîneze şi tot trupul» (Iacov 3, 2).

Pentru ca cineva să ajungă la desăvîrşire în vorbirea zilnică, desă- 
vîrşire arătată de Sfîntul apostol Iacov, trebuie să posede arta vorbirii 
şi tăcerii cuviincioase de care se ocupă buna-cuviinţă spre deosebire de 
arta oratoriei, a vorbirii frumoase, convingătoare, înduioşătoare de care 
se ocupă retorica, elocvenţa şi omiletica.

Arta vorbirii şi tăcerii cuviincioase se învaţă din texte biblice, din 
sfaturi ale Părinţilor apostolici şi Sfinţilor Părinţi, din cugetările înţelep
ţilor din popor exprimate prin proverbe, din cugetările sau maxi
mele înţelepţilor din lumea cultă. De ele ne vom folosi şi noi pentru a răs
punde întrebărilor ce se pun de cei ce vor să ajungă la desăvîrşire în fo
losirea cuvintelor cuviincioase, de cei ce doresc să posede arta vorbirii 
şi tăcerii cuviincioase în orice împrejurare. Materialul acesta literar este 
acceptat şi folosit de toată lumea civilizată de azi, fără deosebire de 
rasă, de religie, convingeri filozofice ori păreri sociale.

— Ce cuvinte se cade să întrebuinţăm, pentru ca vorbirea noastră 
să fie cuviincioasă ?

— Pentru ca vorbirea noastră să fie cuviincioasă, trebuie să între
buinţăm cuvinte care exprimă noţiuni sau idei de bine, de bun, de fru
mos, de plăcut, de dulce, de bunăvoinţă etc. Exemplificăm cu sfaturile 
sau cugetările înţelepţilor lumii de pretutindeni şi de totdeauna : l. Vor
birea de bine : «Acela vorbeşte mai bine, cel ce grăieşte spre apărarea 
celui nevinovat. Aşa şi tu grăieşte» sfătuieşte Iordache Golescu. «Cine 
vorbeşte de bine despre cel care îl vorbeşte de rău, scrie moralistul spa
niol, Baltazar Gracian, este mai presus de orice laudă» 2. 2. Cuvinte bune: 
«Cuvîntul bun unge şi cel rău împunge», spune proverbul românesc. «De 
la vorbă bună treci la faptă bună şi în curînd vei ajunge să auzi bine de 
tine»3, povăţuieşte filozoful grec, Epictet. 3. Vorbe frumoase: «Cuvin
tele frumoase sînt un fagure de miere, dulceaţă pentru suflet şi tămădu
ire pentru oase», grăieşte înţeleptul Solomon (Pilde 16, 24). «Este bine

1. Iordache Golescu (1768— 1848), Povăfuiri i cuvinte adevărate, cap. Pentru vor
bă... tăcere. Mss. 213. Biblioteca Academiei R.S.R.. Bucureşti.

2. Baltasar Gracian (1601— 1658), scriitor moralist spanioL. Oracolul, manual al 
înţelepciunii în viaţă, 168.

3. Epictet (c. 50 — c. 138), filosof grec. Fragmente, 8.

Pr. dr. Gh. I. PASCHIA
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chiar duşmanilor să te adresezi cu cuvinte frumoase» 4, povăţuieşte poe
tul latin, Syrus. 4. Cuvinte plăcute : «Cuvîntul vostru să fie totdeauna 
plăcut, dres cu sare» 5, învaţă Sfîntul apostol Pavel (Col. 4, 6). 5. Vorbe 
dulci: «Vorba dulce mult aduce», zice proverbul românesc. 6. Cuvinte 
binevoitoare : «Vorba blîndă semn de înţelepciune» 5, scrie Iordache Go- 
lescu.

— Ce cuvinte se recomandă să evităm în vorbirea cuviincioasă ?
— în primul rînd se recomandă să evităm cuvintele care se folosesc 

în ocări, în înjurături, în insulte, în blesteme, în enervări etc. în al doilea 
rînd, să ne ferim de cuvintele ruşinoase, care, de obicei nu se scriu în 
dicţionare. în această privinţă, Sfîntul Clement Alexandrinul sfătuieşte : 
«Cuvîntul propriu al lucrului în adevăr ruşinos nu se pronunţă cu nu
mele, nici despre părţile împreunării, nici despre apropierea de după 
nuntă, pentru care sînt la îndemînă cuvintele care nu sînt îndeobşte în
trebuinţate pentru legătura trupească» 6. în al treilea rînd, să ne ferim de 
vorbirea de rău, căci «vorbirea de rău a altuia nu produce decît rău» 7, 
zice poetul francez, Boileau. Şi cuvintele aspre şi urîte trebuie evitate, 
pentru că, «Cuvîntul aspru scîrbă aduce, iar cel dulce dragoste ţi-aduce», 
spune Iordache Golescu. Tot el povăţuieşte : «Cuvinte urîte să nu scoţi 
din gura ta, căci scîrbă aduci celui ce te aude» 8.

Proverbele şi maximele citate în răspunsurile la cele două întrebări
— la care s-ar mai putea adăuga încă multe 9 — arată nu numai cuvin
tele, ci şi motivele pentru care se recomandă sau nu întrebuinţarea lor 
în vorbire. După cuvintele folosite în vorbire, omul este considerat cuvi
incios şi stimat, ori socotit lipsit de bună-cuviinţă şi ironizat spunîndu- 
i-se : «Qualis vir, talis oratio =  cum e omul aşa e şi vorba», adesea 
este chiar certat, cînd i se zice : «Mâsoară-ţi cuvintele!».

—  Lfnii vorbesc mult, alţii puţin. Cum este (cuviincios ?
— Nici un înţelept al lumii nu sfătuieşte să se vorbească mult, din 

contră, toţi fie ei din popor sau din lumea cultă, recomandă să se vor
bească puţin, scurt. Proverbele şi maximele ne sînt mărturie în această 
privinţă. De ce această unanimă recomandaţie ? Pentru că, prin vorbă 
multă se pierde timpul atît de necesar pentru alte treburi şi în special 
pentru muncă, de aceea proverbele spun : «Vorbă multă (lungă) sărăcia 
omului». «Cine mult vorbeşte puţin foloseşte». Sensul acesta îl are şi pro
verbul englez devenit internaţional: «Time is money =  Timpul este 
bani». Se întîmplă adesea, ca dintre doi care stau de vorbă, numai unul 
să aibă timp şi poftă de vorbă multă, celălalt nu. Cel ce ţine de vorbă

4. Publius Syrus (sec. I. î.d. Hr.), poet lat:n, Sentinţe.
5. Iordache Golescu, op. cit.
6. Sf. Clement Alexandrinul (c. 150—215), Pedagogul, II, 6 Trad. de N. I. Şte

fănescu, Buc., 1939.
7. Boileau-Despreaux, N'icolas (1636— 1711), poet şi critic francez, Satire, VII.
8. Iordache Golescu, op. cit., cap. Pentru cuvinte.
9. Pentru cei ce vor dori să citească mai mult în legătură cu subiectul de fată,

Ie recomandăm următoarele lucrări româneşti: 1. Iordache Golescu, Pilde, povă/uiri 
i cuvinte adevărate şi asemănări, manuscris care cuprinde 22504 proverbe şi maxime.
Din acest manuscris, noi am ales şi tipărit volumele : Proverbe comentate, Bucureşti,
1973 şi Povă/uiri pentru buna-cuviin(ă, Buc., 1975. 2. Dr. Gh. Paschia, Dicţionar al 
bunei-cuviinfe, Buc. 1972, ce conţine 4434 de proverbe şi maxime din toată lumea.
3. Teofil Simenschy, Un dicţionar al Înţelepciunii, 4 voi., Iaşi, 1970— 1975 şi altele.
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pe cel ce n-are timp şi plăcere de vorbă săvîrşeşte o necuviinţă. Necuvii- 
inţe ca acestea se săvîrşesc şi de cei ce fac vizite fără rost sau prelungesc 
vizitele ca să-şi consume timpul liber în ciuda gazdei, de cei ce vorbesc 
mult şi banalităţi la telefonul cuplat ori public, făcînd pe alţii să aştepte, 
de cei ce pun întrebări casierului care numără bani etc.

Cine vorbeşte mult, vorbeşte adesea, şi ce nu trebuie. Lucrul acesta 
e atestat de proverbele : «Cine vorbeşte multe, ori ştie multe, ori minte 
multe». «Mai bine un cuvint bun, decît mii şi sute nebune». Despre cel 
care vorbeşte, mult, cînd ar putea în puţine cuvinte să spună ce vrea, 
poporul zice că «bate apa în piuă», *nu pune punctul pe i», «face peltea». 
Vorba multă sau puţină are asupra ascultătorului acelaşi efect bun sau 
rău, cum are mîncarea multă sau puţină pentru stomac, de aceea s-a spus 
«Vorba putină şi mîncarea putină nu strică niciodată». La Bruyere soco
teşte inteligent pe cel ce vorbeşte puţin : «Cel care vorbeşte puţin are 
numai de cîştigat; se presupune că este inteligent, iar dacă este cu ade
vărat, se presupune că este foarte inteligent» 10. Plutarh spune că cei 
scurţi la vorbă sînt nu numai inteligenţi, dar şi admiraţi, iubiţi. «Oamenii 
scurţi la vorbă şi cu tîlc, scrie el, sînt mai admiraţi, mai iubiţi şi par mai 
înţelepţi decît uşuraticii limbuţi, care n-au nici un frîu la vorbă» u . Dacă 
cei ce vorbesc puţin sînt iubiţi, cei ce vorbesc mult sînt urîţi. Aşa spunea 
Sirah în secolul al 2-lea înainte de Hristos. îi reproducem exact cuvin
tele : «Cei. ce înmulţeşte, cuvintele, urî-se-va» (Cartea înţelepciunii lui 
Isus, fiul lui Sirah XX, 7). Şi Sfîntul Clement Romanul ne arată motivul 
pentru care e bine să vorbim puţin. El scrie : «Cei ce vorbeşte multe, va 
auzi şi grăire împotrivă... nu vorbi multe» 12. Romanii, fără a arăta moti
vul, spuneau : «Multa paucis =  Mult în puţine cuvinte».

— Ce este de făcut, cînd cel cu care vorbim nu înţelege, dacă îi vor
bim scurt ?

— Proverbul latin zice : «Inteligenti pauca =  Pentru cel care înţe
lege, ajung puţine cuvinte». Pentru cel care nu înţelege, dacă îi vorbim 
în puţine cuvinte, îi vom vorbi în atîtea cît este necesar ca să înţeleagă, 
ca să se lămurească. Vorbirea multă nu este necuviinţă dacă este nevoie 
de ea, dacă ascultătorul o cere şi este timp. Sînt oameni care nu înţeleg, 
pentru că vorbitorul întrebuinţează cuvinte ştiinţifice, cuvinte străine 
(neologisme, barbarisme) sau cu două înţelesuri. Este o necuviinţă să 
vorbeşti cuiva — fie chiar unui grup sau adunare — în termeni pe care 
nu-i cunoaşte sau cu două înţelesuri. în învăţătura celor doispsrezece 
apostoli e scris : «Vorbirea cu două înţelesuri este cursa morţii» 13.

— Cînd trebuie să vorbim, ca să nu săvîrşim necuviinţe ale vorbirii ?
— Vorbim după ce ascultăm cu atenţie ce se spune de alţiiT după ce 

ne gîndim ce trebuie să vorbim sau ce trebuie să răspundem şi după ce 
alegem momentul cel mai potrivit. Aşa procedează cel ce ştie să vor
bească, «căci, cine ştie să vorbească, ştie şi cînd trebuie să vorbească» 14, 
scrie Arhidamidas înţelept din Sparta. Aşa procedează cine vrea să evite

10. La Bruyere (1645— 1696), scriitor şi moralist francez, Caracterele XII, 86.
11. Plutarh (c. 46—c. 127), istoric şî moralist grec, Despre limbuţie, 15.
12. Clement Romanul (sfirşit. sec. I încep. sec. II), l Corinteni, XXX.
13. Învăţătura celor 12 apostoli.
14. Arhidamidas din Sparta, cit. de Plutarh in V /c/i paralele. Cf. M. Maloux, 

Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes, cap. Parler, Paris, 1961.
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o serie de necuviinţe. Deci, cînd vorbeşti cu cineva, cînd eşti într-un 
grup care discută, cînd iei parte la o conversaţie, cel dintîi lucru pe care 
trebuie să-l faci, este să asculţi cu atenţie despre ce se vorbeşte. «Intîi 
ascultă şi pe urmă vorbeşte», spune un proverb românesc.

Buna-cuviinţă ne obligă să ascultăm pe oricine vorbeşte, cum sfă
tuieşte şi Marcu Aureliu .scriind : «Deprinde-te a asculta cu atenţie pe 
oricine» l5, afară de cazul cînd se întrebuinţează cuviinţe necuviincioase, 
cînd convorbirea are un nivel scăzut, necivilizat. în cazul acesta, mora
listul român, Iordache Golescu recomandă : «Nici să asculţi, nici să gră- 
ieşti cele ce nu se cuvine». «Vorbe de necinste nici cum se cuvine, nici 
să auzi necum a grăi; şi cînd auzi pe altul, fă-te că nu auzi» 16.

După ce ai ascultat, gîndeşte-te ce trebuie să vorbeşti, dacă vrei să 
intervii în conversaţie, sau ce răspuns să dai, dacă ţi s-a pus vreo între
bare. «Întîi te gîndeşte şi apoi vorbeşte». «Gîndeşte-te şi apoi răspunde». 
«Nu vorbi-n gură ce-fi vine > Pînă nu te gîndeşti bine» 17. «Vorba-şi are 
şi ea vremea ei / Iar nu s-o trînteşti cînd vrei» 18. Nu te grăbi la vorbă şi 
la răspuns, pentru că «vorba cînd scapă din gură e ca piatra cînd scapă 
din mînă», n-o mai poţi opri, şi s-ar putea să supere pe cineva, să-l ră
nească. Cîteva secunde de întîrziere a vorbirii, a răspunsului, înseamnă 
cîteva secunde de judecată, de chibzuinţă.

Ai ascultat ce au vorbit alţii, te-ai gîndit ce trebuie să vorbeşti, te-ai 
hotărît să vorbeşti, urmează să alegi momentul potrivit, cînd să intervii 
în conversaţie, ca să nu întrerupi vorbirea cuiva, să nu vorbeşti în locul 
altuia care e vizat, să nu iei înaintea altuia căruia îi e rîndul să vorbeas
că etc. Vorbirea într-un moment nepotrivit e considerată necuviinţă, de 
aceea proverbele sfătuiesc : «Nu te amesteca nepoftit în vorba altora». 
«Nu vorbi neîntrebat». «Nu răspunde în locul altora». «Nu răspunde ne
întrebat».

Nu numai autorii proverbelor socotesc întreruperea vorbirii o ne
cuviinţă, ci şi filozofi şi pedagogi. Erasm din Rotterdam scrie : «E necu
viincios să întrerupi pe cineva care vorbeşte înainte de a termina» 19. Pen
tru J. Locke necuviinţa întreruperii vorbirii este dovada lipsei de edu
caţie şi respect. «Mania de a întrerupe pe cineva cînd vorbeşte, zice el, 
este unul din semnele cele mai evidente ale unei educaţii deficitare. 
Aceasta mai denotă. şi o totală lipsă de respect, care jigneşte» 20.

— E necuviincios să întrerupi pe cineva care vorbeşte, dar ce e de 
făcut cînd acest cineva «are mîncărime la limbă» şi nu mai termină, ceea 
ce spune nu interesează sau trebuie să comunici ceva celui cu care vor
beşte ?

— în cazuri de acestea şi altele asemenea, în mod cuviincios se cere 
voie. Vă rog să-mi daţi voie să intervin, sau, nu vă supăraţi dacă îmi 
spun şi eu părerea, ori, mă iertaţi că vă întrerup, dar trebuie să comunic 
prietenului meu ceva etc. Nimeni nu se supără cînd întreruperea vor

15. Marc Aureliu (împărat roman t  180), filozof, Către sine însuşi, VI, 53. Trad.
de St. Bezdechi, Buc. 1922. 16. Iordache Golescu, op. cit., cap. Pentru vorbă.

17. Anton Pann (1794— 1858), Hristoitie, IX.
18. Idem, Povestea vo ibei, Despre vorbire.
19. Erasme de Rotteradm (1466— 1536), uma,nist olandez, La Civilite puerile, trad. 

par Alcide Bonneau, Paris, 1877. p. 109.
20. J. Locke (1632— 1704), filozof englez, Cîteva cugetări despre educaţie, 145.
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birii este făcută cu vorbe frumoase, cînd este necesară, cînd comple
tează, cînd antrenează discuţia sau aduce un subiect care interesează 
pe toţi.

— în vorbirea cuviincioasă trebuie folosit şi un ton cuviincios. Cum?
— Vorbind potrivit locului unde ne aflăm şi ţinînd seamă de per

soanele cu care vorbim, cărora le vorbim, le răspundem la întrebări ori 
observaţii.

1. Vom vorbi tare, încet, în şoaptă, după cum ne aflăm : în cîmp, 
în cameră, în autovehicole, la distanţă sau în apropiere, ca să fim au
ziţi, fără a stingheri sau supăra pe vecini, dar nu repede sau tărăgănat. 
Vom vorbi numai acolo unde este voie să se vorbească. Oricare ar fi 
tonul vorbirii, vom vorbi clar, ca să fim înţeleşi de cei cu care vorbim, 
cărora ne adresăm, spre a nu-i Sili să-şi întoarcă urechea către gura 
noastră, să-şi facă pîlnie la ureche cu palma, ori să se apropie de noi 
mai mult decît trebuie. Dacă sîntem în grup, dacă la conversaţie iau 
parte şi alţii, vom vorbi ca să ne audă şi să ne înţeleagă şi ei. E necu
viincios ca, atunci cînd eşti în grup, să vorbeşti cu cineva pe şoptite sau 
într-o limbă pe care ceilalţi n-o înţeleg. Dacă ai să-i comunici un secret, 
îl inviţi afară sau deoparte, scuzîndu-te faţă de grup : «Ne iertaţi, am 
să-i comunic ceva prietenului!». Tonul vocii diferă şi după solemnitatea 
veselă sau tristă la care luăm parte. Este o necuviinţă să vorbeşti la în- 
mormîntare pe acelaşi ton ca la nuntă.

2. Cuvintele se aleg şi tonul se potriveşte după persoana cu care 
stăm de vorbă. «în tonul vocii, în ochii şi în aerul unei persoane, scrie 
La Rochefoucauld, nu este mai puţină elocvenţă decît în alegerea cu
vintelor» 21. Faţă de fraţi, de colegi, de cei de o vîrstă cu noi, de tineri 
şi inferiori, vom întrebuinţa un ton prietenos. Faţă de părinţi, de supe
riori şi de bătrîni vom folosi un ton respectuos. Erasm de Rotterdam 
sfătuieşte : «Cu cei în vîrstă trebuie să vorbeşti respectuos şi în puţine 
cuvinte ; cu cei de aceeaşi vîrstă prietenos şi cu blîndeţe» 22.

Altul este tonul de poruncă, de comandă, de sfătuire, de cercetare, 
de critică, şi altul este cel de raport, de spunere a lecţiei, de rugăminte, 
de mulţumire, de justificare, de autocritică, de recunoaştere a unei gre
şeli. Demnitatea şi cuviinţa au tonurile şi cuvintele lor, după cum trufia, 
falsitatea, prefăcătoria şi necuviinţa au pe ale lor. «Cînd vorbeşti nu se 
cade să vorbeşti cu vorbe înalte şi trufaşe, recomandă Samuil Micu, că 
aceasta este împotriva înţelepciunii» 23. Ca şi vorba, tonul poate fi dul
ce, blînd, aspru, răstit. Vorba frumoasă, veselă are tonul ei, după cum 
vorba urîtă, tristă are pe al ei. «Vorbele celui înţelept spuse domol sînt 
mai ascultate decît strigătul unui stăpîn între nebuni», zice Eclesiastul 
(9, 17). Sfîntul Clement Alexandrinul sfătuieşte : «Doi convorbitori să-şi 
măsoare cuvîntul cu o potrivită armonie, căci ridicarea glasului este 
cel mai nebunesc lucru... Cei ce strigă fără rost, ca şi cei care ţipă, tre
buie opriţi» 24.

21. La Rochefoucauld (1613—1680), moralist francez, Retleclii sau sentinţe şi 
muxime motule, 249. Traducere de Miliai Negru, Bucureşti 1937.

22. Erasme de Rotterdam, op. cit., p. 97.
23. Samuil Micu (1745—1806), Scrieri liiozolice. Învăţătura politicească, V, 115.

Bucureşti, 1966. 24. Clement Alexandrinul, op. cit., II, 7.
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Cu tonul potrivit la vorbă potrivită, totdeauna se cîştigă, după cum 
cu tonul nechibzuit la vorbă nechibzuită, mereu se pierde. Imitînd ma
xima ce se aplică în muzică : «Tonul face muzica» în multe cazuri, pu
tem spune şi noi că şi tonul cuviincios face vorbirea cuviincioasă, căci 
nu se poate vorbire cuviincioasă fără ton cuviincios.

— Ce atitudine este bine să avem cînd vorbim ?
— Cînd vorbim să avem b atitudine demnă, cuviincioasă din cap 

pînă la picioare. Pentru aceasta, cînd vorbeşti cu cineva priveşte-1 în 
fată, dar nu să-l ţintuieşti neclipind, ca şi cum ai vrea să-l hipnotizezi. 
Dacă ai mai mulţi în faţă, caută să-i cuprinzi pe toţi cu privirea. Este 
o necuviinţă să vorbeşti cu cineva şi să te uiţi în altă parte. Nu încreţi 
fruntea, nu sta încruntat, decît atunci cînd exprimi o durere, o groază.

Un uşor zîmbet să-ţi fie totdeauna pe buze, cînd vorbeşti cu cineva. 
Există mai multe feluri de zîmbete sau surîsuri. într-un fel surîzi, cînd 
vorbeşti cu un necunoscut, într-un fel cu un cunoscut, cu un prieten, 
cu cineva iubit. Serios arăţi nu numai cînd nu surîzi, ci şi cînd ştii să 
surîzi, să surîzi cuviincios. Este o necuviinţă să surîzi, cînd vorbeşti cu 
cineva care plînge sau cu care iei parte la o înmormîntare. Necuviinţe 
se socotesc clipirile din ochi cu intenţie, facerea cu ochiul, strîmbătu- 
rile de tot felul ale gurii, introducerea degetului în nas, înclinarea în- 
tr-o parte sau alta, înălţarea din umeri semnificativ, toate acestea cînd 
vorbeşti cu cineva, cînd asişti la o conversaţie ori la o adunare.

Nu se vorbeşte cu mîinile la spate, în buzunare sau în şolduri, mai 
ales în faţa superiorului. Gesturile mîinilor ajută la înţelegerea sensu
rilor cuvintelor exprimate de vorbitor, dacă sînt folosite cum trebuie. 
Mai bine să vorbeşti fără gesturi, decît cu gesturi greşite, nepotrivite 
ori exagerate. Militarii stau în poziţia de drepţi, cînd vorbesc cu su
periorii. Poziţia de drepţi nu este obligatorie pentru civili, dar este 
preferabilă faţă de neastîmpărata mişcare a picioarelor sau şederea pi
cior peste picior în faţa superiorului cu care vorbeşti. Multe necuviinţe 
se săvîrşesc, adesea cu membrele corpului în timpul conversaţiei. Cei 
cu ticuri nervoase să aibă grijă să şi le stăpînească în timpul vorbirii, 
ca să nu producă ilaritate, mai ales cînd se află în grup. Despre atitu
dinea ce trebuie s-o avem cînd vorbim, sfîntul Clement Alexandrinul 
scrie : «Privirea să fie serioasă, iar întoarcerea capului şi mişcarea lui 
să fie cuviincioasă, ca şi gesturile din mîini în timpul convorbirilor» 25.

— Cel ce cunoaşte arta vorbirii cuviincioase, ştie sau trebuie să 
ştie şi pe cea a tăcerii cuviincioase, şi invers ?

— Răspund următoarele proverbe româneşti : «Cine ştie să vor
bească, ştie să şi tacă». «Cea mai mare învăţătură / Să ştie oricine cînd 
să tacă din gură». «Cel ce ştie să grăiască, să înveţe şi să tacă, cînd 
vremea va cere».

— Cînd este bine să tăcem din gură ?
— în următoarele împrejurări : 1. Cînd eşti timid, cînd n-ai încre

dere că vei izbuti să convingi cu cele ce vei spune. «Tăcerea e cea mai 
bună garanţie pentru cel care nu se încrede în sine însuşi» 26, scrie La 
Rochefoucauld, moralistul francez. 2. Cînd nu cunoşti problema ce se

25. Ibidem. 26. La Rochefoucauld, op. cit., p. 79.

B.O.R. — 7
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discută sau ceea ce eşti întrebat. în sensul acesta ne sfătuiesc înţe
lepţii de totdeauna ai lumii. Iată cîteva din sfaturile lor : «Mai bine să 
taci decît să vorbeşti ca să nu spui nimic» 27, zice Menandru (342—292 
î.d.Hr.), dramaturg grec din Atena. «Să vorbeşti numai în două împre
jurări : sau cînd ştii ceva sigur sau cînd eşti nevoit. Numai în aceste 
două cazuri cuvîntul e preferat tăcerii, în orice alt caz, e mai bine să 
taci decît să vorbeşti» 2S, sfătuieşte Isocrate. Şi un proverb românesc 
comentat de Iordache Golescu : «Păunul să tacă, dacă vrea să placă. 
(Adică cel ce nu ştie să grăiască, mai bine să tacă, fie şi de cel mai 
mare neam)»29. Sofocle se dă pe sine exemplu cînd zice: «Prefer să 
tac cînd nu înţeleg» 30. Cine nu face ca Sofocle, riscă să audă adresîn- 
du-i-se cunoscuta apostrofă romană : «Si tacuisses philosophus mansis- 
ses — Dacă tăceai filozof rămîneai» 31. 3. Cînd eşti ocupat, cînd lucrezi, 
potrivit proverbului: «Cine vorbeşte lucrul nu-i sporeşte / Iar cine tace 
multă treabă face». Sînt lucrări pe care le poţi face vorbind (exemplu 
la croitorie şi cismărie, în agricultură etc.), altele numai tăcînd. Cine 
creează muncind cu mintea sau cu braţele, nu poate lucra decît tăcînd, 
el şi cei din jurul lui. «Tot ce creează tace» 32, scrie poetul Al. Vlahuţă.
4. Cînd vrei să ai linişte în familie. «Femeia să nu cicălească şi soţul să 
nu fie pisălog». Cînd vrei să trăieşti în pace cu toată lumea. «Arborele 
tăcerii poartă fructele păcii», zice un proverb arab. 5. Cînd eşti vinovat 
şi ţi se face observaţie, cînd eşti certat de părinţi sau de mai mari. «Mai 
bine să tăcem decît să întoarcem cuiva vorba» 33, sfătuieşte Sfîntul Cle
ment Alexandrinul. 6. Cînd ţi se cere direct sau indirect să spui un 
secret personal, familial, de serviciu sau de stat. Cînd ţi se cere să di
vulgi secretul spovedaniei sau să-ţi trădezi patria. «Nu spune tot ce 
ştii, tot ce datorezi, tot ce ai şi tot ce poţi» 34, recomandă B. Franklin.
7. Cînd cei ce discută îşi sînt necunoscuţi. «Intre persoane necunoscute 
să taci» 35, sfătuieşte Epictet. E o necuviinţă să te amesteci în discuţia 
altora înainte de a-i cunoaşte. 8. Cînd şti că orice apărare nu-ţi mai 
foloseşte. Hristos a tăcut înaintea lui Pilat (Matei 26, 63) pentru că ştia 
că fusese condamnat de Sinedriu şi Pilat n-avea curajul să schimbe ho- 
tărîrea dată.

Fiindcă nu este cu putinţă a se arăta toate împrejurările cînd tre
buie să vorbim sau să tăcem, rămîn valabile recomandările moraliş
tilor de a păstra totdeauna o măsură şi a ne feri de exagerări. *Să ai 
totdeauna o măsură şi la vorbă şi la tăcere» 36, sfătuieşte Syrus. «Este 
bine să vorbeşti şi mai bine să taci, scrie La Fontaine, dar amîndouă sînt 
rele cînd sînt exagerate» 37.

27. Menandru (342—292 î.d.Hr.), dramaturg grec din Atena, Fragmente.
28. Isocrate (436—338 î.d.Hr ), orator atenian, Slaturi către Demonicos.
29. Iordache Golescu, Proverbe comentate nr. 1315, ed. îngrijită de Dr. Gh. Pas-

«hia. Bucureşti, 1973. 30. Sofocle (497—c. 405 Î.d.Hr.), mare poet tragic grec, Oedip.
31. Boethius (480—524), om de stat şi filozof roman, Despre minglierea lilozo- 

liei, cartea a Il-a, cap. 13.
32. Al. Vlahută (1858—1919), Cugetări şi slaturi, cap. Tăcere. Culegere, manu-

s«ris, făcută de Dr. Gh. Paschio. 33. Clement Alexandrinul, op. cit.
34. B. Franklin (1706— 1790), om de stat, fizician şi publicist american. Alma

nahul sărmanului Richard, anul 1739. 35. Epictet, Manual, 33. 36. Syrus, op. cit.
37. La Fontaine (1621—1695), celebru fabulist francez, Fabule, VIII, 10.
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— Unde şi de la cine se învaţă vorbirea şi tăcerea cuviincioasă,
precum şi necuviinţele lor ? t

— Vorbirea şi tăcerea cuviincioasă se învaţă în cei «şapte ani de 
acasă» de la părinţi, în şcoală de la profesori, în biserică de la preoţi 
şi din cărţi. Cel care cunoaşte regulile vorbirii şi tăcerii cuviincioase 
şi le aplică în toate împrejurările vieţii, poate spune că posedă arta, 
măiestria vorbirii şi tăcerii cuviincioase, poate spune că a ajuns la 
perfecţiunea, de care vorbeşte Sfîntul Iacov (III, 2), la care au ajuns 
sfinţii. Nu este uşor să se ajungă a ci38. Pe lîngă cunoaşterea regulilor 
recomandate de morala creştină şi buna-cuviinţă, pentru aplicarea lor 
mai trebuie inteligenţă, bun-simţ, prezenţă de spirit, tact. în Sfintele 
Evanghelii găsim un exemplu de răspuns inteligent. La Mîntuitorul a 
venit o femeie păgînă, de alt neam şi i-a cerut să-i vindece fiica stăpî- 
nită de demon. Mîntuitorul i-a răspuns : «Nu sînt trimis decît către 
oile cele pierdute ale casei lui Israil... Nu este bine să iei pîinea copii
lor şi s-o arunci cîinilor». «Da, Doamne, a zis ea, dar şi cîinii mănîncă 
din fărîmăturile ce cad de la masa stăpînilor». Mîntuitorul i-a zis : 
«Pentru acest cuvînt, mergi. S-a tămăduit fiica ta» (Matei 15, 22—28 ; 
Marcu 7, 25—29).

Ca să răspundem părţii a doua a întrebării, adică : «Unde şi de la 
cine se învaţă necuviinţele vorbirii şi tăcerii necuviincioase», este nece
sar, credem, să amintim numele unor necuviinţe — unele dintre ele au 
mai multe numiri. începem cu cea mai răspîndită : minciuna. Psalmistul 
spune eă orice om minte, sau cu cuvintele lui : «Tot omul este minci
nos» (Psalmul 115, 2), afirmaţie devenită dicton în limba latină : «Omnis 
homo mendax». Continuăm cu făgăduiala neîmplinită, apoi bîrfeala, 
colamnia, clevetirea, critica răutăcioasă, jurămintele uşoare, pîra, vor
birea de rău, ocara, insulta, înjurătura, lauda deşartă, linguşirea, fle
căreala, limbuţia, trăncăneala, gluma nesărată, grosolănia, mojicia, 
obrăznicia, vorbirea cu două înţelesuri şi altele.

Biserica Ortodoxă socoteşte aceste necuviinţe greşeli cu cuvîntul. 
într-o rugăciune de la spovedanie, duhovnicul rugîndu-se lui Dumne
zeu să ierte celor ce se spovedesc greşelile săvîrşite cu cuvîntul, în
şiră o parte din necuiinţele numite de noi, încheind : «Sau nebuneşte 
au vorbit». Proba.bil că, autorul rugăciunii întrebuinţînd expresia «ne
buneşte au vorbit» s-a gîndit la cuvintele Psalmistului : «Zis-a cel ne
bun în inima sa : «Nu este Dumnezeu» (Psalmul 13, 1), s-a gîndit la cei 
ce în mînie strigă «Nu există Dumnezeu, căci dacă ar exista m-ar fi 
ajutat cînd l-am rugat... n-ar fi îngăduit să se întîmple...» sau alte ex
presii de revoltă adresate nu numai lui Dumnezeu şi sfinţilor, ci şi oa
menilor, ba chiar şi rudelor, căci «Mînia este o scurtă nebunie — Ira 
luror brevis est» 39, scrie Horaţiu. S-a gîndit, poate, la cei ce întrebuin
ţează în vorbire cuvinte ruşinoase, pe care oamenii morali şi civilizaţi 
refuză să le pronunţe în public şi cu atît mai mult să le folosească în 
discuţii ori să le scrie.

38. Seneca (c. 4 t.d.Hr.—66), filozof şi scriitor roman zice că «Suferinţele învaţă 
pe om arta tăcerii», Tys/es, 319.

39. Horaţiu (65—8 î.d.Hr.), mare poet latin, Epistole, I, 2. 62.



852 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Necuviinţele tăcerii nu sînt trecute în molifta de spovedanie ca 
greşeli şi nici cărţile de morală sau.de bună-cuviinţă nu le numesc. To
tuşi există. Spre exemplu : este o necuviinţă să ai posibilitatea într-o 
discuţie să aperi un nevinovat, să restabileşti un adevăr, să atragi aten
ţia unui necuviincios asupra greşelii lui, sub motiv că nu te amesteci. 
Tăcerea în anumite împrejurări, enervează, supără.

Atît necuviinţele numite, cît şi cele cuprinse în expresia «nebuneşte 
au vorbit» nu se învaţă în şcoală. Copiii le aud în lume de la oameni de 
toate vîrstele şi, din nefericire, chiar de la părinţi în unele familii. Cei 
ce vor primi o educaţie morală şi civilizată le vor evita în vorbire, cei
lalţi le vor imita.

— Necuviinţele vorbirii şi tăcerii cuviincioase se pedepsesc, şi de 
cine ?

— Toate necuviinţele vorbirii cuviincioase inclusiv cele cuprinse 
în expresia «nebuneşte au vorbit» se pedepsesc, desigur spiritual, de că
tre Biserica Ortodoxă prin duhovnicul, căruia i se mărturisesc de credin
cioşii veniţi la spovedanie. Duhovnicul dă canon de pocăinţă după Pra
vila spovedaniei. Justiţia civilă pedepseşte numai necuviinţele devenite 
delicte. Codul nostru penal prevede două delicte ale vorbirii : delictul 
de ultraj şi delictul de injurie40, care se pedepsesc cu amendă şi în
chisoare. Necuviinţele exprimate în public se pedepsesc de cetăţeni prin 
certarea, admonestarea celor ce le săvîrşesc. Nimeni n-a pedepsit vreo
dată pe cineva că a tăcut, deşi proverbul spune : «Fereşte-mă, Doamne, 
şi-mi dă pace / De omul care tot tace», iar Samuil Micu sfătuieşte : «Fe- 
reşte-te cînd petreci cu alţii, să nu fii prea tăcut că, aceasta face necaz 
prietenilor cu care eşti» 41.

— Cum să răspundem necuviinţelor vorbirii necuviincioase şi în
deosebi ocărilor, insultelor, înjurăturilor şi blestemelor ?

— Nu vom răspunde cu vorbe urîte, murdare, aceleaşi sau asemă
nătoare cu cele auzite, adică : la necuviinţe nu vom răspunde cu necu
viinţe. Vom urma înţeleptele sfaturi ale moraliştilor. Iată cîteva : «Tre
buie să ne ferim cu desăvîrşire de vorbirea necuviincioasă şi să oprim 
cuvîntul celor ce o fac, cu privire mai serioasă şi cu întoarcerea feţii 
sau ceea ce se zice neluarea în seamă, adesea chiar cu un cuvînt mai 
aspru» 4î, scrie sfîntul Clement Alexandrinul. «Este mare cel ce dis
preţuieşte insultele»43, spune Seneca. «E mult mai îndemînatic lucru 
să ocoleşti jignirile decît să le răzbuni»44, afirmă Baltazar Gracian. 
«Omul superior nu pune nici un preţ pe vorbele de ocară ale netrebni
cilor» 45 spune Democrit. «Insulta vă aşează sub nivelul duşmanului 
dv., revanşa vă pune la nivelul său, numai iertarea vă aşează deasupra 
lui» 46, scrie B. Franklin.

Cel ce cunoaşte arta vorbirii şi tăcerii cuviioase şi o aplică în vor
bire, o va aplica totdeauna şi în scris, dacă este scriitor.

40. Codul penal, ediţia 1961, art. 429 şi art. 512.
41. Samuil Micu, op. cit., III, p. 67. 42. Clement Alexandrinul, op. cil., II, p. 6.
43. Seneca, Despre mînie, II, p. 32. 44. Baltasar Gracian, op. cit., p. 259.
45. Democrit (c. 460—370 î.d.Hr.), filozof grec, Fragmente, 48.
46. B. Franklin, op. cit., anul 1749.
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DIN NOU DESPRE PRIMA CRONICĂ 
A ŢĂRII ROMÂNEŞTI

Ştefan ANDREESCU

Recitirea unor vechi texte, de mult cunoscute, poate rezerva cîte- 
odată surprize cu totul deosebite, mai ales dacă unghiul lecturii este 
substanţial diferit de cel iniţial, din momentul semnalării şi receptării 
acestor texte în istoriografia noastră.

Această reflecţie ne-a venit în minte încă o dată în urma analizei 
efectuate asupra unui memoriu, databil în 1580, pe care pretendentul 
Petru Cercel l-a înaintat curţii regale engleze, pe cînd încă se afla la 
Paris, prin intermediul Domnului de Saint-Bonnetx. Interesul primor
dial al acestui document consistă, aşa cum remarca Nicolae Iorga — cel 
dintîi exeget al său — , în aceea că ne dă «putinţa de a vedea cum înţe
legea trecutul, drepturile şi situaţia ţării un «domnişor» care nu-şi re
văzuse încă ţara, la 1580» 2. Nu sîntem însă complet de acord cu opinia 
lui Iorga că punctele în care expunerea este «încurcată» s-ar datora ex
clusiv faptului că «informaţia procurată verbal de Petru lui Saint-Bonnet 
a fost ascultată de un Engles care după cît a priceput redactează actul» 3. 
Credem, mai curînd, că pe alocuri a fost vorba de o simplificare voită a 
prinţului pribeag, în prezentarea cel puţin a confruntării dinastice re
cente din Ţara Românească.

Astfel, la originea tuturor nenorocirilor familiei lui Petru s-ar fi aflat 
«un anume Mihail», unealtă a lui Rustem Paşa (mare vizir între 1544— 
1553 şi 1555— 1561), care l-a folosit contra lui Pătraşcu vodă cel Bun 
(1554— 1557), tatăl lui Petru Cercel. Acest «Mihail» este acuzat că ar fi 
fost «un om de porniri josnice şi dedat la tot felul de lucruri de nimic» 
(a mari of base callirtge and given to aii kinde of naughtines); totuşi la 
Poartă a fost recunoscut a fi fost «un nobil coborît din fratele unui oa
recare domn al Valahiei» şi că era «de fapt din neamul Demetrianilor»

1. N. Iorga, Rătăcirile In apus ale unu! pretendent român, Ioan Bogdan, In seco
lul al XVI-lea, in «Analele Academiei Române», Memoriile Secţiunii Istorice, Seria 
III, t. VIII, Bucureşti, 1928, p. 288—300. 2. Ibidem, p. 299. 3. Ibidem, p. 298.
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(...he was indeede of the familye of the Demetrians)*, adică din însuşi 
neamul lui Petru. Identificarea acestui enigmatic «Mihail» (Michel) ne 
este înlesnită atunci cînd, după menţionarea trecerii lui Petru «în anul 
1572» prin Transilvania, ni se spune că la un moment dat «el a fost 
înştiinţat că Mihail, duşmanul său, a murit şi că împăratul (sulţanul) a 
refuzat să învestească ori pe tînărul fiu al acelui Mihail, ori pe oricine 
altul ar pretinde drept la aceste ţări» (de fapt, Ţara Românească) 5. Este 
o clară referire la moartea lui Alexandru Mircea (1577), tatăl lui Mihnea 
Turcitul, eveniment care l-ar fi decis pe Petru să-şi supună cauza chiar 
sultanului, nu fără a cere în prealabil intervenţia regelui Franţei în fa
voarea sa. Identitatea lui «Mihail» cu vodă Alexandru Mircea este com
plet stabilită dacă punem la contribuţie şi memorialul lui Franco Sivori, 
secretarul genovez al lui Petru Cercel, în care — desigur, pe temeiul 
afirmaţiilor stăpînului său — se spune că moartea prin otrăvire a lui Pă- 
traşcu cel Bun â fost săvîrşită «per oppera di Alessandro voevoda suo 
parente» e. Este, aşadar, evident că prinţul pribeag, în memoriul înaintat 
curţii engleze, nu a făcut nici o «confuzie» — aşa cum a crezut N. Iorga 7
— între Alexandru Mircea şi Mircea Ciobanul, care a fost de fapt ina
micul lui Pătraşcu cel Bun. Pretendentul Petru a dorit doar, în chip vă
dit, să indice existenţa în Ţara Românească a unei ramuri dinastice ri
vale, care nu este alta decît cea a «Mihneştilor». într-adevăr, numele 
«Mihail» se află la baza formei «Mihnea» şi astfel dispunem de o do
vadă precisă că în 1580 descendenţii lui Mihnea vodă cel Rău (1508— 
1509), cum erau Alexandru Mircea (1568— 1577) şi fiul său Mihnea (1577— 
1583 şi 1585— 1591) 8, purtau deja denumirea generică «Mihneştii», care 
îi desemna ca familie rivală liniei dinastice principale, celei a «Deme- 
trianilor», din care făceau parte atît Pătraşcu cel Bun, cît şi fiul său 
Petru. Pare probabil ca Petru Cercel să fi luat cunoştinţă de această de
numire generică cel tîrziu în 1571— 1572, cînd el s-a apropiat pentru 
prima oară de hotarele Ţării Româneşti şi, intrînd în secret în legătură 
cu un grup de boieri fideli familiei sale (parţiali di suo padre), pregătea 
din Braşov răsturnarea lui Alexandru Mircea 9.

4. Ibidem, p. 291. 5. Ibidem, p. 292—293.
6. Ştefan Pascu, Petru Cercel şi Ţara Românească la siîrşitul sec. XVI, Sibiu,

1944, p. 136. 7. N. Iorga, op. cit., p. 298.
8. N. A. Constantinescu, Dicţionar onomastic românesc, Edit. Academiei, Bucu

reşti, 1963, p. 108. Mihnea cel Rău este chiar citat sub forma «Mihail», în Povestire 
despre Dracula voievod  (cca. 1486) (P. P. Panaitescu, Cronicile siavo-române din sec. 
XV—XV/, Bucureşti, 1959, p. 206).

9. Ştefan Pascu, op. cit., p. 18 şi 137— 138. Acelaşi text al lui Franco Sivori su
gerează şi o explicaţie plauzibilă asupra absentei dintre duşmanii lui Petru a familiei 
lui Mircea Ciobanul, care s-a aflat la cîrma Ţării Româneşti în răstimpul imediat 
următor morţii lui Pătraşcu cel Bun (1558— 1568), pînă la venirea pe tron a lui A le
xandru Mircea. Intr-adevăr, găsim aici (p. 137) consemnat faptul că, după ce a scăpat 
din insula Rhodos, locul exilului său şi al fratelui său mai mare Pătraşcu, Petru Cercel 
s-a refugiat mai intîi în Siria «appresso una sua parente chiamata la Signora Mir- 
ciona, donna vedova e richa che in quelle parti dimorava». Prin urmare i-a oferit adă
post chiar Chiajna, văduva lui Mircea Ciobanul! Iar, pe de altă parte, Mircea Cio
banul era unul dintre fiii lui Radu cel Mare, sau «cel Bun», pe care şi Petru Cercel, 
în memoriul său din 15{fo, 51 indica. în mod corect că îi este «străbunic» (Raoul Bonui, 
Vayvode, greate grandiather) (N. Iorga, op. cit., p. 290). «Mihneştii se vor împăca abia
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Dar cine erau «Demetrianii» ? Nicolae Iorga e de părere că : «Nea
mul «Demetrianilor» e o altă încurcătură, care vine din faptul că pre
tendentul iscălia totdeauna Petrus Demetrius» în ce ne priveşte nu 
împărtăşim deloc această opinie. Un hrisov domnesc dăruit la 1 august 
1564 mînăstirii Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai de Petru vodă cel 
Tînăr, fiul lui Mircea Ciobanul, ne îngăduie să întrezărim adevărata 
explicaţie a adaosului Demetrius, prezent constant lîngă numele viito
rului Petru Cercel, precum şi, implicit, ce înţelegea el prin «neamul De
metrianilor». în acest hrisov Petru cel Tînăr cerea, în schimbul daniei 
făcute sus-amintitei mînăstiri, să fie trecuţi în pomelnic : «Io Petru vo
ievod şi părintele domniei mele, Io Mircea voievod, iar după sfîntul bo
tez, Io Dimitrie voievod şi maica de la inima domniei mele, marea 
doamnă Cnejna, iar după sfîntul botez doamna Ana şi iubiţi fraţi ai 
domniei mele, Io Radul şi Mircea* voievozi» (subl. n.) n. Aşa
dar., Mircea Ciobanul se chema în realitate «Dimitrie». In Dicţionarul 
onomastic românesc întocmit de N.A. Constantinescu, numele «Mircea» 
este trecut la categoria «numelor laice», altfel spus, fără corespondent 
în calendarul bisericesc I2. Dar poate că mai corect ar fi să fie inclus 
în categoria «supranumelor». Această observaţie ne este sugerată de o 
menţiune din pomelnicul mînăstirii Argeşului, în care, în lista domni
lor, figurează şi un «Io Dimitr voevod nareceni Mircea», adică Io Dimi
trie voievod zis Mircea 13. Cum în acelaşi pomelnic mai apare, ceva mai 
devreme, şi un alt «Io Dumitru voevod», pe care editorul acestui izvor, 
regretatul A. Sacerdoţeanu, îl punea în rîndul numelor care «se cer 
lămurite» 14, fiindcă nu sînt coroborate de nici o cronică sau alt gen 
de document, este locul să desprindem încheierea că şi în acest caz, ca şi 
în cazul combinaţiei Petrus Demetrius, echivalentul de căutat este 
Mircea 15. «Neamul Demetrianilor» nu poate fi prin urmare altceva de
cît «neamul Mirceştilor», din care s-au desprins ulterior «Mihneştii». 
Petru Cercel, prin adaosul la numele său a vrut deci să-şi sublinieze per
manent dreptul la tronul Ţării Româneşti, în virtutea faptului că el era
în 1587 cu «Mircioaia» şi familia ei (N. Iorga, Un pact de lamilie şi o nuntă domnească 
In 1587, în «Analele Acad. Rom.», M.S.I., Seria III, t. XII, Bucureşti, 1931, p. 27—33).

10. N. Iorga, Rătăcirile în apus..., p. 299. Din nebăgare de seamă tot Iorga susţine 
(p. 299—300) că abia din acest memoriu istoriografia română a luat cunoştinţă de po
pasul lui Petru Cercel în Transilvania şi de trecerea lui apoi pe la curtea regelui 
Sigismund August al Poloniei. Peregrinările lui «in Transilvania et di lâ in Ongaria 
et finalmente in Polonia... dai Re Sigismondo che allora viveva» erau însă cunoscute 
mai dinainte, din expunerea făcută la Veneţia in 8 martie 1581 de ambasadorul Fran
ţei, expunere publicată încă din 1874 de C. Esarcu (Petru Cercel. Documente descope
rite în Arhivele Veneţiei, Bucureşti, 1874, p. 28).

11. Documente privind istoria României, B, Ţara Românească, veac. XVI, voi.
III, nr. 234, p. 198. Cel dinţii care a utilizat acest act in chestiunea identificării «De
metrianilor» a fost Dan Pleşia, Neagoe Basarab — Originea,,lamilia şi o scurtă privire 
asupra politicii Ţării Româneşti la începutul veacului al XVI-Iea, în «Valachica», Tîr- 
govişte, 1969, p. 50—51. 12. N. A. Constantinescu, op. cit., p. 322—323.

13. Aurelian Sacerdoţeanu, Pomelnicul mănăstirii Argeşului, în «Biserica Ortodoxă
Română», LXXXIII (1965), nr. 3—4, p. 305. 14. Ibidem, p. 299 şi 304.

15. Nu e poate lipsit de interes să semnalăm că şi în pomelnicul bisericii Sf. 
Nicolae din Şcheii Braşovului Petru Cercel figurează sub forma : «Io Petru voievod 
Dimitrie» (N. Iorga, O descoperire privitoare la biserica SI. Nicolae din Scheii Braşo
vului, în «Analele Acad. Rom.», M.S.I., Seria III, t. XXII, Bucureşti, 1939, p. 5).
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descendent direct al lui Mircea cel Bătrîn, considerat astfel, în chip vă
dit, ca întemeietor al principalei ramuri dinastice.

Discuţia de mai sus, dacă pune în lumină concepţia dinastică a lui 
Petru Cercel, nu lasă bineînţeles să se întrevadă în nici un fel care 
erau justificările pentru dreptul la tron utilizate de «Mihneşti», cu care 
el se afla în competiţie, şi care — bănuim — la un moment dat au ajuns 
chiar la cunoştinţa Porţii. Cu alt prilej, ocupîndu-ne de datarea celei 
dintîi cronici a Ţării Româneşti, în slavonă, am susţinut că redactarea 
ei trebuie plasată în a doua jumătate a secolului XVI, mai exact chiar 
în vremea domniei lui Alexandru Mircea 16, cel care a făcut ca în scaunul 
domnesc să se întoarcă «Mihneştii». Nu revenim asupra argumentelor 
folosite atunci. Destul să reamintim că, potrivit ipotezei noastre, sub 
domnia lui Alexandru Mircea au fost «asafriblate» într-un text unitar 
nucleele de cronică preexistente în ţară, aşa-numita Cronică despre 
Radu de la Afumaţi, care se încheia cu anul 1525, precum şi Cronica 
despre Mircea Ciobanul, care acoperea anii 1545— 1559, punîndu-se în 
fruntea lui o scurtă introducere despre legendarul «descălecător» de ţară 
Negru Vodă şi o listă extrem de succintă a domnilor care s-au succedat 
pe tron în intervalul 1290— 150817. Tocmai această listă ne interesează 
în cele de faţă, în măsura în care ea, confruntată cu elementele puse la 
dispoziţie de memoriul din 1580 al lui Petru Cercel, ne poate oferi un 
argument suplimentar în menţinerea datării propuse.

în absolut toate variantele Letopiseţului Cantacuzinesc, în care — cum 
bine se ştie — a fost condensată în cursul secolului XVII tradiţia croni- 
cărească a Ţării Româneşti, în capul listei primilor domni, numaîdecît du
pă însuşi Negru Vodă, figurează un misterios «Mihail vodă», care «au 
domnit ani 19» I8. B. Petriceicu-Haşdeu, în al său Negru-Vodă. Un secol 
şi jumătate din începuturile statului Ţârei Româneşti (1230— 1380), a 
«construit» un personaj, pe «Mihaiu-vodă Liteanul», care ar fi domnit 
cam între 1246— 1279, imediat după Radu Basarab «zis Radu Negru»,

16. Ştefan Andreescu. Considerations sur Ia date de Ia premiere clironique de 
Valachie, în «Revue Roumaine d'Histoire», t. XII (1973), nr. 2, p. 361—373.

17. Meritul identificării cronicii în legătură cu Radu de Ia Afumaţi revine Iui 
Pavel Chihaia, Cine a lost ♦Negru Vodă» Întemeietor de cetăţi şi ctitor de biserici ? 
în culegerea Pagini de veche artă românească, I, Edit. Academiei, Bucureşti, 1970, p. 
116— 118. Numai că domnia sa a considerat în mod consecvent că această Cronică 
despre Radu de Ia Afumaţi, cum a denumit-o, era deja prevăzută cu introducerea 
despre Negru Vodă şi lista domnilor din secolele XIV — începutul XVI (Ibidem, 
p. 119— 122; Idem. Ce Ia Negru Vodă Ia Neagoe Basarab. Interlerenţe literar-artistice 
In cultura românească a evului de mijloc, Bucureşti, 1976, p. 52—53, 56—64 şi, mai 
ales, 93— 105). Noi nu împărtăşim acest punct de vedere. Atragem atenţia că în ca
tagrafia din 1847 a mînăstirii Gorgota printre cărţi era înregistrată şi o «Istoria Radu
lui vvd. de la Afumaţi» («Amvonul», XVIII, 1915, nr. 10, p. 315; semnalare a lui N. 
Stoicescu, căruia îi mulţumim).

Existenţa unei Cronici despre Mircea Ciobanul a fost pentru prima oară afir
mată de N. Iorga, Cronicele muntene. Intliul memoriu : Cronicele din secolul al XVII-lea, 
în «Analele Academiei Române», Mem. Secţ. Ist., Seria II, t. XXI, Bucureşti, 1899, p. 
311—312.

18. Istoria Ţării Româneşti (1290— 1690). Letopiseţul Cantacuzinesc, ed. critică de
C. Grecescu şi D. Simonescu. Bucureşti, 1960, p. 3. 197 şi ?04 • Virgil Cândea, letopiseţul 
Tării Româneşti (1292— 1664) în versiunea arabă a Iui Macarie Zaim, în «Studii» — 
«Revistă de Istorie», t. 23 (1970), nr. 4, p. 681,
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şi care ar fi totuna cu «Mihail» din «cronica muntenească» 19. Iată acum 
şi opinia lui D. Onciul : «Cel dintîi Mihail Voievod e adeverit ca fiu şi 
succesor al lui Mircea cel Bătrîn... Pe acest MihaiJ, care în cronice nu se 
află numit la locul său, cronicarii se vede că l-au pus greşit îndată după 
Radul Negru» 20. Că este vorba numai de o eroare a celui care a în
tocmit lista domnilor pentru răstimpul 1290— 1508 şi că în realitate «Mi
hail vodă» nu este altul 'decît fiul lui Mircea cel Bătrîn, care totuşi — 
trebuie s-o spunem — a avut o domnie atît de efemeră (1418— 1419), a 
crezut de altfel şi P. P. Panaitescu21. în sfîrşit, potrivit unei ipoteze 
formulate de curînd, numele «Mihail» nu figura în «analele slavone ale 
secolului al XVI-lea» şi ar fi fost intercalat doar în vremea lui Matei 
Basarab, între 1636— 1640, luîndu-se drept model ordinea domnilor ci
taţi în hrisovul lui Matei vodă pentru Cîmpulung din 12 aprilie 163622. 
într-adevăr în acest act sînt menţionate, pentru a se confirma vechile 
privilegii ale oraşului, mai întîi hrisovul lui «Io Radul Negru» voievod, 
iar numaidecît după, un hrisov de la «Mihail» voievod. Numai că pentru 
fiecare din aceste hrisoave s-au indicat şi anii în care, chipurile, ar fi 
fost scrise : la primul — 6800 (1291—1292), la al doilea — 6900 (1391— 
1392) ! 23. Credem că dacă acum ar fi fost introdus în cronică «Mihail

19. B. Petriceicu-Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniae, III, ed. Grigore 
Brâncuş, Bucureşti, 1976, p. 716—735 şi 836—837. Se poate spune, totuşi, că în reali
tate discuţia în legătură cu identitatea acestui domn a început încă din pragul secolului 
trecut, deoarece într-o copie de pe atunci a Letopiseţului Cantacuzinesc (ms; 17/3 de 
la Biblioteca Academiei R. S. România, clasificat in subgrupa 0* a ediţiei critice din 
1960) numele respectiv a fost adnotat în chipul următor : «în zilele acestui domnu 
venit-au craiul Carol ungurescu cu mulţime de oşti ca să-l supue supt corona ungu- 
rescă ; şi au făcut mare război cu Mihai vodă • şi fu biruit Carol craiul, căci de abie 
au scăpat cu putinei oameni în Ţara Unguriască cu mare ruşine» (ed. cit., p. 197). Ar 
rezulta implicit echivalenta Mihai-Basarab I. Curios e că şi mai tîrziu s-a încercat 
a se demonstra că «Mihail» ar fi «numele de botez» al învingătorului de la Posada ; 
de astă dată însă recurgîndu-se la documente, şi mai ales la actul papal din 1 februarie 
1327, citat indirect (Traian Simu, Mihail Basarab, în «Arhivele Olteniei», an. IX (1930), 
p. 297—306). Totuşi actul respectiv, pe lîngâ numele Bazarab nu conţine nici un adaos 
care să justifice o asemenea ipoteză (ultima ediţie: A. L. Tăutu, Acta loannis X X // 
(1317- -̂1334), Vatican, 1952, nr. 92, p. 182).

20. D. Onciul, Radul Negru şi originile Principatului Ţării Româneşti în Scrieri 
istorice, voi. I, ed. A. Sacerdoteanu, Bucureşti, 1968, p. 360.

21. P. P. Panaitescu, Începuturile istoriografiei in Ţara Românească, în «Studii şi 
materiale de istorie medie», voi. V, Bucureşti, 1962, p. 201. Punctul de vedere al lui 
P. P. Panaitescu, formulat în studiul citat (p. 216—220), este că introducerea despre 
Negru Vodă şi lista domnilor ulteriori, pînă Ia începutul veacului XVI, au fost alcătuite 
abia în vremea lui Matei Basarab. Numai de atunci deci s-ar putea vorbi de «cea dinţii 
istorie a Ţării Româneşti» sau de «întîia carte despre istoria întreagă a Ţării Româ
neşti» (ceea ce noi am chemat prima Cronică a Ţării Româneşti). Teza Panaitescu a fost 
recent îmbrăţişată de N. Stoicescu, «Descălecat» sau întemeiere f O veche preocu
pare a istoriograliei româneşti. Legendă şi adevăr istoric, în culegerea de studii «Consti
tuirea statelor feudale româneşti», Edit. Academiei, Bucureşti, 1980, p. 130— 132. Critica 
principalului argument produs de Stoicescu, la Sergiu Iosipescu, Letopiseţul Caixtacu- 
zinesc şi tradiţia istorică a originilor principatului Ţării Româneşti, în «Revista de 
Istorie», t. 33 (1980), nr. 10, p. 1879— 1881 (se referă la versiunea redusă a studiului lui 
N. Stoicescu, apărută în aceeaşi revistă, nr. 1/1980).

Z>. Pavel Chihaia, De la Negru Vodă la Neagoe Basarab.... p. 99— 100.
23. «Magazin Istoric pentru Dacia», V, Bucureşti, 1847, p. 337—338 ; aceeaşi suc

cesiune de nume şi date se repetă şi în hrisovul din 3 mai 1646 (ibidem, p. 345).
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vodă», căruia i s-au atribuit doar 19 ani de domnie, în nici un caz în 
hrisovul domnesc din 12 aprilie 1636 între el şi «Radu Negru» s-ar fi 
lăsat un interval de nu mai puţin de un secol. Mai degrabă procesul a fost 
invers : cronica ţării, în care figurau la început atît miticul întemeietor, 
cît şi, îndată după ei — şi acesta este lucrul care ne interesează aici — 
«Mihail vodă», a slujit drept sursă de inspiraţie în argumentarea ori
ginilor îndepărtate ale privilegiilor Cîmpulungului. Aşadar, hrisovul lui 
Matei Basarab din 12 aprilie 1636 fixează doar un termen ante quem 
sigur pentru prezenţa numelui «Mihail vodă» în Cronica Ţării Româneşti. 
Uşurinţa cu care s-a procedat atunci la plasarea cronologică fantezistă 
a «hrisovului» său (anul 6900 !) pledează, după opinia noastră, tocmai 
în acest sens.

Admiţînd evidentele lacune şi erori ale listei de care ne ocupăm, ori
cum nu putem crede că la origine introducerea numelui «Mihail vodă» 
imediat după cel al întemeietorului statului şi al dinastiei şi înainte de 
cele ale lui Dan I şi Mircea cel Bătrîn s-a datorat numai întîmplării sau 
unei grosolane confuzii cronologice. Dacă ne gîndim o clipă cît prestigiu 
conferea acestui nume faptul de a fi socotit succesorul în scaunul dom
nesc al lui însuşi Negru Vodă vom realiza că nu poate fi vorba nici
decum de o simplă greşeală. După părerea noastră, ţinînd seamă de ele
mentele ideologice conţinute în atît de interesantul memoriu al lui Petru 
Cercel, avem suficiente motive să vedem în lista domnilor Ţării Româ
neşti pentru răstimpul 1290—1508 tot un instrument ideologic, de astă 
dată întocmit spre a sluji cauza «Mihneştilor». Un «Mihail vodă» în 
cronica oficială, în cea dintîi cronică de la întemeierea statului, plasat 
înainte de «Mircea voevod bătrînul», ba chiar în descendenţa directă 
a lui Negru Vodă, elimina dintr-o lovitură pretenţia «Mirceştilor» — sau, 
în varianta occidentală, a «Demetrianilor» — de a fi cei mai îndreptăţiţi 
în a ocupa scaunul domnesc al Ţării Româneşti24.

Că «Mihneştii» nu s-au sfiit deloc să recurgă la un fals genealogic o 
ştim orea bine dintr-o altă împrejurare. Este vorba de grupul de mărtu
rii care tindeau să pună în lumină la un moment dat originea lor «din fa
milia regală a Corvinilor». Dar credem că această «teorie» şi-a făcut apa
riţia doar după 1574, adică după reuşita instalare pe tronul MoldoVei a

24. Cît de necesară era o asemenea demonstraţie ne-o dovedeşte o serie întreagă 
de repere politice ale domniei lui Alexandru Mircea, dar şi ale domniei fiului sau 
Mihnea. Toate concură în a indica în ţară existenţa unui puternic grup de opoziţie 
din rîndurile marii boierimi, care dorea aducerea pe tron a unuia din descendenţii 
lui Pătraşcu cel Bun (Vezi Dan Pleşia, Mănăstirea Dealul — necropolă domnească şi 
ceva despre irămintările interne din Ţara Românească in veacul al XVI-iea, în «Acta 
Valachica», Tîrgovişte, 1972, p. 148— 152). Aceasta explică dealtfel şi insistenta cu 
care familia «Mihneştilor» a căutat să atragă de partea sa, prin alianţe matrimo
niale, unele din marile neamuri boiereşti din ţară. Iată cum justifica, de pildă, la 
27 august 1582, într-o scrisoare către sora sa, doamna Ecatenna Salvaresso, mama 
lui Mihnea vodă, căsătoria fiului ei nu cu o prinţesă, ci cu o boieroaică din părţile 
Buzăului, Neaga din Cislău : «...Dacă mă întrebi despre mireasa ce i-am luat lui 
Mihnea voievod, e fată de boier localnic, şi în adevăr trebuia să f ie ; şi mi-ai scris 
şi domnia ta s-o iau din neam înalt, dar n-a putut să-mi dea mîna. Să fie bărbatul bun, 
el cinsteşte femeia ; pe oricare ar fi luat-o, tot ar fi fost Doamnă...» (E. de Hurntuzaki. 
Documente privitoare Ia istoria românilor, voi. XIV, partea 1, Bucureşti, 1915, nr. 
CXXXV, p. 61).
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lui Petru Şchiopul, fratele lui Alexandru Mircea. Această nouă etapă din 
evoluţia «Mihneştilor», care a însemnat unirea dinastică a Ţării Româ
neşti şi Moldovei, a reclamat neîndoielnic făurirea unei imagini mai 
ambiţioase asupra familiei, oarecum dincolo şi deasupra tradiţiilor dinas
tice locale. Ascendenţa lor «regală» avea desigur menirea să le justifice 
prezenţa la cîrma ambelor state româneşti extracarpatice şi chiar, în 
perspectivă — aşa cum pare să rezulte dintr-o mărturie deocamdată uni
că —, la cea a Transilvaniei. Această genealogie de prestigiu corespun
dea deci, foarte probabil, existenţei proiectului unei «Dacii» refăcute 
sub scut otoman 25.

Revenind la Negru Vodă şi la «succesorul» său Mihail din prima 
Cronică a Ţării Româneşti — aşa cum am denumit compilaţia în limba 
slavonă pe care am atribuit-o vremii lui Alexandru Mircea —, mai tre
buie să observăm că oricînd, dacă s-ar fi vrut acest lucru, o confruntare 
cu cele mai vechi pomelnice din ţară ar fi oferit posibilitatea rectificării 
listei primilor domni. Cum se ştie atît pomelnicul de la Episcopia Rîmni- 
cului şi unul din cele două pomelnice păstrate la Cîmpulung, cît şi po
melnicul mînăstirii Argeşului încep cu «Io Basarab Voevod» şi continuă 
cu enumerarea, în genere corecta, a voievozilor din a doua jumătate a 
veacului al XlV-lea m. Inutil să mai spunem că în aceste pomelnice, în 
succesiunea imediată a lui Basarab, nu figurează nici un «Mihail» ! Poate 
că însăşi «substituirea» lui Basarab prin legendarul Negru V odă27, atunci

25. Ştefan Andreescu, Restiiutio Dcciae (Relaţiile politice dintre Ţara Românească, 
Moldova şi Transilvania în răstimpul 1526—1593), Edit. Albatros^ Bucureşti, 1980, p. 
174— 175. Altă opinie la Pavel Chifoaia, De la Negru Vodă la Neagoe Basarab..., p. 
120—121. Faptul că în inscripţia din 1593, din biserica mînăstirii Sf. Matei din Murano, 
Mihnea Turcitul se arată a fi, pe lîngă «nepot de fi.u al lui Mihnea» (cel Rău), şi 
«strănepot al lui Radu» (I), nu înseamnă neapărat că el «se interesa oricum de înte
meietorul ţării» (Ibidem, p. 123), ci mai curînd că, avînd de înfruntat pretenţiile dinas
tice ale lui Petru Cercel, care-şi punea intre antecesori — cum am văzut — pe un 
«Radu cel Bun», atribuindiu-i faptele lui Mircea cel Bătrîn (N. Iorga, Rătăcirile în 
apus..., p. 290, şi 298—299), a vrut şi el să-şi pună în lumină descendenţa dintr-un 
«Radu» voievod !

26. Vezi D. Onciul, Vechile pomclnice ca izvoare istorice, în Studii de istorie, ed.
A. Sacerdoţeanu, Bucureşti, 1971, p. 262—266.

27. Recent a ieşit la iveală un hrisov al lui Mircea Ciobanul, cu data 3 mai 1549, 
care pare a cuprinde cea mai timpurie «atestare documentară» a lui Negru Vodă, citat 
sub forma «Negru voievod cel Bătrîn» (A. Busuioceanu, Documente inedite din Ţara 
Românească din secolul al XVI-lea, în «Studii şi materiale de istorie medi^», voi. IX, 
Bucureşti, 1978, p. 167). In genere, în documentele noastre interne medievale adaosul 
«cel bătrîn» intervine pe lîngă numele unui domn pentru a-1 diferenţia de unul sau 
mai mulţi succesori, care au purtat acelaşi nume. Iar această observaţie ne îndrumă spre 
numele lui Laiotă Basarab voievod (1473— 1477), în care într-adevăr componenta Laiotă 
nu înseamnă altceva decît... Negru! (N. Iorga, Numele de botez la români, Bucu eşti, 
1934, p. 7 şi 14, .unde arată că «Laiotă» vine «de la românescul Laiu-Negru» ; vezi şi 
N. A. Constantinescu, op. cit., p. 307 ; cf. opinia lui Emil Petrovici, Numele de per
soană Laiotă in toponomia românească, în «Romanoslavica», III, Bucureşti, 1958, p. 13—
20, după care acest nume ar deriva din Vlad-VIadislav). Pe Iorga nu l-a interesat deloc 
această echivalenţă deoarece, aşa cum sublinia Gh. I. Brătianu (Tradiţia istorică de
spre întemeierea statelor româneşti, Edit. Eminescu, Bucureşti, 1980, p. 89), încă din 
1905 «nu mai ţinea seamă de mitul descălecării», identificîndu-1 apoi mereu pe Negru 
Vodă cu Neagoe Basarab. Trebuie totuşi remarcat că numele «Laiotă» alături de «Ba
sarab» (Basaraba Laiotă) nu figurează decît în cronicile moldoveneşti, anume în aşa- 
numitul Letopiseţ de la Putna, datînd din primul sfert al secolului XVI (P. P. Panaitescu,
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cînd a fost redactată partea de început a Cronicii Ţării Româneşti, nu a 
avut la urma urmelor decît scopul de a facilita acreditarea ideii exis
tenţei unui strămoş în linie dreaptă al «Mihneştilor», care ar fi domnit 
încă înaintea lui Mircea cel Bătrîn. Dar renunţarea la numele «Basarab»
— prezent, repetăm, în pomelnice — poate să fi avut şi un rost compli- 
mentar, în legătură cu amintirea vie a prestigioasei domnii a lui Neagoe 
Basarab (1512— 1521), care, cum e ştiut, s-a folosit în mod consecvent în 
titlul său oficial doar de numele «Basarab» (titlul său a fost, de obicei : 
«...Io Basarab voievod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei, fiul marelui 
Basarab voievod») 28. Spunem aceasta întrucît într-o scrisoare din Pera, 
cu data 18 iunie 1577, redactată deci în preajma morţii lui Alexandru 
Mircea vodă, se afirmă că pe la începutul acelui an la Poartă se ivise un 
pretendent, care pe temeiul mărturiei a şase «Velachi», a susţinut că el 
«e fiul lui Basarab, cea mai nobilă familie din Muntenia» (...che lui £ iil- 
lio di Basaraba, che e la piu nobille caxa di Velachia)29. Evident, la un 
examen superficial, în această menţiune ar putea fi identificată o refe
rire la însuşi Basarab I, cel Mare sau întemeietorul, cum obişnuiesc a-1 
chema istoricii mai noi. Cu alte cuvinte «casa» sau «familia» Basarabilor, 
semnalată în documentul din 1577, nu ar fi alta decît însăşi dinastia Ţării 
Româneşti, privită în totalitatea ei. Fără a exclude deloc faptul că nu
mele în discuţie a purtat mereu, indiferent de epocă, o aură specială — 
cel puţin în ambianţa curţii domneşti — , în care în fond răzbătea amin
tirea întemeietorului şi a momentului întemeierii, credem că pretenden
tul din 1577 şi «martorii» săi nu au recurs în nici un caz la acest concept 
general. însăşi formula «la piu nobille caxa di Velachia» presupune şi 
existenţa altor «case» sau «familii» cu drepturi la tron, chiar dacă cea 
a «Basarabilor» este recomandată a fi «cea mai nobilă» 30. Oricum, pentru 
a reveni la chestiunea cronicii, e limpede că prezenţa unui «Basarab vo
ievod», în capul listei domnilor Ţării Româneşti, ar fi putut pricinui apro
pieri stînjenitoare, ceea ce bănuim că a contribuit în plus la preferinţa 
acordată lui «Negru Vodă» al tradiţiei populare 31.

Un ultim argument care pledează, după opinia noastră, pentru re
dactarea celei dintîi Cronici a Ţării Româneşti în ambianţa curţii dom
neşti a lui Alexandru Mircea. Toate variantele cunoscute ale Letopise
ţului Cantacuzinesc vădesc faptul că istoria Ţării Româneşti începe să
Cronicile slavo-romăne..., p. 45, 57, 71), în Ţara Românească duşmanii săi, Radu cel Fru
mos, Vlad 'J epeş. şi Basarab cel Tinăr, îl cheamă simplu: «Laiotă» (I. Bogdan, Docu
mente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu (ara ungurească în sec. 
XV şi XVI, I, Bucureşti, 1905, indice).

28. Pentru excepţii — cazul unor hrisoave pentru minăstiri, unde urma să-i fie 
pomenit numele de botez ; Neagoe — vezi Ştefan Andreescu, Familia lui Mihai Vitea
zul, în culegerea de studii Mihai Viteazul, Edit. Academiei, Bucureşti, 1975, p. 234.

29. N. Iorga, Contribuţiuni la istoria Munteniei în a doua jumătate a sec. XVI, in 
«Analele Acad. Rom.», Mem. Seci, ist.. Seria II, t. XVIII, Bucureşti, 1896, p. 22.

30. Şi Pavel Chihaia, De Ia Negru Vodă la Neagoe Basarab..., p. 121, care a sem
nalat şi discutat menţiunea de mai sus, a văzut în «fiul lui Basarab» o referire la «des
cendenţii Iui Neagoe Basarab».

31. Ostilitatea trezită de numele Basarab este sugerată şi de însuşi faptul că în 
Cronica Ţării Româneşti, de care ne ocupăm, tocmai unui «Basarab», anume lui «La
iotă Basarab vodă cel Bătrîn», i se atribuie reprobabilul gest de a fi «închinat ţara tur
cilor» (Letopiseţul Cantacuzinesc, ed. cit., p. 4 şi 205; Virgil Cândea, op. cit., p. 681).
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fie expusă mai detaliat abia cu anul 15Q8, adică tocmai cu intrarea pe 
scena politică a lui Mihnea cel Rău şi a 'fiului său Mircea, care sînt bu
nicul şi tatăl lui Alexandru vodă. Presupunem, aşadar, că aşa-numita Cro
nică despre Radu de Ia Afumaţi, care a reprezentat primul text de cronică 
preluat în momentul alcătuirii Cronicii Ţării Româneşti, a fost precedată 
atunci nu numai de introducerea despre Negru Vodă şi de lista domnilor 
pentru răstimpul 1290— 1508, dar şi de un scurt text cu privire la îna
intaşii celui ce domnea la data efectuării acestei operaţii. Indirect, exis
tenţa în ţară a unei «istorii» oficiale asupra lui Mihnea cel Rău şi Mircea 
Pretendentul poate fi probată, credem, dacă recitim şi reflectăm puţin 
asupra a două texte de inscripţii, autentice crîmpeie de cronică, amîn- 
două alcătuite sub Alexandru Mircea şi, foarte probabil, din însăşi po
runca lui. Ne gîndim la pisania fîntînii din Ocnele Mari, datată 12 noiem
brie 1571, şi la aşa-numita Cronică murală de la mănăstirea Bucovăţ, da- 
tabilă în 15743Z. Deşi aceste texte evocă pe larg biografia de pribeag, pli
nă de suferinţe, a lui Alexandru, pînă la apucarea scaunului domnesc, în 
acelaşi timp ilustrînd cum nu se poate mai bine «spiritul cronicăresc» 
existent în ţară 33 ele nu pomenesc absolut nimic de originea domnului, 
de drepturile lui asupra tronului. Or, absenţa oricărei preocupări de 
acest gen în inscripţiile discutate lasă să se bănuiască existenţa contem
porană a unui alt text, care nu putea fi decît cronica oficială a ţării, în 
care erau temeinic demonstrate tocmai drepturile amintite.

Cercetătorii problemei începuturilor istoriografiei din Ţara Româ
nească sînt în genere de acord că o fază majoră pe drumul spre opera, pe 
care astăzi o cunoaştem sub numele de Letopiseţul Cantacuzinesc, a fost 
reprezentată de domnia lui Matei Basarab 34. Discuţiile continuă însă, fi
reşte, în legătură cu ceea ce trebuie-atribuit acestui moment din monu
mentala construcţie cronicărească. Observaţiile noastre vor porni de la 
o sugestie mai veche a lui N. Iorga, rămasă pînă astăzi nevalorificată.

Iorga, analizînd structura Letopiseţului Cantacuzinesc, a fost cel 
dintîi care a identificat în cuprinsul său, ca un corp distinct, «cronica ofi
cială» a lui Matei Basarab 35. Dar tot el a remarcat că, în chip ciudat, în 
unele manuscrise, îndată ce se termină «vieaţa lui Matei» (Basarab), apare 
un text care nu are nici o legătură cu lucrarea istorică abia încheiată : 
«izvodul cărţii lui Theofan, patriiarhul Ierusalimului», care este «un de

32. Inscripţiile medievale ale României, I, Oraşul Bucureşti, Edit. Academiei, Bu
cureşti, 1965, nr. 578, p. 480; P. P. Panaitescu, Cronicile slavo-române..., p. 195— 196.

33. Am încercat o definire a acestui concept într-un articol publicat în «România 
Literară», an. VI (1973), nr. 4, p. 8

34. Vezi, mai ales, P. P. Panaitescu, începuturile istoriograliei în Ţara Româneas
că..., p. 215—220.

35. N. Iorga, Cronicele muntene. Intiiul memoriu: Cronicele din secolul al XV //- 
lea, în «Analele Academiei Române», Memoriile Secţiunii Istorice, Seria II, t. XXI, 
Bucureşti, 1899, p. 314—315. Iorga separă totuşi de această «cronică» descrierea eve
nimentelor care l-au adus pe tron pe Matei Basarab, socotind că respectiva secţiune «e 
numai prefaţa de prigonire» a domniei lui. Aceasta deci ar fi o altă «frîntură» (p. 305) 
din care a fost compilat Letopiseţul Cantacuzinesc.
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cret patriarhal într-o ceartă dg călugări la Sfîntul Mormînt (1634). Se 
spune la sfîrşit că decretul e tradus de un Simion, al doilea Logofăt. S-ar 
putea ca tot acest Simion să fi scris şi cronica, precum se poate ca un 
copist să fi adaos bucata aceasta la opera biografului lui Matei. Oricum 
ar fi, compilatorul, luînd viaţa lui Matei, a luat cu dînsa şi acest apen
dice, care nu prea avea mare rost, se înţelege». în notă, tot Iorga obser
va că «părerea că avem a face cu o boţă de copist» este întărită de faptul 
că într-o altă versiune a Letopiseţului Cantacuzinesc pe care a studiat-o 
(cea de la Oradea Mare), textul respectiv a fost eliminat, trecîndu-se 
direct de la consemnarea morţii lui Matei Basarab, la domnia următoare, 
a lui Constantin Şerban 36. De fapt, în foarte multe copii ale Letopiseţului 
Cantacuzinesc «izvodul cărţii lui Theofan» lipseşte, ceea ce dovedeşte 
că a fost considerat foarte curînd drept un corp străin, care nu-şi are lo
cul în ţesătura operei. Chiar şi autorii ediţiei critice din 1960 au procedat 
la fel, deşi la baza acestei ediţii a stat tocmai un manuscris («cel mai 
vechi, datat sigur») în care figura «izvodul» sus-citat;{7. Manuscrisul în 
cauză, desemnat cu sigla V, a aparţinut lui Ştefan vodă Cantacuzino şi, 
drept urmare, a putut fi datat între aprilie 1714 şi ianuarie 1716 38.

Orice încercare de a introduce în discuţie, în legătură cu alcătuirea 
cronicii lui Matei Basarab, a numelui lui «Simon al doilea logothet», care 
în 1634 a tălmăcit «dupre limba greciască pre limba rumănească» actul 
patriarhului Theofan, trebuie neîndoielnic să înceapă cu schiţarea bio
grafiei lui. Operaţia este malt înlesnită de faptul că o serie de date asu
pra lui au fost reunite şi prezentate, într-un alt context, de Gh. T. Iones
cu 39. Vom întregi, la rîndul nostru, «fişa» biografică, cu unele elemente 
revelatoare, care i-au scăpat autorului menţionat40.

Vom preciza mai întîi că numele personajului nostru a fost cunos
cut în epocă mai ales sub forma «Sima». Activitatea lui este documen
tată, din cîte putem şti astăzi, pe parcursul a mai bine de trei decenii, în
tre 1611— 1643. în tot acest răstimp el achiziţionează nenumărate sate şi 
părţi de sate, aşa încît în prima parte a domniei lui Matei Basarab putea

36. Ibidem, p. 315. Pentru conflictul dintre comunităţile greacă şi armeană de la 
Ierusalim, care formează obiectul cărţii patriarhului Theofan, vezi Aurel Decei, Isto
ria Imperiului Otoman, Bucureşti, 1978, p. 347. Vezi şi Steven Runciman, The Great 
Church in captivity, Cambridge, 1968, p. 236. Despre trecerile lui Theofan prin ţările 
române: N. Iorga, Byzance apres Byzance, Bucarest, 1971, p. 169 şi Ilie Georgescu, 
Legăturile ţărilor române cu Ierusalimul. Patriarhii Ierusalimului în ţările române 
(veac. XVII—XVIII), în «Studii Teologice», seria II, an. VIII (1956), nr. 5—6, p. 
350—351.

37. Letopiseţul Cantacuzinesc, ed. cit., p. LX şi 202—204.
38. Ibidem. p. XXXIX.
39. Gh. T. Ionescu, Un caz de nerespeclare de către domnie a •mărturisirii» mar

torilor adeveritori, în «Analele Universităţii Bucureşti», Istorie, an. XVIII (1969), nr. 2, 
p. 141— 142, nota 53.

40. G. D. Florescu, Ceva despre cîtcva neamuri boiereşti olteneşti înru
dite între ele în veacul al XVII-lea, Bucureşti, 1944 (extras din «Arhiva românească»), 
p. 15— 16 a fost cel dintîi autor care s-a ocupat in treaicăt, mai mult din punct de ve
dere al legăturilor matrimoniale, de boierul Sima. Pentru descendenţa sa, vezi şi N. 
Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Tara Românească şi Moldova (sec. XIV— 
XVII), Bucureşti, 1971, p. 223.
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fi socotit stăpinitorul unui întins domeniu41. Prima lui soţie, Elisafta, era 
nepoata de văr a Doamnei Neaga, soţia lui Mihnea vodă Turcitul42. Cît 
despre a doua soţie, ea s-a numit Maria şi era sora lui Buzinca, mare co
mis 43. Două acte, ambele din 3 mai 1620, oferă lămurirea că la început a 
fost «logofăt de visterie» 44, abia în anii următori trecînd în cancelaria 
domnească, în calitate de al doilea logofăt. Începînd din 1628 îl întîlnim 
ca ispravnic la întocmirea a numeroase hrisoave domneşti 45. Zece ani 
mai tîrziu, la începutul lui 1638, devine vistier al doilea, dregătorie pe 
care o ocupa încă şi în 1643 46.

In vremea lui Alexandru vodă Coconul (1623— 1627), Sima, al doilea 
logofăt, s-a numărat printre boierii care l-au însoţit pe domn «la oaste 
la Daşov» 47. Dar ceea ce ne interesează cu precădere este activitatea lui 
diplomatică. Astfel, socotelile Braşovului au înregistrat că, la 1 mai 1628, 
în cetate a pătruns o solie din partea lui Alexandru vodă Iliaş al Ţării 
Româneşti (1627— 1629), compusă din douăzeci de persoane şi avînd în 
frunte pe «Logoffot Zima» 48. Sub Matei Basarab, el a îndeplinit cel puţin 

t trei misiuni în Transilvania. Astfel, la 24 mai 1635 se găsea la Alba Iulia, 
împreună cu marele sluger Zaharia 49, unde înfăţişa principelui Gheorghe 
Râkoczy I cererea domnului român de la miazăzi de Carpaţi de a extin
de alianţa defensivă dintre Transilvania şi Ţara Românească şi împotriva

41. Gh. T. Ionescu, op. cit., loc. cit. Pentru completarea datelor asupra domeniului 
lui, vezi Documenta Romanice Historica, B, voi. XXIV (1633— 1634), Ed. Acad., Bucu
reşti, 1974, s. v. Sima. Principala sa achiziţie a fost salul Păuşeşti, din jud. Vilcea, de 
la care îşi va lua chiar numele neamul întemeiat de el. G. D. Florescu, op. cit., p. 35

*a publicat un zapis al lui «Sima cămăraşul-, nepotul lui Dumitraşco căpitan ot Obea- 
din...», cu semnătura lui în greceşte şi care ar dovedi că la 1 octombrie 1677 mai era 
încă in viată. Insă, prin faptul că unul dintre martorii semnatari ai acestui zapis este 
Barbul «biv vel ban» al Craiovei, credem că mai curînd actul trebuie datat în răstim
pul 1646— 1649, cînd acesta a purtat într-adevăr acest titlu (cf. N. Stoicescu, op. cil., 
p. 227).

42. G. D. Florescu, op. cit., p. 16. care a precizat totodată că Elisafta (Safta), 
fiica lui Preda din Rumceni, a murit în 1623 şi că a fost îngropată în biserica Mitro
poliei din Tîrgovişte; din această căsătorie nu au rezultat copii ( Vezi şi Gh. T. Io
nescu, op. cit., loc. cit.). Doamna Neaga este indicată în mod expres ca «mătuşa Eli- 
saftei» în hrisovul din 28 iunie 1624 pentru satul Grozăveşti din jud. Ilfov (Docu
mente privind istoria României, B, veac XVII, voi. IV, nr. 446, p. 437).

43. G. D. Florescu, op. cit., loc. cit. Pentru biografia marelui comis Buzinca, vezi 
N. Stoicescu, op. cit., p. 133—13(4. Din această căsătorie s-au născut doi cop ii: o 
fiică, care a devenit setia lui Tudor din Greci (Olt), şi un fiu, Radu zis Păuşescul.

44. Al. Ştefulescu, Documente slavo-romăne relative la Gorj, Tg. Jiu, 1908, p. 
406—407 şi 413. După G. D. Florescu, op. cit., p. 15, mai înainte, în 1619. Sima ar fi 
fost cămăraş.

45. Gh. T. Ionescu, op. cit., loc. cit. Intr-un hrisov al lui Matei Basarab din 8 
decembrie 1636 («Magazin Istoric pentru Dacia», V. Bucureşti, 1847, p. 343) ultimul 
dintre boierii martori din sfatul domnesc este «Simion vel logofăt». S-a strecurat în 
ohip evident o eroare, în loc de vel (mare) trebuind citit vt. (al doilea). .Insă în 
această calitate, de al doilea logofăt; el nu putea face parte din sfatul domnesc. Deci 
şi în cazul acestui hrisov Sima nu a putut fi decît ispravnic.

46. Ibidem. 47. Ibidem.
48. N. Iorga, Socotelile Braşovului şi scrisori româneşti către slat în secolul al

XVII-lea, în «Analele Academiei Române», Memoriile Secţiunii Istorice, Seria II, t. 
XXI, Bucureşti, 1899, p. 173.

49. Pentru marele sluger Zaharia, vezi Marieta Adam. Lista unor dregători de 
categoria a doua, in secolele XV—XVII (Ţara Românească), în «Studii şi materiale 
de istorie medie», voi. IX, Bucureşti, 1978, p. 190.
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Imperiului otoman50. Cîţiva ani mai tirziu, Ia 1 septembrie 1638, Sima, 
acum vistier al doilea, era trimis din nou de Matei Basarab la curtea prin
cipelui transilvănean, de astă dată spre a trata cu reprezentanţii lui Va- 
sile Lupu, sosiţi tot acolo, pacea dintre Ţara Românească şi Moldova, în 
urma conflictului din anul precedent51. în sfîrşit, în 1641, acelaşi Sima 
sosea iarăşi la Gheorghe Râkoczy I, căruia îi înainta un foarte interesant 
memoriu, în care erau evocate relaţiile dintre ţările româneşti din afara 
arcului carpatic, după suirea în scaunul domnesc al Moldovei a lui Va- 
sile Lupu (1634). Din acest act aflăm totodată că, în ianuarie 1633, Sima 
s-a numărat printre boierii munteni care, însoţindu-1 pe Matei Basarab la 
Poartă, i-au susţinut cauza şi i-au înlesnit recunoaşterea 52. Un hrisov 
al lui Matei vodă din anul «7143» (1634 sept. 1 — 1635 aug: 31) lasă să se 
înţeleagă că «pan Simon al doilea logofăt» — numit ceva mai tîrziu, în 
cuprinsul aceluiaşi act, şi «Sima logofăt» — a mai fost o dată la Constan- 
tinopol, trimis de domn «în treaba şi în slujba ţării» 53.

Elementele înfăţişate pînă acum sînt suficiente spre a ne dezvălui 
personalitatea unui diplomat şi cărturar complet ignorat. Faptul că în 
1634 a tălmăcit din greceşte «cartea» patriarhului Theofan ni-1 arată cu-' 
noscător şi al acestei limb^ nu numai al slavonei, cu care se îndeletni
cea în cancelaria domnească, cînd era «ispravnic» de hrisoave. Iar lucrul 
nu trebuie să ne mire, deoarece, aşa cum atestă o serie de acte pe care 
s-a semnat în greceşte, el însuşi trebuie să fi fost de origine greacă 34. Ca 
atare, ţinînd seamă că prin prima sa soţie se înrudea cu ramura domneas
că a «Mihneştilor», putem vedea în el unul din acele elemente levantine 
ajunse în Ţara Românească pe urmele lui Radu Mihnea şi care şi-au da-‘ 
torat ascensiunea economică împrejurărilor favorabile create de «regi
mul prefanariot», instituit în a doua şi a treia decadă a veacului XVII. 
Deoarece, însă, din capul locului, în 1632, a optat pentru Matei Basarab, 
adus la putere — cum se ştie — de o mişcare în primul rînd antigreceas- 
că, iar acesta ulterior i-a acordat o desăvîrşită încredere, trebuie în egală 
măsură să-l includem în categoria boierilor greci asimilaţi, «înpămînte- 
niţi», din care cel mai ilustru caz pentru epocă a fost al lui Constantin 
Cantacuzino (Matei Basarab l-a păstrat în tot lungul domniei lui ca mare 
postelnic).

Intorcîndu-ne la întrebările ridicate de structura Letopiseţului Can- 
tacuzinesc, vom observa mai întîi că aşa-numita «cronică oficială» a lui 
Matei Basarab, redactată desigur în limba română, nu pare a fi avut o

50. Andrei Veress, Documente privitoare Ia istoria Ardealului, Moldovei şi Ţârii 
Româneşti, voi. IX, Bucureşti, 1937, nr. 268, p. 345—347.

51. Ibidem, voi. X, Bucureşti, 1938, nr. 19, p. 34—35. In această misiune Sima a 
plecat în Transilvania însotit de Marcu logofătul.

52. Victor Motogna, Epoca lui Matei Basarab şi Vasile Lupu, în «Cercetări Isto
rice», an. XIII—XVI, Iaşi, 1940, p. 471—472. Tot în 1633, toamna, Sima pleacă îm
preună cu Matei Basarab în Moldova, pentru a participa la campania împotriva Po
loniei, iniţiată atunci de turci şi condusă de Abaza paşa. Astfel, la 10 septembrie 
1633, el este ispravnicul unui hrisov domnesc «în sat Ia Vădeni la margine cînd am 
mers la război» (D.R.H.,, B, voi. XXIV, nr. 148, p. 200). 53. Ibidem, nr. 368, p. 492.

54. Greceşte semnează, de pildă, ca martor în actele din 19 iunie 1633 (Ibidem. 
nr. 102, p. 135), 10 noiembrie (1634— 1635) (Ibidem, nr. 405, p. 538) şi 2 noiembrie 
1636 (Şerban Răzeşul, Iarăşi despre mitropolitul Ignatie Sirbu. în «Biserica Ortodoxă 
Română», LXXXII (1964), nr. 11— 12, p. 1091).
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existentă de sine stătătoare, aşa precum a avut-o Cronica lui Mihai V i
teazul, care a fost prima scriere istorică în româneşte 5S. O lectură cît de 
superficială a «cronicii» lui Matei Basarab, aşa cum este ea reflectată de 
toate versiunile Letopiseţului Cantacuzinesc, lasă să se întrevadă două 
etape de redactare : a) Răstimpul anilor 1629— 1633, în care are loc pri- 
begirea lui Matei aga din Brîncoveni şi se pregăteşte înscăunarea lui, 
urmată de drumul la Poartă şi participarea la expediţia din Polonia, con
stituie un capitol distinct, bogat în precizări cronologice, care nu puteau 
ieşi decît de sub pana unui martor al evenimentelor ; b) După o pauză 
de două decenii, cînd a reizbucnit conflictul cu Vasile Lupu şi s-a pro
dus sfîrşitul lui Matei Basarab «cronica» a fost reluată. Intervalul 1633— 
1653 a fost «reconstituit» foarte succint, fără doar şi poate atunci cînd 
s-a scris despre ultimii ani de viaţă ai lui Matei vodă 56.

Delimitarea de mai sus ne îngăduie să presupunem că la începutul 
domniei lui Matei Basarab a fost luată hotărîrea de maximă însemnătate 
de a se scrie nu numai istoria acestei domnii, care abia începea, ci să se 
alcătuiască o istorie a Ţării Româneşti, în limba română, de la începu
turi. în acest scop au fost căutate şi regăsite «analele slavone» din seco
lul XVI, sau ceea ce noi am năimit prima Cronică a Ţârii Româneşti, care 
au fost traduse, li s-a adăugat Cronica lui Mihai Viteazul, iar pentru pe
rioada 1602— 1618 au fost folosite, prin tălmăcire din greceşte şi adap
tare, largi fragmente din Istoria celor petrecute în Ţara Românească de 
la Şerban Vodă pînă la Gavril Vodă..., de mitropolitul Matei al Mirelor 57. 
Această ultimă operaţie ne îndrumă însă în chip firesc spre ideea cola
borării la lucrare a unui cărturar bun cunoscător al limbii greceşti. Or, 
tocmai acesta era cazul lui Sima al doilea logofăt...

Ideea plasării iniţiativei reluării elaborării Cronicii Ţării Româneşti 
la începutul domniei lui Matei Basarab poate fi întărită şi pe altă cale. 
Se ştie că în multe versiuni ale Letopiseţului Cantacuzinesc a fost inter
calată, în tălmăcire românească, Viaţa Patriarhului Nifon, de Gavriil 
Protul, scriere care oferea din abundenţă ştiri pentru istoria Ţării Româ
neşti la începutul secolului XVI. Introducerea ei a avut desigur scopul de 
a suplini sărăcia de informaţii pentru răstimpul imediat anterior domniei

55. Cel dintîi care a făcut această observaţie a fost P. P. Panaitescu, Începutu
rile istoriogratiei In Ţara Românească..., p. 217: «alcătuirea primei istorii a Ţării 
Româneşti (in limba română — Şt. A.) se datoreşte curţii domneşti a lui Matei Ba
sarab». Pentru Cronica Iui Mihai Viteazul, vezi Dan Zamfirescu, Contribuţii la is
toria literaturii române vechi. Bucureşti, 1981, p. 383—459.

56. Vezi analiza lui Pavel Chihaia, De Ia Negru Vodă la Neagoe Basarab..., 
p. 19—21, care atrage atenţia că «etapele 1629— 1633 şi 1633— 1653 sînt acoperite de 
doi redactori cu formaţie şi viziune social-politică total diferite». Nu sîntem însă 
de acord cu autorul citat, cînd încearcă să demonstreze că «izvodul cărţii lui Theo- 
fan» a fost inserat în cronică abia la 1660 şi că această operaţie ar fi avut un 
anume sens, decurgînd din «misticismul» redactorului care ar fi lucrat în acest an 
(cf. p. 47— 48). In realitate conţinutul cărţii patriarhale nu justifică deloc o asemenea 
interpretare. După părerea noastră, «izvodul» rămlne un corp complet străin de cro
nică, care a fost preluat in chip mecanic de un copist al acesteia. Faptul îngăduie 
presupunerea că atît manuscrisul cronicii, cît şi «izvodul» s-au păstrat printre hîr- 
tiile rămase dc la Sima.

57. Vezi, în legătură cu acest din urmă aspect, Dan Zamfirescu, Matei al Mi
relor şi Letopiseţul Cantacuzinesc, in volumul său Studii şi articole de literatură ro
mână veche, Bucureşti, 1967, p. 184—204.

B.O.R. —  8
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lui Radu de la Afumaţi din vechea cronică în slavoneşte 58. Cînd a fost 
însă tălmăcită această scriere, pentru ca apoi să poată fi utilizată în re
dactarea cronicii ţării ? O descoperire nu foarte recentă, dar care din 
păcate a rămas prea puţin luată în seamă, proiectează o lumină deosebit 
de interesantă asupra acestei chestiuni.

Acum douăzeci de ani, Pompiliu Teodor a examinat din nou atît ma
nuscrisul Letopiseţului Cantacuzinesc menţionat ceva mai devreme (cel 
care a aparţinut lui Ştefan Cantacuzino), cît şi cel care cuprinde tradu
cerea învăţăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie şi a Vie
ţii Patriarhului Nifon de Gavriil Protul, ambele păstrate la Cluj-Napoca. 
Şi cel de-al doilea manuscris a făcut parte, cum dovedeşte «ex libris»-ul 
său, din biblioteca lui Ştefan Cantacuzino. Autorul citat a remarcat mai 
întîi că amîndouă manuscrisele au fost copiate de una şi aceiaşi mînă, 
evident între 1714— 1716. Dar, desigur, cea mai preţioasă observaţie a 
fost aceea că, pe unul din frontispiciile care împodobesc al doilea ma
nuscris, cel cu textul învăţăturilor şi al Vieţii Iui Nifon, se poate desci
fra data : «7142» (1633— 1634) 59. Prin urmare, copistul lui Ştefan vodă 
Cantacuzino a reprodus cu minuţie, am zice «fotografică», şi acest detaliu 
cronologic care era marcat în manuscrisul utilizat de el. în consecinţă, 
Pompiliu Teodor a emis ipoteza deplin justificată că anul «7142» «se re
feră probabil la arhetipul traducerii în limba română sau la un manuscris 
intermediar, care, trebuie să presupunem, cuprindea atît Învăţăturile cît 
şi Viaţa lui Nifon» “  în ce ne priveşte, am opta mai degrabă pentru pri
ma variantă, adică bănuim că ambele scrieri au fost tălmăcite în româ
neşte în 1633— 1634. însă această datare ne aduce din nou la acelaşi mo
ment de început al domniei lui Matei Basarab, în care am încercat să fi
xăm reluarea, traducerea, completarea şi continuarea primei Cronici a 
Ţării Româneşti, ale cărei baze fuseseră puse încă din secolul precedent, 
pe vremea lui Alexandru vodă Mircea.

58. P. P. Panaitescu, începuturile istoriogratiei m Ţara Românească..., p. 205. 
Vezi şi Petre Ş. Năsturel, Recherches sur Ies rtdactions greco-roumaines de la «V/e 
de Saint Niphon II, Patriarche de Constantinople», în «Revue des Etudes Sud-Est 
Europ6ennes», t. V (1967), nr. 1—2, p. 51—56, unde este comparată cea mai veche 
copie a traducerii româneşti ^ Vie/ii Patriarhului Nilon cu versiunea inclusă în Le
topiseţul Cantacuzinesc. După acelaşi autor (p. 63), executarea acestei tălmăciri pre
supune existenta unui «bon connaisseur du grec et evehtuellement du slavon, au 
cas ou un intermediaire slavon aurait existe».

59. Pompiliu Teodor, Două manuscrise copiate pentru biblioteca lui Şle'.an Can
tacuzino, in «Anuarul Institutului de Istorie din Cluj», t. V (1962), p. 231. Conform 
Notei asupra ediţiei, întocmită de D(an) Z(amfirescu), la învăţăturile lui Neagoe 
Basarab către iiul său Theodosie, fid. Minerva, Bucureşti, 1970, p. 106, lectura co
rectă a datei ar f i ; «7J43 (1635)».

60. Pompiliu Teodor, op. cit., loc. cit. Unele manuscrise din secolul XVII 
cuprind, pe lîngă cele două scrieri amintite, şi traducerea din slavoneşte a lungilor 
pisanii de la biserica mînăstirii Argeşului. De aici concluzia că cele trei traduceri 
au fost efectuate grupat cu un scop bine determinat: toate trei evocau personalita
tea şi acţiunea lui Neagoe Basarab, care a fost «modelul» pe care a încercat să-l 
imite Matei Basarab (P. Ş. Năsturel, op. cit., p. 65—67).
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Pe de altă parte, în legătură cu învăţăturile lui Neagoe Basarab că
tre fiul său Teodosie, a fost presupus ca traducător marele căturar Udri- 
şte Năsturel, cumnatul lui Matei Basarab 61. Cum însă traducerea aceasta 
face corp comun cu cea a Vieţii lui Nifon, şi nu în unul ci în mai multe 
manuscrise, este firească ipoteza unui traducător comun 62. Dar, ne gră
bim să observăm, Udrişte Năsturel, în pofida apropiatei înrudiri cu dom
nul tării, nu a purtat mereu decît titlul de al doilea logofăt, adică exact 
acelaşi titlu pe care l-a deţinut Sima pînă către sfîrşitul anului 1637. Să 
fie oare hazardată, în aceste condiţii, ipoteza colaborării celor doi căr
turari, în cadrul cancelariei domneşti, la pregătirea celui dintîi text în 
limba română al Cronicii Ţării Româneşti ? Cercetări viitoare vor lămuri 
neîndoielnic dacă lucrurile au stat într-adevăr aşa ra.

61. învăţăturile lui Neagoe Basarab..., ed. cit., p. 107.
62. P. Ş. Năsturel, op. cit., p. 63—68.
63. Despre Udrişte Năsturel se ştie în mod sigur că stăpînea limbile latină, sla

vonă şi rusă, dar faptul că el cunoştea şi greaca rămîne doar o probabilitate (Ibidem, 
p. 65). Dacă Viaţa Patriarhului Nilon nu a fost tradusă printr-un intermediar slavon, 
ci direct din greceşte, cu atît mai mult ideea colaborării la realizarea grupului de 
traduceri de care ne-am ocupat a unui cărturar de limbă greacă, cum a fost Sima 
logofătul, trebuie acceptată. Pentru rolul cultural al cumnatului lui Matei Basarab, 
vezi Virgil Cândea, Umanismul lui Udrişte Năsturel şi agonia slavonismului cultural 
în Ţara Românească, în volumul său Raţiunea dominantă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 
1979, p. 33—77. Vezi însă şi opiniile mai noi în legătură cu atribuirea traducerii 
Vieţii patriarhului Niton, formulate de N. A. Ursu, Un cărturar puţin cunoscut de 
la mijlocul sec. al XVII-lea : Daniil Andrean Panoneanul, în «Cronica», XVI (1981), 
nr. 43 (821), din 23 octombrie, p. 5 şi 8.



ADMINISTRAŢIA FACULTĂŢII DE TEOLOGIE 
DIN BUCUREŞTI (1881 -  1948)

DECANATUL Constantin I. BERCUŞ

Începînd prin cursuri gratuite ale unor profesori de la Seminarul 
«Central», la 12 nov. 1881, dar, neobţinîndu-se nici săli pentru cursuri, 
nici bază legală, nici un sprijin din partea forurilor de stat, Facullatea 
de Teologie din Bucureşti îşi încetează existenţa discret şi cu multă 
amărăciune din partea iniţiatorilor şi a studenţilor benevoli, la 25 ian. 
1883.

Pe parcursul a 14 luni, cursurile predate de cei şapte profesori au 
fost audiate la început de 43 studenţi şi 7 auditori, iar la 16 ian. 1882, 
decanul provizoriu (Barbu Constantinescu) înştiinţa Ministerul că nu
mărul studenţilor totaliza 29 laici, 17 preoţi şi 13 diaconi, cărora li se 
alăturaseră 15 auditori preoţi şi laici.

Dacă prin bunăvoinţă, cursurile se ţineau la Universitate între 
orele 5—7 d.a., cînd sălile nu erau ocupate de studenţii celorlalte Fa
cultăţi, nici decanul ales (Arh. Silvestru Bălănescu) nu dispunea de 
sală pentru cancelarie şi secretariat, nu avea personal administrativ, 
fără a mai aminti de ştampilă, imprimate şi material necesar de can
celarie. Deşi Facultatea era socotită de Minister, drept o «Facultate 
liberă», decanii au făcut şi muncă de secretariat, ţinînd evidenţa pre
dării cursurilor, au urmărit frecvenţa studenţilor, au întocmit orarii 
şi normative, au alcătuit statistici şi dări de seamă, străduindu-se tot
odată să-i asigure şi o  bază legală. Numai că «înţelegerea necesităţii 
ei de către cîţiva clerici şi teologi cărturari, care, pe lîngă idee au ofe
rit şi serviciile lor benevole» s-a rezumat doar la entuziasm şi sacri
ficiu personal. Instituţia proiectată şi în bună parte înfăptuită, neavînd 
o lege care să-i garanteze viitorul absolvenţilor săi, s-a destrămat.

Cum ideea era prea frumoasă şi entuziasmul înflăcărat, în nov. 
1884 se reiau cursurile, Facultatea avînd de astă dată numai trei pro
fesori suplinitori numiţi de Minister şi «onoraţi» cu diurnă. Totodată
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se punea la dispoziţia Facultăţii local din casele bisericii «Sf. Gheor- 
ghe-Vechiu» pentru internat şi la 16 nov. cei 35 de studenţi încep 
cursurile. Dintre foştii studenţi din 1881/1882 se găseau numai cîţiva ; 
mulţi dintre elevii Seminarului Central ce figurează printre studenţii 
din acea perioadă, ‘văzînd nesiguranţa existenţei instituţiei, se înscrise-

Corpul didactic al Facultăţii de teologie în 1946 
Rîndul de sus, de la stînga la dreapta : C. Micu, L. Iacob, T. Popescu,

I. Coman, I. G. Savin şi N. Chiţescu 
Rîndul de jos, de la stînga la d r e a p ta P. Vintilescu, N. Popescu, V. Ispir,

G. Galaction şi T. Bulat.

seră la alte Facultăţi. Aşa a fost cazul cu Gheorghe Marinescu, care 
absolvind şapte clase în 1882, se înscrie la Facultatea de medicină, deve
nind profesorul savant neurolog 1.

Din cei trei profesori, unuia — Arh. Ghenadie Enăceanu — i se 
încredinţează sarcina decanatului, iar Arh. Gherasim Timuş direcţia 
Internatului.

Deşi fără cancelarie, fără secretar şi ştampilă, înţelegerea foru
rilor superioare părea a fi mult mai evidentă ca în trecut; decanul 
fusese înştiinţat că se creaseră 20 burse a 60 lei pe lună, cursurile

1. Intre cei 43 studenţi se găseau 23 absolvenţi cu şapte clase ai Seminarului 
«Central» şi 10 elevi cu şase clase, printre care şi Gheorghe Marinescu.
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urmau să sfi ţină în localul Universităţii, să se îngrijească de întoc
mirea unui regulament care să precizeze modul ţinerii prelegerilor, a 
examenelor, cum şi a disciplinei şcolare2. Mai mult, la 13 dec. 1884, 
Ministerul dă aprobarea confecţionării unui «sigiliu cu marca ţerii în 
mijloc, iar în jur inscripţiunile : Universitatea din Bucureşti, Faculta
tea de Theologie».

Oscilînd între fiinţă şi nefiinţă totuşi, întrucît abia după şase ani
— prin Legea din 25 iunie 1890 — este recunoscută oficial instituţie 
Siuperioară de învăţămînt, Facultatea îşi duce existenţa cu o persis
tenţă rar întîlnită. «Aşa cum există azi, scria Prof. T. M. Piopescu, Fa
cultatea nu este numai opera profesorilor onorifici, dar şi meritul lor. 
într-o vreme, în care conducătorii nu aveau poate gustul sau nu sim
ţeau pentru ţară nevoia unei culturi teologice superioare, s-au găsit şi 
oferit ei, cîţiva oameni de carte şi de bine, cari să amintească prin 
gestul lor, că Universităţii noastre îi lipsea tocmai ceea ce au fost 
Universităţile la origini: o şcoală teologică» 3.

Sub conducerea noului decan ales, Arh. Gherasim Timuş, se ela
borează primul Regulament de organizare şi funcţionare {1888), deşi 
Facultatea nu era încă legalizată. Pe măsura dezvoltării instituţiei, res
pectiv a înfiinţării de noi catedre şi a progresării vieţii universitare, 
Regulamentul este adaptat noilor condiţii (amendat) şi (publicat în edi
ţii noi: 1894, 1899, 1901, 1903, 1909, 1916, 1927, 1931, 1938.

Numărul studenţilor creşte cu fiecare an universitar, atingînd în 
1930/1931 cifra de 1417 (1321 băieţi şi 96 fete), fiind cea mai populată 
Facultate teologică din lume. Cel mai mare număr de studente îl gă- 
s!im însă în 1932/1933, respectiv 106. în luna mai 1931, Facultatea în
registrează 1 000 de titraţi: 970 licenţiaţi şi 30 doctori.

Fiecare decan din totalul celor 18 care Spau succedat la condu
cerea Facultăţii pînă la 4 dec. 1948, s-a indentifiat cu aspiraţiile ei, 
militînd .pentru ridicarea nivelului ştiinţific pe aceeaşi linie cu celelalte 
Facultăţi din cadrul Universităţii (Litere-fiiozofie, Drept, Ştiinţe, Me
dicină), încît la vremea lor au înfăptuit lucruri demne de admirat.

în timpul celor două etape ale funcţionării Facultăţii (1881— 1883 
şi 1884— 1948), pe parcursul a 67 ani, s-au exercitat nu mai puţin de 
23 mandate de decan (fără prelungirile şi realegerile respective), din 
care opt au fost prin numire şi 15 prin alegerea Consiliului profesoral
— după sistemul electiv prevăzut de Legea învăţămîntului secundar 
şi superior, respectiv universitar mai tîrziu.

Iată numele şi succesiunea lor :
1881—1883

1. Barbu Constantinescu numire 1 l.XI.1881— 15.XI.1882
2. Arhiereul Silvestru Bălănescu alegere 15.XI.1882—25.1.1883

2. Adresa Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice nr. 12661/27.X .1884.
3. «După cincizeci de ani», în «Raze de Lumină», an. IV, nr. 3—4/1932, p. 3—8.
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1884— 1948
1. Arhiereul Ghenadie Enăceanu numire 27.X.1884—XII.1886
2. Arhiereul Ghrasim Timuş alegere 28.11.1887—20.11.1893
3. Nicolae Nitzulescu alegere 20.11.1893—9.III.1896
4. Constantin Erbiceanu alegere 9.III.1896— 15.XI.1900
5. Constantin Chiricescu alegere 16.XI.1900—20.XII.1910
6. Dimitrie G. Boroianu alegere 20.XII.1910—XM.1912
7. Ioan Cornoiu alegere 1.1913— 13.VI.1913
8. Badea Cireşanu alegere VI.1913—1.XII.1915
9. Dragomir Demetrescu alegere 1.XI1.1915—1.XII.1917 

numire 1.XII.1917— 1.VI.1919
10. Constantin Chiricescu alegere 7.VI.1919—1.X.1923
11. Dimitrie G. Boroianu alegere 1.X.1923— 1.X.1927
12. Preotul Ioan Mihălcescu alegere 1.XI.1927—1.X.1929
13. Preotul Ioan Popescu-Mălăeşti alegerş 1.X.1929—1.X.1933
14. Preotul Ioan Mihălcescu alegere 1.X.1933—1.X.1936
15. Preotul Ioan Popescu-Mălăeşti alegere 1.X.1936— 1.X.1938
16. Preotul Petre Vintilescu alegere 1.X .l938—8.X. 1940
17. Lazăr Iacob numire 16.X.1940— 1.VI.1941
18. Şerban Ionescu numire 5.VI.1941— 16.IX.1942
19. Teodor-M. Popescu numire 16.IX.1942—14.X.1944
20. Vasile G. Ispir numire 14.X. 1944—3.1 X .l946
21. Preotul Petre Vintilescu numire 3.IX.1946—4.XII.1943

Unii s-au străduit pentru asigurarea bazei legale şi materiale, alţii 
au făcut eforturi ca profesorii să fie puşi în drepturi egale cu oolegii 
lor de la celelalte Facultăţi, ori să fie puse la îndemîna studenţilor 
materialele didactice necesare pentru instruirea într-o sferă cît mai 
largă de cunoştinţe, inclusiv o educaţie social-culturală şi religioasă 
corespunzătoare. Decanii s-au îngrijit să trimită la studii ipeste graniţă 
cît mai mulţi bursieri, din care să se recruteze viitori profesori ai Fa
cultăţii şi cadre de elită în ierarhia bisericească. Aproape toţi decanii 
au făcut danii Facultăţii, au instituit fonduri pentru burse şwpremii. Nu 
trebuiesc uitaţi nici cei care şi-au donat biblioteca personală sau alte 
obiecte. Iată cîteva exemple :

— Silvestru Bălănescu, episcop de Huşi, donează două perechi de 
case cu tot locul lor de pe str. Plantelor, iar prin testament lasă în
treaga sa avere Facultăţii pe care a dorit-o şi servit-o fără plată (ca 
profesor şi decan). Fondul «Silvestru Bălănesou» ajunsese în 1941 942 
la suma de 2.356.250 lei capital.

— Gherasim Timuş scria la 10 ian. 1894 : «Dorind ca Facultatea 
noastră să prospere şi mai mult, m-am decis a oferi o bursă de 50 lei 
lunar unui student care ar proba că are aptitudini pentru scopul Fa
cultăţii». Acelaşi Gherasim Timuş înfiinţează un stipendiu de 500 lei, 
iar mai tîrziu dona Facultăţii «la care am avut cinstea să fiu mai mulţi 
ani profesor de limba ebraică şi decan», suma de 10.000 lei, în efecte 
5%. Fondul «Gherasim Timuş» din 1905 totaliza în 1941/1942 un capi
tal de 53.450 lei din care se acordau ajutoare licenţiaţilor ce mergeau 
în străinătate să se specializeze într-una din ramurile teologiei.

— Decanul Dragomir Demetrescu face o dinaţiune de 15.000 scri
suri urbane Iaşi, din venitul căreia se vor premia predicile şi confe
rinţele studenţilor teologi la diferite festivităţi ale Facultăţii şi Inter
natului teologic. Tot el creează şi un fond de 50.000 lei rentă din 1922.
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In 1941, 1942 «Fondul Dragomir Demetrescu» era de 206.400 lei capi
tal, iar donaţiunea de 22.850 lei.

Amintim şi de «Donaţiunea Prof. I. Cornoiu» constînd din 5.000 
lei numerar, din care s-au cumpărat efecte în valoare de 11.000 lei şi 
care ajunsese la 15.700 lei capital în 1941,1942.

Profesorul D. G. Boroianu dăruia Facultăţii, în 1928, biblioteca sa 
comipusă din 359 exemplare, cu dulapurile respective, evaluată la
100.000 lei. Cu trei decenii în urmă (1897), episcopul Ghenadie Enă- 
ceanu dăruise colecţia Patiologia greacă şi Acta sanctorum, iar ante
rior (1892) un număr de 35 cărţi bisericeşti vechi (tipărite între 1682 
— 1797).

— Preotul profesor Ioan Mihălcescu, fost în două rînduri decan, 
înfiinţează «Fondul Pr. I. Mihălcescu» donînd 25.000 lei la împlinirea 
a 25 ani de profesorat, din ale cărui venituri ste vor premia cele mai 
bune lucrări în specialitatea «Dogmatică specială» şi «Teologie fun
damentală». Odată cu împlinirea a 60 ani vîrstă şi 30 de profesorat 
(14.VI.1934) anunţă că la fondul anterior (ajuns la 40.000 lei) mai adău
ga 20.000 lei, iar prin testament încă 200.000 lei pentru ajutoare stu
denţilor săraci şi merituoşi. De asemenea, lăsa Facultăţii, biblioteca 
personală şi Societăţii studenţilor în teologie, dreptul de editare a 
manualelor didactice de curs secundar şi seminarial, cum şi o parte 
din sumele de asigurare ce se vor încasa la moartea s,a.

Şi alţi profesori au făcut danii Facultăţii şi au înfiinţat fonduri 
pentru burse sau premii. La 21.III.1931, Senatul Universităţii accepta 
«Fondul Econom C. Nazarie» de 80.000 lei rentă împroprietărire, iar 
prin decretul nr. 2128/1931 primea «Fondul Prof. N. Dobrescu» de
10.000 lei scrisuri funciare rurale.

Studenţii şi licenţiaţii din multe serii universitare ale Facultăţii 
s-au bucurat de ajutoare şi burse în ţară şi străinătate din fondurile 
şi donaţiunile menţionate.

Pînă în 1920, Facultatea folosea în localul Universităţii cînd o sală 
de cursuri, cînd alta: începînd cu acest an i se rezervă o anumită sală 
la parter. Dar în 1926 începe demolarea clădirii Universităţii şi cum în 
1929 reconstrucţia era gata, începuse lupta pentru extinderea spaţiu
lui Facultăţilor de ştiinţe şi litere-filozofie. Nici Facultăţile de drept 
şi farmacie nu aveau local. în această conjunctură, decanul preot I. 
Popescu-Mălăeşti reuşeşte să cîştige întreg etajul II din partea dreap
tă a clădirii refăcute — în faţa statuiei lui Mihai Viteazul. A fost un 
însemnat succes al decanului, care s-a bucurat de sprijinul integral al 
rectorului Nicolae Iorga. Anterior, profesorul N. Iorga asigurase pe 
decanul I. Mihălcescu că va da Facultăţii un spaţiu corespunzător şi 
şi-a respectat promisiunea făcută, la momentul oportun.

Vorbind în Cameră despre nevoile Facultăţii, în 1929, N. Iorga 
declara : «Este săracă, aşa cum era Mîntuitorul cînd a început predi- 
caţiunea sa : n-are decît mantia pe dînsa şi sandalele în picioare. Fa
cultatea se găseşte în împrejurări de ar plînge toţi mucenicii asupra 
suferinţelor colegilor mei din această Facultate, care nu are în seamă
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numai o ramură de studii şi valoarea studiilor făcute înăuntru, ci din 
care pleacă, prin preoţi, însuşi viaţa morală şi învăţămintele sufleteşti 
de căpetenie ale satelor noastre» 4.

Lipsită complet de mobilier, decanul I. Popescu-Mălăeşti obţine 
fondurile necesare şi în scurtă vreme, s-au făcut birouri pentru cance-

Decanalul, personalul didactic ajutător, secretarii ţi bibliotecarul.
Rîndul de sus, de la stingă la dreapta : I. Stoenescu, N. Anghelescu, C-tin 
Pavel, Gh. Moisescu, H. Cojocaru, N. Nicolaescu, V. Gregorian, E. Branişte,

I. Lancrănjan, T. Manolache, C. Bercuş.
Rîndul de jos, de la stînga la dreapta : B. Ghiuş, I. Ivan, V. Ispir, T. Bulat 

şi Ath. Negoită.

larii şi sala de consiliu, canapele, spaune, ghişee, vestiar, dulapuri, 
mese şi scaune pentru sălile de lectură şi seminarii, bănci pentru sălile 
de curs şi catedre, covoare, perdele, inclusiv mobilierul pentru biblio
tecă. Bătînd la uşile Ministerului, truda decanului n-a fost zadarnică. 
Odată cu această preocupare, decanul s-a îngrijit de cursurile şi ma
terialele necesare instruirii studenţilor, dar pentru educaţia moral-reli- 
gioasă a lor, în înţelegere cu Arhiepiscopia, a împărţit studenţii pe

4. ♦Pentru Universitate» —  cuvintări, «Datina românească», Vălenii de Munte, 1929.
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echipe, care să ia parte activă la serviciul divin în aiproape 40 de bi
serici din Capitală5.

Mai sînt şi alte aspecte legate de munca decanatului: demersuri 
în 1905 şi 1906 pentru ca salariul secretarului să fie egalat cu al celor
lalţi secretari de la celelalte Facultăţi; introducerea jurămîntului pen
tru licenţiaţi (1911); admiterea studentelor la Facultate,- dreptul de a 
se acorda şi titlul de doctor în teologie etc., etc.

SECRETARIATUL

Aproape 14 ani, Facultatea n-a avut secretar oficial şi bugetar. 
Băniuim că decanii au aipelat în acel timp la serviciile benevole ale 
unor studenţi pentru lucrările de cancelarie. Unora poate le acorda 
din fonduri extraordinare o recompensă oarecare. în acest mod a func
ţionat trei ani înainte de a fi numit provizoriu, la 9 iunie 1897, primul 
secretar — Eftimescu Ştefan.

Licenţiat în teologie (24.111.1895), ca toti secretarii ce se vor suc
cede pînă în 1948, unul dintre ei fiind chiar doctor al Facultăţii, numi
rea lui a fost făcută munai pînă la 1 sept 1897, deoarece fusese numit 
profesor la Gimnaziul real din Călăraşi. Rămîne însă în continuare 
într-o situaţie provizorie şi la 11 febr. 1898 este titularizat în post. 
Funcţionează sub mandatul a trei decani, pînă la 31.III/13.IV.1903, adu- 
cînd servicii însemnate lucrărilor de cancelarie. Iată cîteva din sarci
nile secretarului : înscrierea studenţilor ; întocmirea cataloagelor şi 
trecerea notelor în registre matricole ,• înscrierea studenţilor pentru 
examenele anuale, generale şi de licenţă, inclusiv alcătuirea cataloa
gelor pentru ţinerea acestora; întocmirea orariilor după indicaţiile 
consiliului profesoral S|Ub supravegherea decanului; evidenţa prezen
ţei profesorilor la cursuri şi a frecvenţei studenţilor ; ţinerea evidenţei 
încasării taxelor de la studenţiîntocm irea statelor de plată pentru 
corpul didactic şi administrativ; alcătuirea şi contrasemnarea cores
pondenţei — sub indicaţiile decanului — cu autorităţile şi particulari ? 
eliberarea carnetelor de student; ipăsitrarea evidenţei bunurilor şi în
treţinerea în bune oondiţiuni a localului etc., etc. între timp, secreta
rul va ţine evidenţa legatelor şi va exercita şi funcţiunile de manda
tar şi casier.

Ca o curiozitate, menţionăm că în timpul secretarului Eftimescu, 
studenţii audiau — conform orariului — pe lîngă studiile de speciali
tate teologică şi următoarele cursuri : an. I — Interpretarea din autori 
latini (N. Quintescu), Logica (T. Maiorescu), an. III: Istoria filosofiei 
vechi (D. C. Demetresicu-Iaşi), Limba elină (Francudi) Istoria români
lor (V. A. Urechia), Psihologia, Dreptul roman.

îndeplinind şi funcţiunea de iprofesor secundar, la plecarea din se
cretariat Eftimescu Ştefan a devenit defensor eclesiastic.

Timp de un an şi jumătate (21.IV.1903— 1.X.1904), urmaşul său a 
fost preotul Romanescu Pantelimon, pe care multe serii de absolvenţi

5. Manolache T. N., O nouă eră pentru Facultatea c/e Teologie din Bucureşti, in 
«Raze de Lumină», an. II, nr. 3/1930, p. 42.
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ai Seminarului «Central» l-au avut profespr şi director. Se bucura de 
prestigiu în rîndul colegilor săi — cadre didactice — şi de autoritate 
şi respect din ipartea seminariştilor.

Şi el licenţiat în teologie (18.XI.1902), şi-a adus contribuţia la în
deplinirea lucrărilor de cancelarie, dar nu l-au reţinut, dorind să-şi va
lorifice pregătirea mai degrabă pe linie didactică şi preoţească. Sufe
rind de tuberculoză, moare relativ tînăr {în 1927), în acea vreme fiind, 
profesor şi director de Seminar.

Cel care îşi va înscrie adînc numele în munca de secretariat pe o 
perioadă îndelungată, a fost preotul econom stavrofor Florescu-Dim- 
boviţa Ioan (1875— ?). Absolvent al Seminarului «Central» (1899) şi 
licenţiat al Facultăţii (25.XI.1903), a fost numit secretar la 1 oct. 1904 
(ord. nr. 53.690/2851/7.X.1904), post în care funcţionează pînă la 15.III. 
1913, cînd este numit profesor de religie la liceele «Carmen Sylva» şi 
«Şcoala Centrală», unde activează pînă la pensionare (1938).

Hirotonit preot pe seama bisericii Radu Vodă (1906), a fost numit 
spiritual al Internatului teologic (decret nr. 6.102/1906) şi exercită 
această funcţie pînă la 1.X.1918, cînd se transferă preot la biserica 
«Stejarul» din Bucureşti, unde slujeşte pînă la pensionare (15.VIII.1945).

Munca de secretar a desfăşurat-o sub trei decani (C. Chiricesou, 
D. Boroianu şi I. Cornoiu). Sub aceştia, Facultatea cunoaşte o epocă 
de înflorire prin venirea în corpul didactic a noilor iprofesori: N. Do- 
brescu, I. Mihălcescu, I. Popescu-Mălăeşti, C. Nazarie. Dorind a asigura 
viitorilor licenţiaţi o pregătire cît mai complexă şi de utilitate practi
că în teren, decanii şi consiliul iprofesoral introduc în orariul Facultă
ţii, o serie de discipline cu profil medical şi farmaceutic. Bandaje şi 
aparate de fracturi (Prof. dr. Gr. Romniceanu) ; Boale de copii şi infec- 
ţiioasie (Prof. dr. C. N. Tomesou); Boale de piele (Prof. dr. M. Petrini- 
Galatz) ; Boale chirurgicale (an. III, Prof. dr. C. Angelescu ; an IV, 
Prof. dr. Th. Ionescu) ; Prepararea medicamentelor (Agr. dr. M. Geor- 
gescu); Boale interne şi medicamente uzuale (Agr! I. Nanu-Muscel) şi 
Igiena (Prof. dr. V. Sion). Cursurile se ţineau la spitalele Filantropia, 
Colţea, Spitalul de copii şi Facultatea de medicină. Totodată, studenţii 
de anul IV frecventau şi unele cursuri anexe la Facultatea de litere şi 
filozofie (Limba şi literatura română, Pedagogia).

Cu adresa nr. 174>'17.111. 1911 se cerea ca secretarul Facultăţii să 
fie plătit la fel ca secretarul Facultăţii de ştiinţe (exista "o diferenţă 
de salariu între secretari în funcţie de numărul studenţilor şi al cadre
lor didactice); de asemenea, să se prevadă şi un post de copist, lucră
rile de administraţie fiind foarte numeroase.

Preotul I. FIorescu-Dâmboviţa a (participat la campania din 1916-
1918 «fiind surprins la datorie, intre soldaţii lui, ca un vrednic păstor 
lîngă turmă, în ziua de 24 aug. 1916, cînd toţi căutau să fugă peste 
Dunăre de la Turtucaia. Stînd neclintit la postul său, dînd ajutoare ră
niţilor şi muribunzilor, şi-a urmat sub vestonul militar, regimentul în 
captivitate» ca prizonier la bulgari pînă la 1 mai 1918. «Om în puterea 
vîrstei, cuminte, bun şi cumpătat la vorbă», /preotul Florescu a înscris 
pagini de mucenicie ca orice prizonier din lagărele: Razgrad, Tulovo,



876 BISERICA ORTODOXA ROMÂNĂ

Kîrdjali şi Ustovo, încît suferinţele şi faptele sale au devenit subiect 
de literatură 6.

A fost preşedintele Judecătoriei protopopeşti (1930— 1934) şi pre
şedintele Consistoriului sipiritual de judecată (1941-1944).

De o continuitate lungă s-a bucurat cancelaria Facultăţii şi de ser
viciile urmaşului său, care a funcţionat peste zece ani — preotul Po- 
pescu-Liliacoveanu Simion (1887—?).

Absolvent al Seminarului «Central» şi licenţiat al Facultăţii (22. 
X. 1912), în febr. 1913 a fost hirotonit preot pe seama bisericii Sf. Ni
colae Sîrbi din Bucureşti, iar la 1.IV.1913 a fost numit secretar al Fa
cultăţii (decret nr. 1500/30.111.1913).

între 1918-1921 obţine la Atena titlul de licenţiat al Universităţii 
Naţionale şi Capodistriene (diploma în teologie nr. 105/1920 şi în li
tere şi filozofie nr. 247/1919). La 27.VI.1923 trece la Bucureşti docto
ralul în teologie cu lucrarea Oxigen, iar în 1924 examenul de capaci
tate pentru profesorii secundari (diploma nr. 53.121/1924).

Demisionează de la Facultate la 1.III.1924 şi funcţionează ca profe
sor de religie la Liceul «Marica Brîncoveanu» (1926— 1928), Şcoala Nor: 
mală de gospodărie «Gh. şi M. Filipescu» (1927-1929) şi Liceul «Gh. 
Şincai» (1928-1940). A fost membru în Conşistoriul mitropolitan (1938- 
1944), referent la Direcţia Mişcării Culturale a Municipiului Bucu
reşti etc.

Din lucrările sale amintim : Origina ierarhiei bisericeşti (1920) ; 
Canonul Muratoriu (1921); Evangheliile apocrife (1922); Legăturile Bi
sericii noastre cu Patriarhia de Constantinopol (1932) ; Studiul calenda
ristic pe şapte planete (1935) ,■ Sf. Apostol Petru n-a fost episcop în 
Roma (1941).

A apucat o periloadă grea în mersul Facultăţii: evenimentele pri
mului război mondial şi prefacerile după încetarea lui, dar a fost mar
tor şi la unele schimbări esenţiale: sporirea catedrelor, profesori noi, 
admiterea studentelor la teologie, dreptul de a conferi titlul de doc
tor în teologie etc.

La 1.III.1924 (ord. nr. 29370/1924) studentul Lefter Gh. Ştefan, cus
tode la secretariat (1.V.1923-1.III.1924) a flost avansat secretar. Absol
vent al Seminarului «Veniamin Costachi», diplomat al Şcoalei Normale 
«Vasile Lupu» din Iaşi şi bacalaureat al Liceului din Tulcea, urma la 
Bucureşti, paralel, Facultatea de teologie (licenţă la 15.XII.1925) şi Fa
cultatea de litere-filozofie (filologia modernă — licenţa nr. 11.596/1927). 
Preţuit de colegii studenţi, a fost ales preşedintele Societăţii studen
ţilor în teologie, preşedinte al Comitetului executiv al Centrului stu
denţesc Bucureşti şi vicepreşedinte al studenţilor din România.

Hirotonit preot (1.1.1926) pe seama bisericii «Adormirea Maicii 
Domnului» din Mizil, demisionează de la secretariat (1.II. 1926) şi slu
jeşte la biserica amintită pînă la 1.III. 1942, cînd se transferă la biserica 
«Sf. Ioan Botezătorul» din Brăila.

6. Vezi : Vlădescu C., Bulgarii... Bucureşti, 1926, p. 60, 65, 81 ; lorga N., Memorii 
voi. 1, Bucureşti, 1931, p. 321, 327 şi voi. 11, p. 17; Popescu N. Grigore, Preoţimea 
română şi întregirea neamului, Bucureşti, 1940, voi. 1, p. 55— 61.
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Confesorul Garnizoanei Mizil (1927-1942), protoiereu (1927-1931) 
şi profesor de 1. română, 1. latină, filozofie, istorie şi religie la Mizil 
şi Brăila, a înfiinţat Biblioteca parohială (3940 volume), Cămin cultu
ral, Filială a Soc. de Cruce Roşie.

Timpul scurt acordat funcţiei de secretar, ne îndreptăţeşte să 
credem că lucrările de cancelarie nu l-au atras în mod deosebit, ci mai 
degrabă i-au servit obţinerii titlurilor de licenţiat şi profesor secundar.

La fel, urmaşul său Todicescu Nicolae (licenţiat în teologie 14.XII. 
1926) n-a rămas în funcţia de secretar decît un an. Custode anterior 
(1.III.1924), a fost avansat secretar la 1.11.1926 (ord. nr. 12012/30.1. 
1926), iar la 1.III.1927 demisionează pentru a intra în cler. Diacon, preot 
şi profesor la Fălticeni, transferat paroh la Iaşi, a devenit directorul 
cancelariei mitropolitane. Ca preot militar a participat la campania 
din Vest (1944-1945).

în (postul vacant de secretar al Facultăţii, a fost numit studentul 
Găldău Fiorian, la 1.IV.1927 (ord. nr. 31.616/1927) care pînă atunci acti
vase la cancelarie pe post de custode.

în postul rămas liber de custode, a fost numit prin aceeaşi adresă 
(31.616/1927) şi pe aceeaşi dată, studentul Negoiţă S. Tănase, care la 
1.1.1928 va deveni ajutor de secretar — post nou creat prin desfiinţa
rea celui de custode.

Luîndu-şi licenţa în teologie (16.X)II.1927), secretarul Gâldău de
misionează la 1.XI. 1928, fiind hirotonit preot şi slujind mai mulţi ani 
la biserica «Domniţa Bălaşa».

în decursul a patru ani şi opt luni (1.111.1924— 1 .XI. 1928) la secreta
riatul Facultăţii s-au perindat trei secretari, care, de îndată ce şi-au 
obţinut licenţa şi şi-au putut asigura funcţionarea ca preoţi în pro
vincie sau Capitală, au ales-o pe aceasta din urmă, după cum era şi 
niormal.

Cea mai frumoasă epocă din evoluţia Facultăţii, a trăit-o pe linie 
administrativă secretarul Constantinescu Marius (1900-1953), în timpul 
celor doi decani, profesori de mare prestigiu: Ioan Mihălcescu (1927- 
1929 şi 1933-1936 şi I. Popescu-Mălăeşti (1929-1933 şi 1936-1938).

Licenţiat în teologie (15.XII.1925), Constantinescu Marius a fost 
numit secretar la 1.XI.1928 (ord. nr. 153.155/1928) şi a funcţionat pînă la 
1.IV.1940. în timpul secretariatului său avem de înregistrat existenţa a 
patru secretari ajutori : Negoiţă Tănase (1.1.1928-1.X.1930) ; Georgescu 
St. Nicolae (1 .X. 1930.-1 .III. 1934); Georgescu V. Ioan (1 .III. 1934-1 .XI. 1937) 
şi Bercuş I. Constantin (1.XI. 1937-1.IV. 1940).

Plnă în 1928, arhiva Facultăţii a fost ţinută la un loc cu a Recto
ratului, după această dată, Facultatea păstrîndu-şi arhivă proprie.

Dotat cu o înfăţişare plăcută şi cu o  voce aparte de bas profund, 
M. Constantinescu a fost mulţi ani, unul dintre cei mai căutaţi şi do
riţi slujitori bisericeşti din Capitală, atît ca diacon la biserica «Am- 
zei», cît şi ca ipreot la biserica «Boteanu». Membru al coralei «Car
men», avea strînse legături cu cei mai renumiţi cîntăreţi şi dirijori — 
înainte de a fi secretar, fusese solicitat să facă. carieră de cîntăreţ al 
Operei Române. Paralel cu funcţiile de diacon, preot şi secretar la Teo
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logie, a activat ca profesor de religie la Liceul teoretic de fete «Aurel 
Vlaicu».

în timpul secretariatului său, Facultatea şi-a inaugurat o nouă 
etapă administrativă, siocial-culturală şi chiar didactico-ştiinţifică.

La 9 dec. 1929, decanatul se instalează cu săli de curs, cancelarii, 
săli pentru seminarii şi de bibliotecă, în etajul II al clădirii Universi-

Personalul ad-tiv al Facultăţii de Teologie in 1946 
Decan — Prof. V. Ispir; Prodecan — Prof. T. Bulat; secretar — C. I. Ber- 
cuş ; bibliotecar — T. N. Manolache; secretar adjunct — I. Stoenescu ; 

funcţionar la Secretariat — N. Anghelescu.

tăţii, lăsînd în urmă amintirea unui provizorat care durase nu mai pu
ţin de peste patru decenii şi jumătate. Aici dispunea: pe partea dreaptă 
de o sală de cursuri, şi un hol, iar pe coridor de trei săli pentru semi
narii : una pentru Teologie practică, a doua pentru Teologie istorică şi 
a treia (pentru Teologie exegetică. Pe partea stîngă a etajului se afla 
cancelaria decanatului şi a corpului didactic, sala de consiliu, cancela
ria secretariatului cu ghişeele respective, iar în continuare o nouă sală 
de cursuri şi spaţiu corespunzător pentru bibliotecă (Stală de lectură 
şi d©pozit).

Numit inspector biseriresc şi consilier la Arhiepiscoipia Bucureşti
lor, preotul Marius Constantinescu demisionează la I.IV.1940 din pos
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tul de secretar, onorîndu-şi cu demnitate şi multă tragere de inimă 
noile posturi încredinţate, murind la datorie — avea doar 53 ani.

în postul de secretar rămas vacant, a fost avansat la 1.IV. 1940, (ord. 
nr. 96726/1940) ajutorul de secretar Bercuş I. Constantin-(n. 1908). Ab
solvent al Seminarului «Central» şi al Şcoalei normale pentru învăţă
tori din Bucureşti (1928), licenţiat al Facultăţilor de teologie (1934) şi 
drept (1940), trecuse examenul de capacitate pentru profesorii secun
dari (1937) şi avea experienţa lucrărilor de cancelarie (între 1928-1934 
funcţionase la o întreprindere de stat).

Ca secretar, a parcurs o perioadă destul de grea datorită eveni
mentelor din 1940 cu prefacerile sale şi desfăşurării celui de al doilea 
război mondial. A participat la evacuarea Facultăţii (bunuri, arhivă, 
decanat, secretariat) ; a păstrat legătura cu cadrele didactice dispersate ; 
a supravegheat curăţirea «localului de dărîmături în urma bombarda
mentelor inamice (o bombă neexplodată fiind găsită în Bibliotecă); a re
zolvat lucrările cerute de nevoile cancelariei (inclusiv pe cele de man
datar şi casier); a pregătit toate cele necesare redeschiderii Facultăţii 
în 1944.

în sept. 1947, prin aplicarea abuzivă a măsurilor de raţionalizare în 
rîndurile perspnalului administrativ din învăţămîntul universitar, 
a fost lăsat liber, desfiinţîndu-i-se postul de secretar general de fa
cultate, pe motiv că instituţia avea un număr mic de studenţi şi de ca
dre didactice. Ulterior, revizuindu-i-se situaţia, a fost încadrat tot se
cretar general la Facultatea de medicină, pe aceeaşi dată de 1 sept. 
1947 (decizia nr. 269.301 /17.X.1947).

Pînă la transferarea la Medicină, funcţionase ca profesor supli
nitor de ştiinţe religioase la mai multe licee şi cele două seminarii 
(«Central» şi «Nifon») din Bucureşti (1935-1948), colaborase la revis
tele : Raze de Lumină, B.O.R., Duh şi Viaţă (organul Asociaţiei licen
ţiaţilor în teologie), Duminica ortodoxă etc. şi publicase două broşuri: 
Sf. Împăraţi — Constantin şi maica sa Elena şi Maria Magdalena, uce
nica Domnului (1942).

Nevoit să părăsească cancelaria Facultăţii, s-a prezentat la Medi
cină unde a £os,t primit în plină şedinţă de Consiliu profesoral şi timp 
de trei decenii (1947— 1977) se va bucura de încrederea şi preţuirea 
deosebită a decanilor şi a celor mai multe cadre ale Institutului de 
medicină şi farmacie, mai ales a rectorilor N. Gh. Lupu, Theodor Bur- 
ghele, Ştefan M. Milcu.

Membru al Societăţii române de Istoria medicinii (1959) şi al So
cietăţii internaţionale de Istoria medicinii (1966), îndeplineşte din l.IV. 
1967 sarcina de secretar al Secţiei de istoria medicinii şi a farmaciei
— Filiala U.S.S.M. Bucureşti, participînd cu comunicări, conferinţe şi 
rapoarte la mai multe simpozioane, reuniuni, conferinţe şi congrese 
naţionale şi internaţionale de istoria medicinii. A publicat peste 100 
lucrări, printre ele aflîndu-se volumele: Pagini din trecutul medicinii 
(1970); Constantin Severeanu (1976 — în colaborare cu Prof. I. Jianu); 
Cin trecutul Otorinolaringologiei în România (1979 — colaborare cu 
Dr. P. Miloşescu); Spitalul Colţea 275 ani de existenţă (1979 — în co
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laborare cu un colectiv, sub redacţia C. I. Bercuş); Pagini din trecutul 
medicinii româneşti (1981); colaborări la Istoria medicinii universale 
(1970); Semnificaţia medico-istorică a boiniţeior mănăstireşti (1970),- în- 
văţămintul medical şi farmaceutic din Bucureşti (1963 — secretar de 
redacţie şi autor) ; Institutul de medicină şi farmacie din Bucureşti (1968, 
idem secretar de redacţie şi autor) etc.

A păstrat totuşi legătura cu unele cadre didactice ale Institutului 
teologic de grad universitar şi în special cu colegii săi Ion V. Geor- 
gescu şi Teodor N.1 Manolache, publicînd împreună cu cel din urmă 
studiul Clerici şi teologi medici de-a lungul istoriei poporului român 
(sec. XIV-XVII), în «B.O.R.», nr. 3-5/1973, p. 401-432.

în urma încadrării sale la Medicină, în oct. 1947 a fost avansat se
cretar la Teologie, diaconul Ioan Stoenescu, care funcţionase ca aju
tor de secretar (21.VIII.1941— 1.X.1947). Acesta va continua un timp să 
funcţioneze şi la Institutul teologic de grad universitar, înfiinţat prin 
reforma învăţământului din 1948.

BIBLIOTECA CENTRALA

O dată cu dobîndirea spaţiului necesar în localul Universităţii la 
etajul II, în 1929, se înfiinţează şi Biblioteca centrală a Facultăţii pe 
specialităţi, alimentată cu tot ceea ce interesa şi era necesar cadrelor 
didactice şi studenţilor. Pînă în acel an, studenţii şi profesorii aveau 
la dispoziţie biblioteca Societăţii studenţilor în teologie, găzduită în 
Internatul teologic.

Biblioteca centrală a Facultăţii, pusă sub îndrumarea şi suprave
gherea profesorului Teodor M. Popescu, a avut ca bibliotecari pe 
Georgescu Şt. Nicolae (1934—1937) şi Manolache N. Teodor (1937— 
1948) şi în continuare la Institut. Primul, licenţiat în teologie (17.XII. 
1929) şi doctor al Facultăţii (6.IV.1933) a fost de mult folos bibliotecii 
pînă a trecut preot la Cîmpine, iar al doilea a refuzat oferta de a intra 
în rîndul cadrelor didactice în anumite condiţiuni, luîndu-şi tîrziu li
cenţa (27.VI.1939). In realitate, T. N. Manolache (1906— 1977) a acti
vat dintru început la organizarea şi dotarea Bibliotecii, fiind ajutor de 
bibliotecar din 1929— 1937. Meticulost şi modest, dar totdeauna la cu
rent cu tot ce se publica în domeniul teologiei, a istoriei şi literaturii, 
era «sensibil la toate evenimentele poporului român, percepute retro
spectiv şi cotidian, interesîndu-1, cu o afecţiune tulburătoare, tot ceea 
ce priveşte viaţa bisericească». 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, iar 
munca redacţională i-a deschis, noi perspective, dărîuindu-i toată pri
ceperea pînă în penultima zi a vieţii sale.

în afară de trei-patru volume broşuri (biografia şi bibliografia pro
fesorilor I. Popescu-Mălăeşti; I. Mihălcescu şi a fostului patriarh Nico- 
dim) toată munca lui redacţională şi editorială se găseşte răspîndită 
în revistele: Raze de Lumină, Studii teologice, Biserica Ortodoxă Ro
mână, Mitropolia Olteniei etc., unde timp de peste patru decenii a
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colaborat cu dări de seamă, cronici, recenzii, articole şi studii, ce ar 
putea constitui tomuri întregi cu cele mai importante date din viata 
teologică şi bisericească de la noi pe o perioadă de aproape cinci de
cenii. «

Un foarte renumit bibliofil, un strălucit profesor universitar şi un 
adînc cunoscător al bibliotecilor din ţară şi de peste hotare, Dan Simo- 
nescu, scria în 1936; «în Biblioteca Facultăţii de teologie din Bucu
reşti am consultat multe cărţi preţioase, care e ţinută la zi cu cele mai 
bune reviste şi publicaţiuni de specialitate, precum şi din specialităţile 
înrudite. Dicţionare de arheologie creştină, cataloage moderne ale co
lecţiilor de literatură patristică şi colecţiile înseşi, concordanţe bibli
ce, encilopedii, studii furdamentale, manuale de paleografie etc., se 
găsesc în această bibliotecă, laborator unde se lucrează tăcut, dar se
rios. Am găsit aci întotdeauna material nu numai pentru cunoaşterea 
Bisericii creştine, dar şi pentru studiul literaturii mai vechi şi medie
vale» 7.

SOCIETATEA STUDENŢILOR IN TEOLOGIE

Fondată la 1 mai 1887 de un grup de 20 studenţi, printre care se 
găsea şi viitorul profesor şi decan al Facultăţii, C. Boroianu, una din
tre cele moi respectate figuri ale teologiei noaslre în primele trei de
cenii ale secolului XX, îşi fixează drept sediu clădirea Internatului 
teologic. Scopul ei cultural, religios-moral şi material era rezumat prin 
trei puncte bine definite, menţionate în Regulament : a) Dezvoltarea 
pe terenul cultural-religios şi naţional a membrilor săi; b) întreprin
derea unei acţiuni de propagandă cultural-religioasă în afară şi c) 
Uşurarea mijloacelor de Situdiu şi de trai a membrilor săi.

Cu cinci categorii de membri : fondatori, onorifici, activi, cores
pondenţi şi asistenţi, Societatea a dăinuit pînă ce Facultatea a fost 
transformată în Institut. în rîndurile membrilor săi au figurat multe 
dintre cadrele Facultăţii, pe cînd erau studenţi.

în afară de profesorul D. Boroianu, mai amintim pe Bartolomeu 
Stănescu, V. Ispir, Gr. Pişculescu, H. Rovenţa, P. Romanescu, I. Flo- 
rescu-Dâmboviţa, Şt. Lefter etc., care au îndeplinit funcţiunile de pre
şedinţi, secretari, casieri etc.

Consecventă sarcinilor ce şi-a trasat, Societatea şi-a alcătuit mai 
intii un Statut şi un Regulament, iar din cotizaţii şi donaţiile mem
brilor fondatori, inclusiv alte venituri de la binevoitori, şi-a înfiinţat 
o Bibliotecă, îmbogăţită an de an cu volume, tratate şi reviste dintre 
cele mai valoroase. Astfel, în 1929, la Biblioteca Societăţii, studenţii 
puteau consulta un mare număr de reviste străine şi din ţară, care nu 
se găseau adunate toate la un loc, în nici o altă bibliotecă de la noi. 
în Biblioteca de la Radu Vodă nr. 24 bis, se aflau revistele: Biserica 
Ortodoxă Română, Revista Teologică (Sibiu), Solidaritatea (Bucureşti), 
Noua Revistă Bisericească (Bucureşti), Fîntîna Darurilor (Bucureşti),

7. «Raze de Lumină», an. V III,  nr. 1/1936, p. 59.
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Mitropolia Moldovei (Iaşi), Luminătorul (Chişinău), Renaşterea (Rîm- 
nicu Vâlcea), Cronica Romanului (Roman), Tomis (Constanţa), toate bu
letinele eparhiale şi o parte din publicaţiile pentru popor, La Nouvelle 
Revue des Jeunes (Paris), La Vie Spirituelle Ascetique et Mystique 
(Juvisy), La Vie intellectuelle (Juvisy), Le Fichier Catholique etc. Ulte
rior, li s-au adăugat: Raze de Lumină, Studii Teologice, Glasul Mona
hilor, Dumineca Ortodoxă, Duh şi Viaţă etc.

în toamna anului 1928, Societatea, în fruntea căreia se găsea dis
tinsul student Georgescu Şt. Nicolae din anul IV, iniţiază înfiinţarea 
unei reviste, drept organ al întregii studenţimi teologice bucureştene. 
Şi la finele lunii februarie 1929 apare primul număr al Razeloi de Lu
mină. Cum între timp, revista era ameninţată să nu mai poată apărea, 
nemaiprimind sprijinul material şi moral al Societăţii, decanul I. Po- 
pescu Mălăeşti a luat administraţia revistei din mîna studenţilor, a 
semioficializat-o şi a încredinţat-o lui Ioan V. Georgescu (1909— 1976), 
energicul ajutor de secretar al Facultăţii, dotat cu mare putere de mun
că şi cu o memorie deosebită, viitor cadru didactic (asistent şi profe
sor suplinitor de Exegeza Vechiului Testament în 1940— 1941).

Salutată ou entuziasm de la primul număr, de cele mai diverse 
condeie din revistele şi ziarele vremii, a intrat definitiv în patrimo
niul naţional, cînd marele Nicolae Iorga a onorat-o cu atenţia sa per
manentă. Tribună de studii şi cercetări adînci, schimburi de idei largi 
şi fructuoase, şcoală pentru formarea multor condeie teologice, «Raze 
de Lumină», pe parcursul a zece ani de existenţă, a avut la conducerea 
ei trei secretari de redacţie : D. Fecioru, an I şi II (1929— 1930), N. Şt. 
Georgescu, an. III—V (1931— 1933) şi Teodor N. Manolache, an. VI—X 
(1934— 1938).

Din însărcinarea decanatului, supravegherea permanentă a ei, a 
avut-o profesorul Teodor M. Popescu (1893— 1973), care cu o rară pa
siune şi îndreptăţită competenţă, a purtat de grijă pe tot parcursul ce
lor zece ani, personal scriind în paginile ei, articole, mici studii, recen
zii şi note.

Revista a străbătut nu numai Europa, dar a pătruns şi dincolo de 
Ocean, în America, cercurile din străinătate acordîndu-i credit nelimi
tat, acceptînd schimbul şi trimiţiînd lucrări pentru recenzii.

Printre manifestările cultural-religioase şi naţionale, Societatea 
şi-a înscris de mai multe ori numele prin organizarea unor şezători, 
seri culturale şi artistice, concerte etc. Una dintre cele mai reuşite ma
nifestări de acest gen, a fost Concertul studenţilor teologi la Ateneul 
Român, dat în seara zilei de 8 aprilie 1930. Pregătit de mai multe luni, 
concertul coral bărbătesc, pus sub conducerea muzicală a studentului 
Clement Popescu (viitor preot la biserica Bucureştii Noi), pe atunci 
unul dintre cele mai bune elemente de la clasa de dirijat a Prof. Ştefan 
Popescu de la Conservatorul de muzică şi artă dramatică din Bucu
reşti, Spa bucurat de un mare succes. Desfăşurat cu concursul barito- 
nilor Gh. Florescu şi M. Vulpescu (foşti seminarişti) şi a binecunoscu
tului tenor Gh. Ştefanovici, concertul a fost audiat de profesorii Fa
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cultăţii, profesorii Simion Mehedinţi, George Georgescu Breazu, zia
rişti, mulţi preoţi şi un mare număr de studenţi teologi şi de la alte 
Facultăţi. Programul a cuprins bucăţi de Kiriac, Muzicescu, Dima şi 
alţi compozitori români şi străini. S-au executat cîntece bătrîneşti, cîn- 
tece populare, colinde şi alte bucăţi religioase, care au incîntat audi
toriul.

Ca o pioasiă amintire pentru memoria fostului profesor şi director 
al Internatului teologic, Societatea a constituit -la 19 aprilie 1926, prin 
subscripţie publică «Fondul Preot Econom C. Nazarie», al cărui scop 
este bine definit de art. 3 : «Veţiitul acestui fond va fi întrebuinţat în 
folosul cultural al Societăţii Studenţilor în Teologie prin cumpărarea 
de cărţi la biblioteca sa şi premierea de lucrări cu caracter religios, 
ştiinţific sau literar, alcătuite de> membrii acestei Societăţi în folosul ei. 
Societatea este datoare a face anual pomenirea cu parastas la 25 martie 
a decedatului Preot prof. C. Nazarie».

Cu această ocazie amintim că osemintele profesorilor V. Ispir şi 
preot H. Rovenţa se odihnesc de veci în curtea Internatului teologic, 
ambii au fost preşedinţi ai Societăţii şi ultimul, director al Internatului.

Dar Societatea a fost şi paza spiritului de corectitudine şi a unei 
ţinute morale sănătoase, luînd apărarea străjerilor culturii teologice, 
aşa cum a făcut-o prin protestul adresat Asociaţiei Generale a Clerului 
Ortodox Român, care prin organul său «Graiul Vremii», din 27—28 
aug. 1929, încerca să aducă injurii profesorului D. Boroianu, injurii 
pornite din interese personale, meschine, cu nimic justificate.

Din cele arătate pînă aici, s-a putut vedea — într-o sumară schi
ţare — rplul important pe care l-au avut organele administrative (De
canat, Secretariat, Bibliotecă şi Societate) la ridicarea şi progresul 
Facultăţii de teologie din Bucureşti, care de-a lungul unei perioade de 
67 ani a stat cu cinste la nivelul Facultăţilor surori din cadrul Universi
tăţii Bucureşti.
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DIN BUCUREŞTI (1948-1981)

Lector dr. Cezar VASILIU

împlinirea a o sută de ani de la întemeierea învătămîntului teolo
gic superior la Bucureşti, prin crearea Facultăţii de teologie în cadrul 
Universităţii, în 1881, continuată, din 1948, de Institutul teologic din 
Bucureşti, trecut sub oblăduirea directă a Bisericii Ortodoxe Române, 
ne oferă prilejul alcătuirii acestui documentar privind doctorii în teo
logie proclamaţi de Facultatea, apoi de Institutul teologic din Bucureşti. 
Am zăbovit, cu sfială şi respect, asupra «Registrului lucrărilor şi exa
menului de doctorat» al Facultăţii de teologie a Universităţii din 
Bucureşti, pentru anii 1881— 1948, şase volume, — aflate astăzi în Ar
hiva Institutului teologic universitar din Bucureşti —  aflînd că, între
1919 — data primului dloctorat în teologie — şi 1948, un număr de 69 
teologi au fost proclamaţi doctori în teologie.

I. Facultatea de teologie din Bucureşti (1881 — 1948)
Pentru asigurarea cadrelor universitare şi seminariale şi pentru 

pregătirea teologică superioară a celor mai distinşi licenţiaţi în teolo
gie, Facultatea de teologie a Universităţii din Bucureşti a proclamat, 
de-a lungul existenţei sale, următorii 69 doctori în teologiei:

1. La 11 iulie 1919, Vasilo Gh. Ispir a susţinut teza de doctorat în 
teologie intitulată Natura şi dezvoltarea ideii de Dumnezeu în societa
tea popoarelor primitive din Africa Centrală. Un argument pentru do
vedirea universalităţii credinţei în Dumnezeu, avînd ca referent prin
cipal pe Prof. Irineu Mihălcescu ; media 10 (calificativul «magna cum 
laude») ;

2. La 15 iulie 1919, Badea Mangâru, Clement şi şcoala catehetică 
creştină din Alexandria, Bucureşti, 1928, 121 p . ; referat principal Prof. 
Dragomir Demetrescu ; media 10 (calificativul «magna cum laude») ;

3. La 15 iulie 1919, Dumitru Stănescu, Biserica românească din se
colul X în secolul XV; referent principal Prof. Dragomir Demetrescu; 
media 9 (calificativul «cum laude»);

4. La 10 februarie 1920, Pr. Constantin Provian, Metodul psiholo
gic şi istoric în teologia practică ■, referent principal Prof. Dimitrie Bo- 
roianu; media 10 (calificativul «magija cum laude») ,•

5. La 2 martie 1920, Arhim. Iuliu Scriban, Cărţile de pietate în 
limba românească, publicată parţial în «Biserica Ortodoxă Română»,
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XL (1923), nr. 7, p. 497—505; referent principal Prof. Dimitrie Boroia- 
nu media 10 (calificativul «magna cum laude») ;

6. La 18 martie 1920, Şerban Ionescu, Teoria ideilor forţe. Stadiu 
critic la ideea morală şi religioasă, Bucureşti, 1924, 124 p . ; referent 
principal mitropolitul Irineu Mihălcescu media 9 (calificativul «cum 
laude»);

7. Lâ 28 decembrie 1920, Preot Gheorghe Rădulescu, Studiu isto
ric asupra celor dinţii veacuri creştine; referent principal Prof. Drago- 
mir Demetresicu; media 10 (calificativul «magna cum laude»);

8. La 30 iunie 1921, Preot Vasile Radu, Studiu critic şi comentar 
asupra cărţii profetului Miha-, referent principal Prof. Ion Popescu- 
Mălăieşti media 9,50 (calificativul «cum laude»);

9. La 27 iunie 1923, Preot Simion Popescu, Origen ; referent princi
pal. Prof. Dragomir Demetrescu ; media 9 (calificativul «cum laude») ;

10. La 31 decembrie 1923, Preot Gheorghe Ghia, învăţătura despre 
împărăţia lui Dumnezeu în Noul Testament, Craiova, 1925, 88 p . ; refe
rent principal Prof. Ion Popescu-Mălăeşti ; media 9 (calificativul «cum 
laude») ;

11. La 13 mai 1924, Preot Grigore Cristescu, Preoţia creştină. Studiu 
dogmatico-apologetic ; referent principal mitropolitul Irineu Mihălcescu; 
media 9 (calificativul «cum laude») ;

12. La 27 mai 1924, Dumitru N. Chiriac, Hermias filosoful. Despre 
rîderea filosofilor păgîni; referent principal Prof. Constantin Chirices- 
cu ; media 8 (calificativul «bine») ;

13. La 10 martie 1925, Preot Marin Ionescu, Preotul şi armonizarea 
claselor sociale, Bucureşti, 1925, 149 p .; referent principal Prof. Dimi
trie Boroianu ; media 7 ;

14. La 10 martie 1925, Diacon Grigore Comşa, Datoriile preoţimii
în faţa problemelor sociale, Bucureşti, 1925, 96 p . ; referent principal °  
Prof. Dimitrie Boroianu, media 7 ;

15. La 17 aprilie 1926, Constantin A. Teodorescu, Rolul avuţiei 
după Sf. Evanghelie, Bucureşti, 1926, 74 p. f referent principal Prof. Di
mitrie Boroianu ; media 9 ;

16. La 30 iunie 1926, Preot Petre Vintilescu, Cultul şi ereziile, Pi
teşti, 1926, 180 p . ; referent principal Prof. Dimitrie Boroianu ; media 
10 (calificativul «magna cum laude») ;

17. La 30 iunie 1926, Preot Vasile Pocitan, Patriarhalele Bisericii 
Ortodoxe, Bucureşti, 1926, 111 p . ; referent principal Prof. Dragomir De
metrescu ; media 7 ,•

18. La 15 martie 1927, Toma G. Bulat, Personalitatea religioasă a 
voievodului Neagoe Basarab, Craiova, 1927, 75 p . ; referent principal 
Prof. Nicolae M. Popescu ; media 10 (calificativul «magna cum laude») ;

19. La 15 martie 1927, Constantin Tomescu, Mitropolitul Grigorie 
al IV-lea al Ungrovlahiei, Chişinău, 1927, 310 p . ; referent principal 
Prof. Nicolae M. Popescu ; media 10 (calificativul «magna cum laude») ;

20. La 13 decembrie 1927, Diacon Alexandru N. Constantinescu, 
Ortodoxism şi protestantism, Bucureşti, 1927, 124 p . ; referent principal 
mitropolitul Irineu Mihălcescu ; media 9 (calificativul «cum laude») ;
E.O.R. — 10
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21. La 14 februarie 1928, Preot Dumitru Furtună, Ucenicii stareţu
lui Paisie la minăstirea Cernica şi Căldăruşani, Bucureşti, f.a., 174 p . ; 
referent principal Prof. Nicolae M. Popescu ; media 10 (calificativul 
«magna cum laude») ;

22. La 27 iunie 1928, Preot Constantin Dron, Valoarea actuală a 
canoanelor, Bucureşti, 1928, 188 p . ; referent principal Prof. Dimitrie 
Boroianu ; media 9 (calificativul «cum laude») ;

23. La 27 iunie 1928, Preot Mihai Bulacu, Şcoala patristică ca bază 
de orientare pentru actuala şcoală catehetică, Oradea, 1928, 194 p. ; 
referent principal Prof. Vasile Ispir; media 9 (calificativul «cum 
laude») ;

24. La 28 iunie 1928, Preot Ioan C. Beldie, Epistola către Tit, Galaţi, 
1928, 1*28 p .; referent principal Ioan Popescu-Mălăieşti ; media 9 (cali
ficativul «cum laude») ;

25. La 28 iunie 1928, Diacon Haralambie Rovenţa, Originea şi va
loarea istorică a Evangheliei după Ioan, Bucureşti, 1928, 112 p .; refe
rent principal I. Popescu-Mălăieşti; media 9 (calificativul «cum laude») ;

26. La 17 decembrie 1928, Preot Constantin I. Pavel, Originea con
ştiinţei morale, Bucureşti, 1928, 66 p. ,■ referent principal Prof. Şerban 
Ionescu ; media 7 ;

27. La 6 februarie 1929, Victor N. Popescu, Cauzele conflictului 
politic între Biserica creştină şi statul roman sub Severi (192—235), 
Bucureşti, f.a., 170 p . ; referent principal Prof. Dimitrie Boroianu ; me
dia 10 (calificativul «magna cum laude») ;

28. La 3 mai 1929, Ieromonah Antonie Harghel, Învierea Domnului 
nostru lisus Hristos, Chişinău, 1928, 258 p. ; referent principal mitro
politul Irineu Mihălcescu ; m ed ia l (calificativul «cum laude») ;

29. La'30 octombrie 1931, Preot Gheorghe Ciauşianu, Monogenismul 
biblic, Craiova, 1931, 86 p. ; referent principal Prof. Şerban Ionescu ; 
media 7 ;

30. La 1 decembrie 1930, Preot Gherasim Timuş, Doctrina Bărbaţi
lor apostolici. Studiu apologetico-polemic, Chişinău, 1929, 167 p. ; re
ferent principal mitropolitul Irineu Mihălcescu ; media 7 ;

31. La 4 aprilie 1932, Preot Constantin Niţescu, Influenţa creştinis
mului asupra dreptului, Tîrgovişte 1932, 73 p . ; referent principal Prof. 
Dimitrie Boroianu ; media 8 ;

32. La 30 iunie 1932, Athanase Negoiţă, Proorocul Nahum. Tradu
cere şi comentariu, Bucureşti, f.a., 136 p . ; referent principal I. Popescu- 
Mălăieşti ; media 10 ;

33. La 6 aprilie 1933, Nicolae Şt. Georgescu, Doctrina morală după 
Clement Alexandrinul, Bucureşti, 1933, 113 p . ; referent principal Prof. 
Şerban Ionescu ; media 10 ;

34. La 1 noiembrie 1933, Preot Mihail Bejenariu, Problema vieţii 
viitoare în religiile comparate, Bucureşti, f.a., 216 p. ,- referent principal 
mitropolitul Irineu Mihălcescu ; media 6 ;
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35. La 13 ianuarie 1934, Virgil Godeanu, Filozofia religiei după 
Maurice Blondei, R. Vîlcii, 1933, 179 p. ; referent principal mitropolitul 
Irineu Mihălcescu ; media 10 ;

36. La 31 ianuarie 1934, Preot Ion Muşeţeanu, Mînăstirea Glava- 
cioc, Bucureşti, 1933, 96 p. ; referent principal Pr. prof. Nicolae M. Po- 
pescu j media 9.

37. La 18 mai 1935, Preot Trăian Gostea, Căsătoria din punct de 
vedere istoric, dogmatic şi canonic, Bucureşti, f.a., 244 p . ; referent prin
cipal Dimitrie Boroianu ; media 8 ;

38. La 27 iunie 1935, Dumitru Fecioru, Viaţa Sf. Ioan Damaschin. 
Studiu de istorie literară creştină, Bucureşti, 1935, 191 p . ; referent 
principal Prof. Teodor M. Popescu ; media 10 ; este profesor onorar al 
Institutului teologic din Bucureşti unde a predat Patrologie şi ecu- 
menism.

39. La 31 ianuarie 1936, Preot Nicolae Terchilă, Psihologia contem
porană şi învăţămîntul religios, Sibiu, 1935, 181 p . ; referent principal 
Prof. Grigore Cristescu ; media 10 ;

40. La 21 decembrie 1936, Diacon Ion Lăncrănjan, încercare de re
abilitare a gîndirii creştine medievale. Studiu de sinteză, Bucureşti, 
1936, 137 p . ; referent principal Prof. Şerban Ionescu ; media 9 ;

41. La 21 decembrie 1936, Emilian Vasilescu, Interpretarea socio
logică a religiei şi moralei. Şcoala sociologică franceză. Studiu critic, 
Bucureşti, 1936, 176 p . ; referent principal Irineu Tîrgovişteanul şi Şer
ban Ionescu ; media 9 ; în prezent este profesor onorar al Institutului 
teologic Bucureşti, unde a predat Istoria religiilor

42. La 10 aprilie 1937, Iorgu D. Ivan, Bunurile bisericeşti în primele 
şase veacuri, Bucureşti, 1937, 167 p .; referent Dimitrie Boroianu ; me
dia 10; în prezent este profesor consultant la doctorat la Institutul teo
logic din Bucureşti pentru Drept bisericesc ;

43. La 30 iunie 1937, Nicolae Chiţescu, Răscumpărarea în Sf. Scrip
tură şi în scrierile Sf. Părinţi. Studiu istorico-dogmatic ; Bucureşti, f.a., 
188 p. ; referent principal Prof. Irineu Tîrgovişteanul ; media 10 (cali
ficativul «magna cum laude») ,• în prezent este profesor consultant la 
doctorat la Institutul teologic din Bucureşti, unde a predat Teologia 
dogmatică şi simbolică ;

44. La 29 octombrie 1937, Sofron Vlad, Prologul Evangheliei a IV-a. 
Studiu critic exegetic, Cluj, 1937, 208 p. ; referent principal Pr. Prof. 
Haralambie Rovenţa media 10 (calificativul «magna cum laude») ; în 
prezent este profesor onorar al Institutului teologic din Sibiu, unde a 
predat Istoria Bisericii Române ;

45. La 30 ianuarie 1938, Constantin Pavel, Problema răului la Feri
citul Augustin. Studiu de filozofie morală, Bucureşti, 1937, 227 p. ■, re
ferent principal Prof. Şerban Ionescu ; media 9 (calificativul «cum lau
de») ; în prezent e profesor onorar al Institutului teologic Bucureşti, 
unde a predat Morala ;
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46. La 2 martie 1938, Ioan G. Coman, St. Grigore de Nazianz des
pre împăratul Iulian. încercare asupra discursurilor IV—V, voi. I, Bucu
reşti, 1938, 164 p . ; referent principal Prof. Teodor M. Popescu ; media
10 (calificativul «magna cum laude») în prezent este profesor onorar 
al Institutului teologic Bucureşti, unde a predat Patrologia ;

47. La 27 iunie 1938, Preot Vasile Sibiescu, împăratul Justinian I 
şi ereziile, Bucureşti, 1938, 207 p . ; referent principal Prof. Teodor M. 
Popescu ; media 9 (calificativul «cum laude») ;

48. La 30 noiembrie 1938, Diacon Gheorghe Soare, Forme de con
ducere în Biserica creştină a primelor trei veacuri, Bucureşti, 1938, 196 
p . ; referent principal Pr. Prof. Petre Vintilescu ; media 9 (calificativul 
«cum laude») ;

49. La 30 noiembrie 1938, Ioan V. Georgescu, Demonologia Vechiu
lui Testament. Satan în profeţia lui Zaharia, Bucureşti, 1938, 74 p. ; re
ferent principal Prof. I. Popescu-Mălăieşti, media 10 (calificativul 
:<magna cum laude») ;

50. La 30 iunie 1939, Preot Spiridon Cândea, Contribuţii Ia pro
blema conducerii pastorale în oraşe, Sibiu, 1939, 304 p. ; referent prin
cipal Pr. prof. Petre Vintilescu ; media 8 (calificativul «cu distincţiune»);

51. La 30 octombrie 1939, Preot Ilarion Felea, Pocăinţa. Studiu de 
documentare teologică şi psihologică, Sibiu, 1939, 444 p .re feren t prin
cipal mitropolitul Irineu Mihălcescu; media 9 (calificativul «cum 
laude») ;

52. La 20 ianuarie 1940, Preot Anton Angelescu (fost episcop al 
Buzăului), Psihologia religioasă a copilului şi a adolescentului, cu apli- 
caţiuni la învăţămîntul religios, Brăila, 1939, 136 p . ; referent principal 
Prof. Vasile Ispir ,• media 7 ;

53. La 16 iunie 1941, Preot Gheorghe Cotoşman, Episcopia Caran
sebeşului pînă în pragul secolului al XlX-lea, Caransebeş, 1941, 202 p .; 
referent principal Pr. Prof. Nicolae M. Popescu ; media 10 ;

54. La 28 februarie 1942, Diacon Nicolae I. Nicolaescu, Introducere 
în epistola către Filipeni. Captivitatea Sf. Apostol Pavel în Efes, Bucu- 
cureşti, 1942, 140 p . ; referent principal Pr. prof. Haralambie Rovenţa ; 
media 10 (calificativul «magna cum laude») ; fost profesor la Institutul 
teologic Bucureşti, unde a predat Noul Testament;

55. La 27 martie 1942, Diacon Gheorghe Moisescu, Catolicismul în 
Moldova pînă la sfîrşitul secolului al XlV-lea, Bucureşti, 1942, 150 p. ; 
referent principal Pr. prof. Nicolae M. Popescu ; media 10 (calificativul 
«magna cum laude») ,- fost profesor la Institutul teologic Bucureşti, 
unde a predat Istoria Bisericii Române ;

56. La 30 iunie 1942, Diacon Ioan Pulpea (Rămureanu), Lupta îm
păratului Iulian împotriva .creştinismului, Bucureşti, 1942, 263 p . ; re
ferent principal Prof. Teodor M. Popescu ; media 10 (calificativul «mag-
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na cum laude») ; în prezent este profesor consultant la doctorat la In
stitutul teologic Bucureşti, unde a predat Istoria Bisericii Universale ;

57. La 26 iunie 1943, Diacon Ene Branişte, Explicarea Sfintei Litur
ghii după Nicolae Cabasila, Bucureşti, 1943, 241 p . ; referent principal 
Prof. Petre Vintilescu ; media 10 (calificativul «magna cum laude») ; în 
prezen este profesor consultant al Institutului teologic Bucureşti, unde a 
predat Liturgica ;

58. La 10 iulie 1945, Preot Gheorghe Paschia, Biserica triumfătoare 
(manuscris) ; referent principal Prof. Vasile Ispir ; media 7 ;

59. La 12 iulie 1945, Preot Ioan M. Popa-Cilieni, învelişurile vechi
lor noastre biserici, Craiova, 1945, 134 p . ; referent principal Prof. Teo
dor M. Popescu ; media 10 (calificativul «magna cum laude») ;

60. La 4 februarie 1946, Preot Ion Tomescu, Doctrina Bisericii creş
tine despre suflet în epoca patristică ; referent principal Prof. Nicolae 
Chiţescu ; media 9 ;

61. La 16 decembrie 1946, Diacon Nicolae Mladin, Asceză şi mis
tică paulină ; referent principal Prof. Ioan Gh. Savin ; media 10 (califi
cativul «magna cum laude») ; fost profesor de morală la Institutul teo
logic din Sibiu şi mitropolit al Ardealului ;

62. La 19 decembrie 1946, Arhimandrit Benedict Ghiuş, Doctrina 
răscumpărării în imnografia Bisericii; referent principal Prof. Nicolae 
Chiţescu ; media 10 (calificativul «magna cum laude») ;

63. La 2 aprilie 1947, Preot Gheorghe Tilea, Iubirea aproapelui şi 
mila cu el (manuscris) ; referent Prof. Nicolae Chiţescu ; media 10 (ca
lificativul «magna cum laude») ;

64. La 30 iunie 1947, Preot Vasile Gregorian, Principiile catehezei 
misionare după tratatul Fericitului Augustin, «De catechizandis rudi- 
bus». Studiu, traducere, comentar ; referent principal Pr. prof. Grigore 
Cristescu ; media 10 ;

65. La 24 octombrie 1947, Preot Vasile Coman, Rugăciunile pentru 
căpetenia şi autorităţile Statului în cultul creştin ; referent principal 
Pr. prof. Petre Vintilescu media 10 (calificativul «magna cum laude») ; 
în prezent, P. S. Dr. Vasile Coman este Episcop al Oradiei ;

66. La 4 iunie 1948, Preot Gheorghe Liţiti, Eparhia Aradului (1848— 
1860), Arad, 1950, 56 p. (rezumat) ; referent principal Prof. Teodor M. 
Popescu ; media 9 (calificativul «cum laude») ;

67. La 14 iunie 1948, Preot Nicolae C. Buzescu, Valoarea gnoseo
logică a religiei în idealismul hegelian-, referent principal Pr. prof. 
Dumitru Stăniloae ; media 10 (calificativul «magna cum laude») ; fost 
profesor la Seminariile teologice din Buzău, Curtea de Argeş şi 
Bucureşti;

68. La 19 iunie 1948, Preot Ioan Constantinescu, Posibilitatea mi
nunii (manuscris) ; referent principal Pr. Prof. Dumitru Stăniloae ; media 
8 (calificativul «cu distincţiune») ;
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69. La 30 iunie 1948, Niculae I. Şerbănescu, Politica religioasă a lui 
Mihai Viteazul (manuscris) ; referent principal Prof. Teodor M. Popes
cu ; media 10 (calificativul «magna cum laude») ; în prezent este pro
fesor titular la Institutul teologic din Bucureşti, predînd Istoria Bisericii 
Române.

II. Institutul teologic Bucureşti (1948—1981)

O dată cu trecerea învăţămîntului teologic sub oblăduirea Bisericii 
Ortodoxe Române, prin separarea fostei Facultăţi de teologie de Uni
versitatea din Bucureşti, pentru asigurarea viitoarelor cadre universi
tare şi seminariale şi a pregătirii superioare a celor mai dotaţi licen
ţiaţi în teologie, s-au organizat cursurile de magisteriu, apoi doctorat 
în teologie, la Institutul teologic din Bucureşti, pe trei ani de studii şi 
patru secţii : biblică, istorică, sistematică şi practică, cu obligaţia publi
cării a cîte două lucrări de seminar la specialitatea principală în anii 
II şi III de doctorat, a susţinerii examenului aprofundat de admisibili
tate şi a pregătirii tezei de doctorat în vederea susţinerii şi decernării 
celui mai înalt titlu academic.

între anii 1948— 1981, Institutul teologic din Bucureşti a proclamat 
oficial 51 doctori în teologie, cum rezultă din matricola pentru docto
rat aflată în arhiva Institutului.

1. La 5 noiembrie 1948, Preot Alexandru N. Constantinescu, învăţă
tura despre viaţa duhovnicească a Sf. Ioan Cassian (manuscris) ; refe
rent principal Pr. prof. Dumitru Stăniloae ,• media 9 (calificativul «Foar
te bine») ;

2. La 15 noiembrie 1948, Preot Gheorghe D. Ciocan, Influenţa spi
ritului creştin asupra ideii de penalitate (manuscris) ; referent princi
pal Prof. Nicolae Chiţescu ; media 8 (calificativul «bine») ;

3. La 30 iunie 1949, Diacon Nicolae Corneanu, Viaţa şi petrecerea 
Sf. Antonie. începuturile monahismului creştin pe valea Nilului (ma
nuscris); referent principal Pr. prof. Ioan G. Coman; media 10 (calificati- 
cul «Excepţional») ; în prezent, I. P. S. Dr. Nicolae Corneanu este Ar
hiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului ;

4. La 30 iunie 1949, Preot Simion Radu, Iubirea creştină şi realita
tea socială (manuscris) ; r&ferent principal Diac. prof. Orest Bucevschi; 
media 9 (calificativ «Foarte bine») ;

5. La 29 octombrie 1949, Diacon Titus Ţifu, Status-ul romano-cato- 
lic. Studiu juridico-canonic (manuscris) ; referent principal Pr. prof. Li- 
viu Stan ; media 7 ;

6. La 1 decembrie 1949, Preot Dumitru Bădiceanu, Mănăstirea Si
naia (manuscris) referent principal Diac. prof. Gheorghe Moisescu ; 
media 9 (calificativul «Foarte bine») ,-

7. La 20 decembrie 1949, Preot Ion N. Soare, Eugenie şi creştinism 
(manuscris) ; referent principal Pr. prof. Petru Rezuş ; media 9 (califica
tivul «Foarte bine») ;
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8. La 22 decembrie 1949, Preot Dumitru Crislescu, Spătarul Nico
lae Milescu, teolog şi apologet creştin (manuscris) ; referent principal 
Pr. prof. Petru Rezuş ; media 10 (calificativul «Excepţional») ;

9. La 2 noiembrie 1955, Dumitru Călugăr, Caracterul religios moral 
creştin, Sibiu, 1955, 292 p. ; referent principal Diac. prof. Nicolae Balcă ; 
media 8,50 (calificativul «Bine») ; în prezent e proiesor onorar la Insti
tutul teologic din Sibiu, unde a predat Omiletică şi'Catehetică ;

10. La 17 iunie 1968, Mircea Păcurariu, Legăturile Bisericii Orto
doxe din Transilvania cu Ţara Românească şi Moldova în secolele 
XVI—XVIII, publicată în «Mitropolia Ardealului», XIII (1968), nr. 1—3, 
p. 3— 173 şi în extras ,• referent principal Pr. prof. Alexandru Ciurea ,• 
media 9,40 (calificativul «Foarte bine») ; în prezent este profesor titu
lar de Istoria Bisericii Române la Institutul teologic din Sibiu ;

11. La 18 iunie 1968, Diacon Ion Bria, Aspecte dogmatice ale unirii 
Bisericilor creştine, publicată în «Studii Teologice», XX (1968), nr. 1—2, 
p. 3— 150 şi în extras ; referent principal Prof. Nicolae Chitescu ; media 
9,49 (calificativul «Foarte bine») ; în prezent este profesor titular de 
îndrumări misionare şi Ecumenism la Institutul teologic din Bucureşti 
şi secretar pentru relaţii cu ortodocşii al Comisiei «Misiune şi Evan
ghelizare» a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Geneva ,-

12. La 5 iunie 1969, Mihail-Gabriel Popescu, Mitropolitul Ungro- 
Vlahiei, Antim Ivireanul, cîrmuitor bisericesc şi propovăduitor al Evan
gheliei, publicată în «Studii Teologice», XXI (1969), nr. 1—2, p. 3— 102 
şi în extras ; referent principal Diac. prof. Nicolae Balcă ; media 9,88 
(calificativul «Excepţional») ; a funcţionat ca lector la Institutul teolo
gic din Bucureşti,' iar în prezent este preotul comunităţii ortodoxe ro
mâne din Sydney — Australia ;

13. La 30 iunie 1969, Ioan N. Floca, Originile dreptului scris în Bi
serica Ortodoxă Română. Studiu istorico-canonic, publicată în «Mitro
polia Ardealului», XIV (1969), nr. 1—3, p. 1— 189 şi în extras; referent 
principal Pr. prof. Liviu Stan ; media 8,91 (calificativul «Foarte bine») ; 
în prezent este profesor titular de Drept canonic la Institutul teologic 
din Sibiu ;

14. La 16 decembrie 1969, Asistent Ştefan Alexe, Sf. Niceta de Re- 
mesiana şi ecumenicitatea patristică a secolelor al lV-lea şi al V-lea, 
publicată în «Studii Teologice», XXI (1969), nr. 7—8, p. 453—587 şi în 
exitras; referent principal Pr. prof. Ioan G. Coman; media 9,23 (calificati
vul «Foarte bine») ; în prezent este profesor titular de Patrologie şi Li
teratură creştină postpatristică la Institutul teologic din Bucureşti.

15. La 14 ianuarie 1971, Alexandru Bidian, Revelaţia divină după 
concepţia protestantă contemporană, publicată în «Mitropolia Ardealu
lui», XV (1970), nr. 1—3, p. 3— 140 şi în extras,- referent principal Pr. 
prof. Petru Rezuş ,• media 8,90 (calificativul «Foarte bine») ;

16. La 16 decembrie 1972, P. S. Episcop Antonie Plămădeală-Plo- 
ieşteanul a echivalat titlul de «Doctor în Teologie» obţinut la Oxford
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la 1 noiembrie 1972 cu teza «The Servant Church in Western Thought; 
An Orthodox Assessment» ; referent principal Rev. prof. Robert Murray 
S. J., prezentînd lucrarea : Biserica slujitoare in St. Scriptură, Sf. Tra
diţie şi în teologia contemporană, publicată în «Studii Teologice», XXIV
(1972), nr. 7—8, p. 325—551 şi în extras; referent principal Pr. prof. 
Dumitru Stăniloae ; media 9,78 (calificativul «Excepţional») ; a fost 
rector al Institutului teologic din Bucureşti, între anii 1971— 1973; în 
prezent, I. P. S. Dr. Antonie Plămădeală este Arhiepiscop al Sibiului 
şi Mitropolit al Ardealului;

17. La 5 februarie 1973, Pr. asistent Dumitru Popescu, Eclesiologia 
romano-catolică după documentele celui de al doilea Conciliu de la 
Vatican şi ecourile ei în teologia contemporană, publicată în «Ortodo
xia», XXIV (1972), nr. 3, p. 5—138 şi în extras; referent principal Prof. 
Nicolae Chiţescu ; media 9,92 (calificativul «Excepţional») ; în prezent 
este profesor titular de Teologie dogmatică şi simbolică la «Institutul 
teologic din Bucureşti şi secretar de studii al Conferinţei Bisericilor 
Europene de la Geneva ;

18. La 4 iunie 1973, Arhimandrit Timotei Seviciu, Doctrina hristo- 
logică a Sf. Chirii al Alexandriei în lumina tendinţelor actuale de apro
piere dintre Biserica Ortodoxă şi Vechile Biserici Orientale, publicată 
în «Mitropolia Banatului», XXII (1972), nr. 7—9, p. 333—462 şi în ex
tras ; referent principal Pr. prof. Ioan G. Coman ; media 9,57 (calificativul 
«Excepţional») ; în prezent este Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timi
şoarei şi Caransebeşului;

19. La 20 noiembrie 1973, Haddes Jeshanew (Etiopia), Elemente 
dogmatice, cultice şi canonice ale unităţii ecumenice ale Bisericii 'Eti
opiene cu Ortodoxia Ecumenică (manuscris) 344 p . ; referent principal 
Pr. prof. Ene Branişte ; media 8,72 (calificativul «Foarte bine») ;

20. La 13 decembrie 1973, Preot Constantin N. Galeriu, Jertfă şi 
răscumpărare, publicată în «Glasul Bisericii», XXXII (1973), nr. 1—2, 
p. 3— 164 şi în extras ; referent principal Prof. Nicolae Chiţescu ; me
dia 9,78 (calificativul «Excepţional») ; în prezent este profesor titular 
de Omiletică-Catehetică la Institutul teologic din Bucureşti;

21. La 21 martie 1974, Vasile Ccustin a echivalat titlul de «Doctor 
în Teologie» obţinut la Facultatea de teologie a Universităţii din Atena 
în 1972 cu teza Cultul Bisericii Copte în comparaţie cu cultul Bisericii 
Ortodoxe, Atena, 1972, ed. Soukis, 103 p. (în greceşte) ; referent prin
cipal Pr. prof. Ene Branişte ; media 9,59 (calificativul «Excepţional») ; 
în prezent este Episcop-vicar patriarhal, cu titulatura de Tîrgovişteanul 
şi rector al Institutului teologic din Bucureşti ;

22. La 3 aprilie 1974, Diacon Ioan I. Ică, Mărturisirea de credinţă a 
lui Mitrofan Kritopoulos. însemnătatea ei istorică, dogmatică şi ecu- 
menistă, publicată în «Mitropolia Ardealului», XVIII (1973), nr. 3—4, 
p. 208—473 şi în extras ; referent principal Prof. Nicolae Chiţescu ; me
dia 9,44 (calificativul «Foarte bine») ; în prezent este profesor titular 
de Dogmatică şi simbolică la Institutul teologic din Sibiu ;
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23. La 20 mai 1974, Preot Ioan A. Mircea, Epistola I a Sf. Apostol 
Petru. Introducere şi comentar, publicată în «Glasul Bisericii», XXXII
(1973), nr. 9— 10, p. 885— 1053 şi în extras; referent principal Pr. prof. 
Grigorie Marcu ; media 9,25 (calificativul «Foarte bine») ; este preot la 
biserica «Bărbătescu-Nou» (Cuţitu de Argint) din Bucureşti ,•

24. La 17 octombrie 1974, Preot Ilie D. Moldovan, Învăţătura des
pre Sf. Duh în Ortodoxie şi preocupările ecumeniste contemporane, 
publicată în «Mitropolia Ardealului», XVIII (1973), nr. 7—8, p. 662—
859 şi în extras ; referent principal Prof. Nicolae Chiţescu ,• media 9,69 
(calificativul «Excepţional») ; în prezent este conferenţiar-spiritual I la 
Institutul teologic din Bucureşti ;

25. La 22 octombrie 1974, Diacon asistent Nicu N. Moldoveanu, 
Izvoare ale cîntării psaltice în Biserica Ortodoxă Română, publicată în 
«Biserica Ortodoxă Română», XCII (1974), nr. 1—2, p. 130—280 şi în 
extras ; referent principal Conf. Nicolae Lungu ; media 9,55 (calificati
vul «Excepţional») ; în prezent este conferenţiar titular de Muzică psal- 
tică şi liniară la Institutul teologic din Bucureşti;

26. La 22 octombrie 1974, Gîrma Wolde Kirkos (Etiopia), Tainele V/ 
de iniţiere (Botez, Mirungere, Euharistie) după riturile liturgice etio
pian şi bizantin (manuscris), 234 p . ; referent principal Pr. prof. Ene 
Branişte > media 8,51 (calificativul «Foarte bine») ;

27. La 23 octombrie 1974, Preot Constantin Corniţescu a echivalat 
titlul de «Doctor în Teologie» obţinut la Facultatea de teologie a Uni
versităţii din Salonic — Grecia în 1971 cu teza Umanismul Sf. Ioan 
Iirisostom, Salonic, 1971, 143 p . ; referent principal Pr. prof. Dumitru 
Fecioru ; media 9,52 (calificativul «Excepţional») ; în prezent este pro
fesor titular de Noul Testament la Institutul teologic din Bucureşti

28. La 11 octombrie 1975, Diacon Constantin Voicu, Teologia mun
cii Ia Sf. Ioan Gură de Aur şi actualitatea ei, publicată în «Mitropolia 
Ardealului», XX (1975), nr. 3—5, p. 193—326 şi în extras ; referent prin
cipal Pr. prof. Dumitru Fecioru ; media 8,78 (calificativul «Foarte bi
ne») ; în prezent este profesor titular de Patrologie şi Literatură creş
tină postpatristică la Institutul teologic din Sibiu şi rector al Insti
tutului ;

29. La 4 decembrie 1975, Nadim Tarazi (Liban), Împărăţia lui Dum
nezeu şi poporul evreu, după Sf. Evanghelii canonice (manuscris), 195 
p . ; referent principal Pr. prof. Grigorie Marcu ; media 10 (calificativul 
«Excepţional») ; în prezent este profesor la Facultatea «Holy Cross» din 
Boston — U.S.A. ; >

30. La 18 decembrie 1975, Arhimandrit Zareh Baronian (Episcopia 
armeană din R. S. România), Liturghia Bisericii Armene în cadrul celor
lalte rituri liturgice răsăritene, publicată în «Ortodoxia», XXVII (1975), 
nr. 1, p. 3— 164 şi în extras; referent .principal Pr. prof. Ene Branişte; 
media 9,57 (calificativul «Excepţional») ; în prezent este vicarul Epi
scopiei armene din Bucureşti;
B.O.R. — 11
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31. La 1 noiembrie 1976, Cezar Vasiliu a echivalat titlul de «Doctor 
în Ştiinţe Ecleziastice Orientale» obţinut la Institutul Pontifical Orien
tal din Roma — Italia în 1971 cu teza Le relazioni tra la Chiesa Catto- 
lica e la Chiesa Ortodossa daU'annuncio del Concilio Vaticano II (gen- 
naio 1959) fino ad oggi (dicembre 1970). Punto di vista ortodosso, Pa- 
lermo, 1971, 94 p. (extras), îndrumător Rev. prof. W. de Vries S. J., pu
blicată şi în «Ortodoxia», XXVIII (1976), nr. 1, p. 51—235 şi în extras; 
referent principal Pr. prof. loan Rămureanu ; media 9,57 (calificativul 
«Excepţional») ; a funcţionat ca lector la Institutul teologic din Bucu» 
reşti între 1978— 1982 ; în prezent este secretarul Serviciului de Relaţii 
Externe Bisericeşti al Patriarhiei Române ;

32. La 12 mai 1977, Diacon Petru I. Da vid, Premize ale dialogului 
anglicano-ortodox. Aspectul Revelaţiei divine. Contribuţia culturii 
teologice româneşti, publicată în «Studii Teologice», XXVIII (1976), nr. 
3—6, p’. 213—512 şi în extras; referent principal Pr. prof. Petru Rezuş ; 
media 9,44 (calificativul «Foarte bine») ; în prezent este conferenţiar 
la catedra de îndrumări misionare şi Ecumenism la Institutul teologic 
din Bucureşti;

33. La 12 mai 1977, Preot Nicolae Macsim, Concepţii protestante 
mai noi despre Sf. Scriptură, publicată în «Mitropolia Moldovei şi Su
cevei», LI (1975), nr. 5—8, p. 407—554 şi în extras; referent principal 
Pr. prof. Petru Rezuş ; media 8,65 (calificativul «Foarte bine») ; în pre
zent este preot la biserica «Sf. Nicolae» din Piatra-Neamţ ;

34. La 5 septembrie 1977, Preot profesor Dumitru Radu, Caracterul 
ecleziologic al Sf. Taine şi problema intercomuniunii, publicată în «Or
todoxia», XXX (1978), nr. 1—2, p. 13—388 şi în extras,- referent princi
pal Pr. prof. Dumitru Stăniloae; media 9,75 (calificativul «Excepţio
nal») ; în prezent este profesor titular la catedra de Morală la Institutul 
teologic din Bucureşti şi prorector al acestui Institut.

35. La 12 noiembrie 1977, Diacon Silviu Anuichi a echivalat titlul
de «Doctor în Teologie» obţinut la Facultatea de teologie din Belgrad,
Iugoslavia, în 1977 cu lucrarea Relaţii bisericeşti romăno-sîrbe în seco
lul al XVll-lea şi al XVIII-lea, publicată în «.Biserica Ortodoxă Româ
nă», XCVII (1979), nr. 7—8, p. 869— 1057 şi în extras ; referent principal 
Pr. prof. Ioan Rămureanu ; media 9 (calificativul «Foarte bine») ,- în 
prezent este diacon la catedrala din Timişoara ;

36. La 29 noiembrie 1977, Preot asistent Nicolae Necula, Doctrina
şi viaţa religioasă a Bisericii Copte reflectată în textele ei liturgice
(rugăciuni şi imne), publicată în «Ortodoxia», XXVIII (1976), nr. 3—4, 
pp. 473— 626; referent principal Pr. prof. Ene Branişte; media 10 (califi
cativul «Excepţional») ; în prezent este asistent titular la isecţia practică 
la Institutul teologic din Bucureşti ;

37. La 17 decembrie 1977, Diacon asistent Viorel Ioniţă, Sinodul al 
Vl-lea ecumcnic şi importanţa sa pentru ecumenismul actual, publicată 
în «Studii Teologice», XXX (1978), nr. 5— 8, p. 357—484 şi în extras,-
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referent principal Pr. prof. Ioan Rămureanu ; media 9,87 (calificativul 
«Excepţional») ; în prezent este asistent titular la secţia istorică a In
stitutului teologic Bucureşti ;

38. La 24 ianuarie 1978, Preot Aurel Grigoraş, Dogmă şi cult privite 
interconfesional şi problema intercomuniunii, publicată în «Ortodoxia», 
XXIX (1977), nr. 3—4, p. 293—497 şi în extras ; referent principal Pr. 
prof. Dumitru Stăniloae ; media 9,27 (calificativul «Foarte Bine») ; în pre
zent este preot al comunităţii ortodoxe române din Paris ;

39. La 23 mai 1978, Preot Mircea Basarab, Cartea Profetului 
Amos. Introducere, traducere şi comentariu, publicată în «Studii Teo
logice», XXXI (1979), nr. 5— 10, p. 391—571 şi în extras; referent prin
cipal Pr. prof. Mircea Chialda ; media 9,46 (calificativul «Foarte bine») ; 
în prezent este preot al comunităţii ortodoxe române din Munchen;

40. La 12 iunie 1978, Preot lector Dumitru Abrudan, Creştinismul 
şi Mozaismul în perspectiva dialogului interreligios, publicată în «Mi
tropolia Ardealului», XXIV (1979), nr. 1—3, p. 59— 192 şi în extras; re
ferent principal Pr. prof. Mircea Chialda,- media 9,59 (calificativul 
«Excepţional») ; în prezent este profesor titular de Vechiul Testament 
la Institutul teologic din Sibiu şi prorector al acestui Institut.

41. La 20 iunie 1978, asistent Remus Rus, Concepţia despre om în
marile religii, publicată în «Glasul Bisericii», XXXVII (1978), nr. 7—8, 
p. 715—915 şi în extras; referent principal Pr. prof. Corneliu Sîrbu ,• 
media 9, 79 (calificativul «Excepţional») ; în prezent este lector pentru 
Istoria Religiilor la Institutul teologic din Bucureşti; ^

42. La 23 septembrie 1978, Preot asistent Sebastian Şebu, Preocu
pări şi orientări în predica protestantă contemporană din Germania 
apuseană, pri'vite din punct de vedere al Bisericii Ortodoxe Române, 
publicată în «Mitropolia Ardealului» XXIX (1977), nr. 1—3, p. 305—497 
şi în extras ; referent principal Diac. prof. Nicolae Balcă ; media 9,45 
(calificativul «Foarte Bine») ; în prezent este lector la secţia practică a 
Institutului teologic din Sibiu ;

43. La 23 iunie 1979, Preot Gheorghe Drăgulin, Ecleziologia trata
telor areopagitice şi importanţa ei pentru ecumenismul contemporan, 
publicată în «Studii Teologice», XXXI (1979), nr. 1—4, p. 54—300 şi în 
extras ,• referent principal Pr. prof. Dumitru Stăniloae ; media 8, 91 (ca
lificativul «Foarte Bine») ; este preot la biserica «Hagiu» din Bucureşti;

44. La 19 iunie 1980, Preot asistent Dan Miron, Contribuţia familiei 
creştine la educarea morală a membrilor ei (manuscris) ; referent prin
cipal Diac. prof. Ion Zăgrean ; media 9,15 (calificativul «Foarte Bine») 
în prezent este asistent titular la secţia sistematică a Institutului teo
logic din Sibiu şi preot al comunităţii ortodoxe române din Hamburg—■ 
R. F. Germania ;

45. La 30 iunie 1980, Preot Marin Branişte, Itinerarium Egeriae. 
însemnările de călătorie ale pelerinei Egeria (secolul al IV-lea). Stu
diu introductiv, traducere şi note (manuscris) ; referent principal Pr.
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prof. Ioan Coman ; media 9,62 (calificativul «Excepţional») este preot 
al comunităţii ortodoxe române din Viena ;

46. La 30 iunie 1980, Arhimandrit Chesarie Gheorghescu, învăţă
tura ortodoxă despre iconomia dumnezeiască şi iconomia bisericească, 
publicată în «Studii Teologice», XXXII (1980), nr. 3—6, p. 297—516 şi în 
extras ; referent principal Pr. prof. Dumitru Stăniloae ; media 9,43 (cali
ficativul «Foarte Bine»); este exarh al mînăstirilor din Arhiepiscopia 
Bucureştilor ;

47. La 31 octombrie 1&80, Dan-Ilie Ciobotea, a echivalat titlul de 
«Doctor în ştiinţe religioase» obţinut în 1979 la Facultatea de teolo
gie protestantă a Universităţii din Strasbourg cu teza : Retlexion et vie 
chretienne aujourd'hui. Essai sur le rapport entre la thâologie et la 
spiritualite, prezentînd lucrarea Teologie şi spiritualitate (manuscris) ; 
referent principal Pr. prof. Dumitru Stăniloae ; media 10 (calificativul 
«Excepţional») ,• în prezent este asistent-preparator la Institutul teologic 
din Bucureşti şi lector la Institutul ecumenic din Bossey-Elveţia ;

48. La 18 decembrie 1980, Diacon asistent Emilian Corniţescu, 
Descoperirile arheologice-din Ţara Sfîntă din ultimii 50 ani (1920— 
1970) şi raportul lor cu Vechiul Testament, în «Studii Teologice», 
XXXIV (1982), nr. 7— 10, referent principal Pr. prof. Mircea Chialda ; 
media 8,65 (calificativul «Foarte Bine») ,• în prezent este asistent titular 
la secţia biblică a Institutului teologic din Bucureşti;

49. La 9 martie 1981, Preot asistent Nicolae Dură, Organizarea 
Bisericii Etiopiene şi bazele ei canonice (manuscris, p. 325) ; referent 
principal Prof. Iorgu Ivan ; media 9,01 (calificativul «Foarte Bine»); 
în prezent este asistent la Institutul teologic din Bucureşti;

50. La 30 iunie 1981, Samir Gholam (Liban), Importanţa obiceiu
lui de drept ca izvor de drept bisericesc ortodox (manuscris, p. 308) ; 
referent principal Prof. Iorgu Ivan; media 9,75 (calificativul «Excep
ţional») ; în prezent este profesor de Drept canonic la Facultatea de 
teologie din Balamand, Liban, aparţinînd Patriarhiei din Antiohia ;

51. La 7 noiembrie 1981, Pastor Lorand Mezey (Ungaria), Temeiu
rile dogmatice ale responsabilităţii creştine (manuscris, p. 226) ; refe
rent principal Pr. prof. Dumitru Stăniloae; media 8, 81 (calificativul 
«Foarte Bine») ; este pastor reformat la Budapesta şi profesor la «Colegiul 
de studii al doctorilor» din Biserica Reformată Maghiară.

Concluzie
în primii o sută de ani de existenţă ai Facultăţii de teologie 

(1881— 1948) şi Institutului teologic din Bucureşti (1948— 1981) au fost 
proclamaţi 120 doctori în teologie (69 de Facultate şi 51 de Institutul 
teologic).

în anul 1982, Institutul teologic din Bucureşti a mai proclamat ur
mătorii doctori în teologie ;

52. La 9 martie 1982, Preot asistent Alexandru Stan, Biserica Or
todoxă şi religiile necreştine (manuscris dactilografiat, p. 306) ; refe
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rent principal Diac. prof. Emilian Vasilescu ; media 9,29 (calificativul 
«Foarte Bine») ; în prezent este asistent, suplinind lectoratul de limbi 
clasice la Institutul teologic din Bucureşti;

53. La 6 aprilie 1982, Preotul Nicolae Nicolescu-Leordeni, Con
tribuţii la clarificarea originii sărbătorii Crăciunului (manuscris, p. 192) 
referent principal Pr. prof. Ene Branişte; media 9,20 (calificativul 
«Foarte Bine») este preot la parohia Leordeni, jud. Argeş.

54. La 9 septembrie 1982, Dl. Aurel Jivi, Ortodoxia în America 
şi problemele ei (ms. 203 p.) ; referent principal Pr. prof. Ioan Rămu- 
reanu ; media 9,67 — calificativul «Excepţional» ; în prezent este asistent 
titular la Institutul teologic ortodox universitar din Sibiu.

Menţionăm faptul că alţi doi tineri teologi ortodocşi români, care 
au studiat peste hotare, au obţinut titlul de «Doctor în Teologie» la 
Universităţile respective, fără să fi echivalat încă acest titlu la Bucureşti:

1. în anul 1977, Ioan V. Dură, cu teza Dositei al Ierusalimului şi legă
turile lui cu Biserica şi Ţările Române, Atena, 1'977, 292 p., la Universi
tatea din Atena în .prezent este preotul comunităţii ortodoxe române

■ din Olanda, la Haga ;
2. în 1979, Pr. Dimitrie Coravu, cu teza Rugăciunea domnească. 

Studiu filologico-istorico-teologic şi ermineutic, Atena, 1979, p. 346, tot 
la Universitatea din Atena ; în prezent este Episcop-vicar al Arhiepis
copiei Craiovei, cu titlul de «Severineanul».

Ne facem, credem, o datorie de onoare adăugind la lista doctorilor 
în Teologie proclamaţi de Institutul teologic din Bucureşti numele 
asistentului Nicolae Fer ( f  4 martie 1977), pe care numai tragicul seism
l-a împiedicat să-şi echivaleze titlul de «Doctor în Teologie» obţinut 
în 1975 la Facultatea de teologie a vechilor catolici de la Universitatea 

*din Berna, susţinînd teza intitulată Apophase et âpectase. La connais- 
sance de Dieu et le progres spirituel infini dans la pens&e de St. Gre- 
goire de Nysse. Considerăm că traducerea şi publicarea acestei teze în 
româneşte ar fi un omagiu adus post-mortem de Institutul nostru fostu
lui asistent Nicolae Fer, care a funcţionat la secţia istorică între 1 fe
bruarie 1976 şi 4 martie 1977.

Institutul teologic din Bucureşti a acordat şi o serie de doctorate 
«honoris causa» unor personalităţi ortodoxe şi neortodoxe şi anume : 

1. în 1951, Patriarhului Alexandru al III-lea al Antiohiei şi al în
tregului Orient1 ; 2. în 1954, Mitropolitului Nicolae al Krutiţelor şi Ko-

1. P. S. Antonie Plămădeală, Oecumenismc et reiations exterieures ecclesiastiques 
în «R.O.C. News», IX (1979), nr. 3, p. 22.
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lom nei2; 3. La 15 ianuarie 1977 următoarelor personalităţi bisericeşti: 
I.P.S. Mitropolit Meîiton al Calcedonului (Patriarhia Ecumenică) ; Past. 
dr. Philip Potter, secretar general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor ; 
Arhiepiscopului Oloi Sundby al Bisericii luterane din Suedia ; Episco
pului Merwyn Stockwood al Londrei de Sud; Episcopului Henry Goidon 
Hill al diocezei anglicane de Kingston ; Rev. A. M. Allchin, canonic al 
catedralei de Canterbury ; Prof. dr. Nikos Nissiotis de la Universitatea 
din Atena ; R.P. Prof. dr. 'Wiihelm Nyssen de la K oln; Prof. Olivier 
Clement de la Institutul ortodox Sf. Sergiu din Paris. Acelaşi titlu s-a 
acordat şi Mitropolitului Nicodim al Leningradului, împiedicat de boală 
să-l primească oficial 3.

4. La 16 ian. 1977, Patriarhului Justinian pentru întreaga sa activi
tate în slujba Bisericii Ortodoxe Române 4.

5. La 24 noiembrie 1981, cu ocazia Centenarului Institutului, I.P.S. 
Mitropolit Damaschinos de Tranoupolis (Patriarhia Ecumenică) şi Past. 
dr. Glen Garfield Williams, secretar general al Conferinţei Bisericilor 
Europene5.

2. Ibidem.
3. La lestivitS du decerne mart du litre academique de < Doctor honoris causa, ă 

des personalites ecclesiastiques etrangeres, par Vlnstitut theologique de Bucarest, 
în «R.O.C. News», VII (1977), nr. 1, p. 37—38.

4. La lestivite du decernement du titre academique de *Doctor honoris causa» â 
Sa Beatitude le Patriarche Justinian, în «R.O.C. News», VII (1977), nr. 1, p. 28—36.

5. Anniversaire du Centenaire de I'Institut theologique unlversitaire de 
Bucarest. în «R.O.C News», XI (1981), nr. 4, p. 78—85.



LEGĂTURILE LUI OALA OALACTION CU BISERICA RADU VODĂ 
ŞI CU FOSTUL INTERNAT TEOLOGIC DIN BUCUREŞTI

Prof. Ioan APOSTOL

Nu de mult, spre finele anului trecut, s-a aniversat într-un cadru 
festiv împlinirea unui secol de la înfiinţarea fostei Facultăţi de teolo- 
g :e din Bucureşti, continuată după reforma învăţămîntului religios din 
anul 1948, în condiţii şi cu rezultate mai adecvate, de actualul Institut 
teologic.

încă de la începuturile sale această Facultate şi-a organizat ca 
anexă un internat destinat studenţilor bursieri, cu menirea de a oferi 
acestora nu numai un adăpost corespunzător, dar şi mediul prielnic 
dezvoltării lor spirituale. Un număr de ani internatul a funcţionat în 
cîteva localuri mai mult sau mai puţin proprii, cu unele neajunsuri 
inerente începutului, pentru ca din anul 1898 să aibă localul să\i pro
priu, în condiţii mult superioare, în incinta mînăstirii Radu Vodă. 
Aceasta, datorită exemplarului spirit de dăruire al unor oameni de bine, 
adevăraţi ctitori pe linia unei frumoase tradiţii, fraţii Ion Scorţeanu 
şi Maria Şchiopescu. Locul era cum nu se poate mai nimerit pentru un 
aşezămînt teologic, pe de o parte prin cadrul natural deosebit de pito
resc şi atrăgător al dealului de la Radu Vodă, o adevărată oază de ver
deaţă, puritate atmosferică şi linişte în centrul Capitalei, iar pe de 
altă parte prin aceea că acest aşezămînt urma să-şi depene existenţa şi 
activitatea la umbra fostei mînăstiri Radu Vodă, veche şi renumită 
ctitorie domnească, fostă cîndva chiar sediu mitropolitan, aici fiind 
pentru o vreme şi reşedinţa domnească, alături de aceea de la Curtea 
Veche întemeiată de Mircea Ciobanul.

în aceste condiţii, pe măsura dezvoltării învăţămîntului teologic 
în vechea Românie şi apoi în România reîntregită de după 1918, aşe- 
zămîntul de la Radu Vodă a cunoscut în general o dezvoltare progre
sivă, devenind treptat o pepinieră de aleşi teologi, o adevărată vatră 
spirituală a teologiei româneşti. Multe personalităţi de frunte ale Bi
sericii noastre, ca şi ale învăţămîntului superior teologic, s-au format 
aici, iar altele i-au fost îndrumători sau oaspeţi. Dintre oaspeţi un loc 
de frunte îl ocupă preotul de neostoită fervoare religioasă şi ̂ totodată 
fecundul profesor de teologie de înalt prestigiu academic, dublat de 
literatul de mare talent, intrat deja în panteonul clasicilor literaturii 
noastre : Gala Galaction. El a fost o figură singulară în peisajul litera
turii şi spiritualităţii româneşti din prima parte a actualului secol, atît 
prin venerabila sa înfăţişare tolstoiană şi prin verbul său profetic, 
bătînd, cu ciubotele lui legendare, în lung şi în lat meleagurile ţării, 
cît şi prin trăsăturile fundamentale şi specificul operei sale care a
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reuşit să îmbine în scînteieri adeseori fascinante strălucitul său talent 
literar cu cea mai mare ardoare creştină.

Valoarea literară şi fondul de înaltă umanitate ale operei lui Gala 
Galaction au fost recunoscute şi subliniate de critici şi literaţi de mare 
prestigiu, mai vechi sau mai noi. Astfel, Barbu Delavrancea, în raportul 
prezentat Academiei Române în anul 1915 pentru premierea volumu
lui de nuvele «Bisericuţa din răzoare», spune despre autor, printre 
altele, că este «un meşter de seamă, ...un literat stăpîn pe mijloacele 
de producţiune, un artist în toată puterea cuvîntului». După părerea lui 
G. Ibrăileanu, este «unu/ dintre puţinii noştri scriitori care cunosc 
secretele limbii aşa încît să-şi poată exprima precis şi conturat cele 
mai subtile senzaţii şi cele mai fine nuanţe de gîndire şi simţire». în 
optica lui Şerban Cioculescu, Galaction este un «strălucit prozator cu 
suflet de poet şi cu vocaţie de profet» şi, mai mult decît atît, «un per
manent subiect de uimire». Pentru Al. Philippide scrierile lui Gala 
Galaction fac parte din categoria acelora care «te îndeamnă să le cer
cetezi cu dragoste şi căldură, fiindcă ele însele sînt alcătuite cu căl
dură şi dragoste». Iar prietenul său de-o viată, Tudor Arghezi, afirmă 
că «după Alexandru Odobescu, care-şi supraveghea cu asprime măr
ginirile, ritmul, încrucişările şi încovoiala frazei, denumită stil, Galac
tion e cel dintîi artist în timp al verbului inefabil şi virginal», este, 
după caracterizarea înaripată a aceluiaşi Arghezi, «preot după rîndu- 
iala lui Melchisedec şi artist după a lui Dumnezeu».

Cît priveşte fondul de spiritualitate creştină, acesta este evident 
în întreaga operă a lui Gala Galaction, sub diferite forme şi în diverse 
ipostaze. Asupra acestui aspect al operei fecundului scriitor s-a aplecat 
cu sensibilitate şi competenţă regretatul preot Victor N. Popescu, fost 
mulţi ani spiritual şi directorul Internatului teologic de Ia Radu Vodă, 
prin unele contribuţii notabile, pacte tipărite, parte rămase în manuscris. 
De asemenea, preotul Gh. Cunescu are ca preocupare de predilecţie 
unele din laturile activităţii literare a scriitorului, cu precădere crea
ţiile privind multele călătorii ale acestuia, mînăstirile fiind obiectivul 
principal al marii sale pasiuni de peregrin, mai ales cele din Moldova. 
Dar vasta operă a preotului scriitor, operă cu profunde şi multiple va
lenţe creştine, îşi aşteaptă încă analişti, comentatori şi exegeţi din lu
mea teologică românească.

Pafalel cu activitatea literară, el a desfăşurat o prodigioasă activi
tate pe tărîm bisericesc şi teologic în calitate de predicator, misionar, 
profesor, conferenţiar şi traducător al Sfintei Scripturi, fiind prezent 
oriunde era nevoie «cu timp şi fără timp», desfăşurînd un adevărat 
apostolat cu o energie şi cu o pasiune demne de cauza în slujba căreia 
erau puse. Galaction rămîne deopotrivă de mare şi ca scriitor şi ca 
teolog, această îmbinare fericită şi atît de fertilă între cele două activi
tăţi constituind de fapt originalitatea şi farmecul său. Nota profund
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creştină a întregii sale opere şi activităţi apare ca ceva explicabil, dacă. 
ne gîndim că toată traiectoria vieţii sale a fost marcată de cotitura 
hotărîtoare din primii ani de studenţie cînd, asemenea lui Saul pe- 
drumul Damascului, după o perioadă de intensă criză sufletească, se 
decide cu toată fiinţa lui şi în mod irevocabil să-şi închine viaţa lui 
Iisus Hristos. în consecinţă, părăseşte Facultatea de litere şi filozofie şi 
se înscrie la Facultatea de teologie. Subiectul de licenţă în teologie 
(susţinută la 22 noiembrie 1903) va fi chiar «Minunea din drumul Da
mascului». Este vorba de o adevărată convertire şi în acelaşi timp de
o mare vocaţie ce şi-a găsit împlinirea prin consacrarea ca preot, aceasta 
însă cu mult mai tîrziu, abia la 43 de ani.

Un loc aparte în opera literar-teologică a lui Gala Galaction îl 
ocupă «Jurnalul» său, considerat de o valoare deosebită, o realizare 
aproape unică în literatura română. Apărut în trei volume (editura 
«Minerva» 1972, 1977, 1980), el cuprinde o perioadă de timp de aproape- 
60 de ani, fiind început la 11 sept. 1898, pe cînd autorul nu avea decît 
19 ani, şi încheindu-se la 11 ianuarie 1955 pe cînd avea 76 de ani. Viaţa 
autorului a continuat să mai pîlpîie încă şase ani, dar în pragul dintre- 
viaţă şi moarte, fiind imobilizat în pat şi cu graiul stins datorită unei 
teribile încercări.

«Jurnalul» este de o mare bogăţie şi complexitate prin conţinutul 
său, fiind o adevărată frescă a vieţii publice, literare şi bisericeşti din 
perioada în cauză, avînd prin aceasta o valoare documentară de prim 
ordin. Totodată el este şi o oglindă fidelă a experienţei de viaţă a 
autorului, cu frămîntările, zbuciumul, înălţările şi scăderile ei, însufle
ţită de o neîntreruptă, aprigă şi exemplară aspiraţie spre idealul per
fecţiunii umane şi creştine, totul fiind exprimat sincer şi deschis, fără. 
menajamente nici faţă de sine, nici faţă de alţii, dar cu talent şi măie
strie artistică, ceea ce conferă şi acestei opere calităţi literare de- 
netăgăduit.

Din «Jurnal» reiese că scriitorul a avut, de-a lungul timpului,, 
frecvente şi strînse legături sufleteşti cu biserica Radu Vodă şi cu 
fostul Internat teologic, legături de care nu de puţine ori aminteşte cu 
accente de lirism şi cu duioşie. Uneori notările lui sînt relevante cu 
privire la stările şi activitatea de la acest aşezămînt teologic. Prima 
menţiune o găsim consemnată în voi. I, pag. 519. Era în toamna anului 
1906. La îndemnul lui N. Petraşcu, directorul revistei «Literatură şi 
artă română», care îl preţuia şi care-1 recomandase ministrului Culte
lor şi Instrucţiunii Publice spre a i se încredinţa o slujbă la acest mi
nister, a ţinut o predică la biserica Creţulescu din Calea Victoriei. Pro
tectorul său aranjase să fie de faţă şi soţia ministrului care, ascul- 
tîndu-1, se conta că-i va fi favorabilă. Pentru ţinerea predicii, potrivit 
uzului, trebuia să îmbrace stihar şi orar. Biserica nu avea. A cerut la
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Mitropolie, dar fără succes. «Noroc că directorul Internatului teologic 
a fost mai galanton şi a dat ordin să mi se deschidă dulapul bisericii 
Internatului». Acesta era profesorul Const. Nazarie, care a funcţionat 
ca director al Internatului teologic cea mai lungă perioadă de timp, 
între anii 1904— 1926. în treacăt fie spus, scriitorul recunoaşte cu sin
ceritate că predica a dezamăgit, necorespunzînd aşteptărilor şi «gustu
lui» celor prezenţi care făceau parte mai ales din protipendada 
bucureşteană. Lui N. Petraşcu, însuşi, care şi el fusese de faţă, predica
i s-a părut «o aiurare de iluminat».

Scriitorul era deja căsătorit încă din anul 1903 şi era doctorand 
la Facultatea de teologie din Cernăuţi. în iulie 1906 revenise de la Cer
năuţi şi era găzduit la Internatul teologic unde, prin bunăvoinţa con
ducerii, i se rezervase «o cameră de dormit şi de studiat». Soţia şi cele 
două fetiţe, pe care le avea deja, locuiau în Calea Plevnei cu mama 
şi fratele său, dar unde el nu avea loc. în toamnă s-au mutat în pro
pria locuinţă din apropiere de «Şosea». în această scurtă perioadă a 
fost găzduit la Internatul teologic de la Radu Vodă — «într-o odaie 
vecină cu a mea», zice autorul — renumitul profesor Vasile Găina 
de la Facultatea de teologie din Cernăuţi.

La un an după aceea Vasile Găină avea să moară subit, la numai 
39 de ani. Acest lucru l-a răscolit sufleteşte pe doctorandul în teologie 
Gala Galaction care, în «Jurnal» voi. I p. 569—571, consemnează gîn- 
duri şi simţăminte demne de amintirea profesorului a cărui vastă cul
tură şi aleasă distincţie le preţuia fără rezerve. «M-am întîînit şi am 
vorbit cu Vasile Găină, oara cea din urmă, lingă altarul Bisericii Radu 
Vodă. Pe cînd vorbeam, au venit Ungă noi Theodor Tarnavschi, colegul 
lui Găină, dar prea puţin profesorul meu, la Cernăuţi, şi un alt preot din 
Bucovina...». La despărţire discipolul s-a îmbrăţişat numai cu Theodor 
Tarnavschi, acesta fiind «focrte familiar» şi îmbrăţişînd în entuziasmul 
său românesc pe toată lumea, îmbrăţişare pe care Gala Galaction a 
considerat-o de fapt pentru «înţeleptul» său profesor Vasile Găină, în
tîlnit pentru ultima oară «în preajma Domnului eucharistic» la biserica 
Radu Vodă.

Dar momentul pe care autorul îl evocă în mai multe rînduri, cu un 
patos aparte, este acela cînd, în calitate de student teolog, a ţinut în 
anul 1902 prima sa predică în biserica de la Radu Vodă în duminica 
«înfricoşatei judecăţi» din preajma Postului Mare. Astfel, la 1 no
iembrie 1938 («Jurnal», voi. II, pag. 254) notează următoarele : «Alal
tăieri, duminică, am citit o predică în catedrala mitropolitană din Iaşi. 
Era duminica «Judeţului celui înfricoşat». Cu 37 sau cu 36 de ani în 
urmă (de fapt 36 de ani, n.n.), în aceeaşi duminică, am rostit, ca stu
dent teolog, în biserica Radu Vodă din Bucureşti întîia mea predică. 
Viitoarea mea soţie, biata Zoe, venise în taină, de la Tecuci (...) şi era
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printre ascultători. Chemasem pe rude şi pe prieteni să mă asculte. 
Ierodiaconul Iosif Teodorescu — sărmanul meu Arghezi de mai tîrziu
— era şi el de faţă. Am stîrnit senzaţie...».

în 22 noiembrie 1941 (pag. 390), evocînd acelaşi moment de demult, 
notează următoarele : «Ieri, Intrarea în Biserică, am săvîrşit Sfîntă Li
turghie şi am citit un cuvînt de slăvire : «Celei mai cinstite decît heru
vimii şi mai mărite iără de asemănare decît serafimii», în bătrîna şi 
fosta mănăstire, biserica Radu Vodă, azi capela Internatului studenţilor 
teologi. Am ajuns profesor la Facultatea lor. Am făcut cu ei, pînă azi, 
zece lecţii. Pare că ne vom înţelege (...)».

«Este a doua Sfîntă Liturghie pe care o săvîrşesc în biserica voie
vodului Radu, şi sînt, peste cîteva luni, patruzeci de ani de cînd am 
rostit, ca student teolog, pe amvonul acestei biserici, prima mea pre
dică. Revăd cu duioşie şi cu freamăt de recunoştinţă către Mîntuitorul 
acest sfînt locaş şi instituţia care o leagă de el. Dar — notează cu 
amărăciune preotul şi profesorul Gala Galaction — o năpustire ge
nerală, o bătrîneţe, prin nimic combătută, îmbrăţişează cu tristeţe clă
dirile de pe colina Radu Vodă. Cutremurul de acum un an a agravat 
bătrîneţea şi a apropiat-o de părâginire. Actualul director (era vorba 
de vrednicul preot Victor N. Popescu, n.n.), un om tînăr şi plin de de
votament, are gînduri bune şi stăruinţe lăudabile...». într-adevăr, clă
dirile Internatului ca, de^altfel, şi biserica, aveau nevoie de reparaţii 
şi înnoiri, datorită vechimii şi efectelor cutremurului din noiembrie 
1940, dar împrejurările războiului nu înlesneau asemenea acţiuni.

De asemenea, în 25 mai 1942 (pag. 415) pomeneşte de acelaşi mo
ment al primei sale predici, cu unele consideraţii răscolitoare. «Ieri, 
Pogorîrea Sfîntului Duh, am săvîrşit Sfîntă Liturghie şi am predicat în 
capela Seminarului central. Azi, am făcut acelaşi lucru, la Internatul 
teologic, în bătrîna biserică Radu Vodă. Am vorbit din amvon. Am 
rostit, tot din amvon, prima mea predică de student, în Duminica Ju
deţului celui înfricoşat, din anul 1902.

«Sînt, prin urmare, de atunci 40 de ani!... Ce drum sufletesc, în- 
tortochiat, întrerupt, contradictoriu, cu popasuri şi întîrzieri. O, Dum
nezeule Mare, ţine numai la tine şi pentru tine şovăielile, stagnările 
şi putreziciunile inimii mele, şi — cel puţin pentru ucenicii mei şi pen
tru fiii mei sufleteşti — dă-mi statornicia şi dă-mi salubritatea sufle
tească a vitejilor tăi!».

«Aş vrea ca această teologie, pe care mă străduiesc s-o fac îna
ripată şi înfloritoare de suflete, să zboare din inima mea — atît de des 
rănită şi de roabă — şi să se sălăşluiască în primăvara sufletească a 
tineretului teologic care mă ascultă. Aş vrea ca predicile mele, pe care 
nu Ie voi mai scrie niciodată, să rămînă în amintirea şi în rîvna de a 
mă imita a studenţilor m ei!».
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Acelaşi moment de neuitat, al primei predici rostită din amvon, este 
evocat şi în 21 februarie 1944 (pag. 484), în cuvinte de o fervoare şi 
mai mare. «Ieri a fost *Dpminica Judeţului celui înfricoşat» (Matei 25, 
31—46). Se împlinesc 42 de ani de la acea duminică din februarie 1902, 
cînd, student teolog, cum eram atunci, m-am suit, întîia oară, pe am
vonul bisericii Radu Vodă, ca să rostesc predica obligatorie, în rînd cu 
colegii teologi... Au fost ie r i: 42 de ani! Am plecat de acasă, pregătit 
să iau parte la Sfînta Liturghie, dar fără să mă gîndesc că voi predica 
şi voi declara din amvon această dată din calendarul vieţii mele.

«Dar la biserica Radu Vodă mă aşteptau surprize. Altarul era plin 
de clerici care aşteptau pe Vlădica Policarp (...). Vlădica era să prezi
deze Sfînta Liturghie. Cine era să rostească predica ? Sarcina cădea 
de-a dreptul în spinarea mea ! Am început-o cu o mărturisire ; am căutat 
să fug de predica de azi, ca altădată Iona de porunca de a merge şi de 
a predica împotriva Ninivei.

«Dar iată-mă, acum, aici pe amvon, încovoiat sub poruncă şi sub 
povara amintirilor! Sînt 42 de ani din duminica aceea depărtată — tot 
a Judecăţii celei înfricoşate — cînd, întîia oară în viaţa mea, student 
ca şi voi, am cercat acest amvon de la Radu Vodă şi am rostit predica 
duminicii!

«Am vorbit larg şi zguduitor. Am lăsat un vast amurg de vară şi 
de teologie în sufletul ascultătorilor. Să de$i Dumnezeu ca din acest 
amurg să învieze, în viitor, în inima multor studenţi, dimineţile Sfin
tei Evanghelii!».

Se vede din cele de mai sus cît de adînc şi cu cîtă căldură sufle
tească, dar şi cît de pilduitor, simţea şi trăia Gala Galaction peste zeci 
de ani acest moment memorabil din viaţa sa, prima predică rostită de 
dînsul în calitate de student teolog din amvonul bătrînei biserici 
Radu Vodă.

De-a lungul timpului, de numeroase ori, în calitate de preot, Gala 
Galaction a slujit la diferite sărbători în aceeaşi biserică Sfînta Litur
ghie, aşa cum notează de asemenea în diferite file ale «Jurnalului». 
Menţionez numai cîteva din aceste ocazii. Astfel, în 7 sept. 1942 (pag. 
425) el scrie : «Ieri, după ce am săvîrşit Sfînta Liturghie la biserica 
Internatului teologic Radu Vodă, m-am dus la cimitirul Ghencea, cu doi 
ucenici teologi, ucenici favoriţi ai adormitului meu coleg» (e vorba de 
preotul profesor Vasile Radu, coautor la traducerea Bibliei). Duminică,
11 oct. 1942 (pag. 431), notează: «Am slujit Sfînta Liturghie la bise
rica Radu Vodă şi în curgerea sfintelor rugăciuni am lăsat să se desfo- 
ieze recunoştinţa şi mulţumirile mele». în 8 noiembrie 1942 (pag. 433), 
după ce cu două zile în urmă se inaugurase noul an universitar, no
tează următoarele : «Am săvîrşit Sfînta Liturghie la biserica Radu Vodă 
şi am citit primilor studenţi teologi sosiţi în Internat un memento teo
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logic». Iar în 6 martie 1944 (pag. 485), la începutul Postului Mare, no
tează : «Ieri am terminat, la biserica Rada Vodă, cu Liturghia Sf. Vasile, 
prima $i marea săptăminâ a Quadragesimei... Spovedanii, exhortâri şi 
predici am avut zi cu zi».

însemnările din 22 iunie 1942 (pag. 418—419) ale scriitorului vă
desc fierbintea sa preocupare pentru pregătirea cît mai bună a studen
ţilor teologi pentru preoţie, aceste însemnări cuprinzînd unele consta
tări şi reflecţii tăioase şi dure. «Ieri şi azi am fost la Internatul teologic 
Radu Vodă, am spovedit, am sfătuit şi am slujit Sfînta Liturghie. Bieţii 
băieţi, sînt goniţi acasă, fără nici o cruţare. Cine a terminat examenele
— nu mai are porţie la masă! Ce barbarie! Ce pervertire de rosturi 
şi de înţelesuri! In loc să opreşti, pe aceşti copii, lîngă altarele tale, 
lingă palatele tale, tu instituţie de educaţie ecleziastică, expulzezi cu 
brutalitate pe cei ce nu se ştie dacă au bani de drum sau dacă mai au 
pe cineva care să-i aştepte în căminele de pe marginea ogoarelor...

«Ce fel de afierosire Domnului mai este aceasta ? Cum o să se 
simtă în familia ta bisericească aceşti tineri pe care îi arunci în balta 
comună şi nu te mai ocupi de ei, cît e vacanţa de mare !

«Gîndurile înlănţuitoare, păienjenişul finelor simţiri se ţes, mai 
vîrtos, în excursii, în zilele de meditaţie, în ceasurile de convorbire slo
bodă — la masă, în plimbări, în destăinuiri libere... — mult mai mult 
decît în decursul şcoalei obligatorii. Noi ne mulţumim să pregătim 
glacial şi oficial pe sărmanii noştri leviţi de faţadă, iar realitatea inimii 
şi a convingerilor intime o aruncăm întîmplării şi... vacanţelor pe soco
teala propriei Cînd vom remedia aceste grave neajunsuri? Cînd vom 
ajunge să avem mînăstirea de vacanţă pentru studenţii noştri teologi ? 
Cînd vom reda mînăstirilor româneşti vlaga, postul şi întîietatea de 
altădată ?».

Cei care am trecut prin şcolile teologice, dacă sîntem sinceri faţă 
de noi înşine, nu putem să nu recunoaştem adevărul exprimat în con
sideraţiile de mai sus ale preotului-scriitor Gala Galaction. E adevărat 
că împrejurările războiului, cînd au fost notate acestea, erau prea puţin 
favorabile realizării unor astfel de gînduri. Dar, în principiu, şi rapor
tate la rolul preotului în mijlocul poporului ca şi la interesele superi
oare ale Bisericii, nu se poate contesta că ideile în cauză erau cît se 
poate de realiste şi de temeinice.

Pe linia gîndurilor şi dezideratelor ce-1 însufleţeau pe Gala Galac
tion în legătură cu pregătirea studenţilor teologi pentru preoţie, dînsul 
a încercat să realizeze în mic ceva personal, aşa cum reiese dintr-o în
semnare din 6 iulie 1942 din acelaşi «Jurnal» (pag. 419). «Ieri am dus 
la mînăstirea Cernica pe cinci dintre studenţii mei teologi, ca să-şi 
petreacă vacanţa şi să facă «muncă de folos obştesc», sub mina şi su
pravegherea stariţului Ioil, ucenicul meu.
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«M -am dus cu gînduri multe şi cu nădejdi cutezătoare. Poate că 
din aceşti cinci, unul sau doi vor rămînea legaţi mînăstirii şi vor fi 
viitori călugări».

în cele de mai sus am făcut cîteva spicuiri din «Jurnal» privind le
găturile sufleteşti ale lui Gala Galaction cu biserica Radu Vodă din 
Bucureşti şi cu fostul Internat teologic care a funcţionat o jumătate 
de secol în incinta acestui străvechi locaş de închinare. E vorba de un 
aspect foarte restrîns din ceea ce a fost şi a însemnat prezenţa şi acti
vitatea acestui strălucit şi atît de fecund scriitor creştin în ogorul teo
logiei şi Bisericii noastre româneşti. Dar şi din acest aspect, atît de 
limitat, s-a putut vedea cu cîtă sinceritate, cu cît entuziasm şi cu cîtă 
pasiune s-a aplecat el asupra problemelor teologice şi bisericeşti ale 
vremii sale. Iar aceasta, nu numai în anii tinereţii sau în împrejurări 
de expansiune afectivă, ci în tot cursul vieţii, pînă cînd o suferinţă te
ribilă şi necruţătoare l-a ţintuit în pat, i-a stins graiul şi i-a încremenit 
mîna aceea neobosită ce nu înceta să aştearnă pe hîrtie sclipiri de gînd 
şi mărgăritare de meditaţie şi trudă neîntreruptă.

Dacă ne-am gîndi numai la «amănuntul» acela al primei sale pre
dici, în calitate de student în teologie — care pentru el n-a fost deloc 
un amănunt, ci un moment cu adînci rezonanţe în tot cursul vieţii, cum 
s-a văzut —, ne putem da seama cît de total şi-a asumat el calea teolo
giei, teologie pe care o voia «înaripată şi înfloritoare de suflete», cum 
aşa de frumos se exprimă într-o anumită pagină din «Jurnal». De ase
menea, s-a văzut cu cît fior sufletesc şi cît de pilduitor se apropia el 
de Sfîntul Altar pentru a sluji Sfînta Liturghie. Iar rîvna lui de predicator 
neîntrecut, cum puţini au fost în istoria Bisericii noastre, se vădeşte în 
nenumărate pagini ale «Jurnalului» său.

De aceea, cea mai bună şi mai inspirată caracterizare a preotului- 
scriitor Gala Galaction, tot a prietenului său d e o  viaţă, Tudor Arghezi, 
rămîne : «preot după rînduiala lui Melchisedec şi artist după a lui Dum
nezeu».
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SOTIRIS K A D A S , Mont Athos. Guide Mustre des v.ingt monastbres, 
Ekdotike Athenon S. A. Athenes, 1979, 199 p. -f 2 hărţi, un pliant 
şi numeroase ilustraţii.

Marile valori istorice, religioase şi artistice ale Greciei aflate în muzee sau în 
aer liber au inceput să fie făcute cunoscut în ultimii ani şi prin editări de Ghiciuri 
ilustrate apărute în cele mai bune condiţii tehnice şi ştiinţifice. Aşa, de pilcţ ,̂ pînă 
acum au fost editate mai multe volume care prezintă monumente din perioadele 
arhaică si clasică, romană sau post-romană. Aşezări celebre ca Mikene, Epidauros, 
Corinth sau muzee ca cele de Herakleion, Argos, Thessalonic, Athena, Olvmpia, Akro- 
pole, Cypru ş.a., precum şi Muzeele Bizantin şi Benaki au fost înfăţişate publicului 
de arheologi, istorici, de specialişti în artă,' în volume deosebit de frumoase şi cu 
un nivel ştiinţific corespunzător.

In această serie de Ghiduri ilustrate, cu excelente fotografii in culori, apare şi 
cartea lui Sotiris Kadas despre Muntele Athos. Autorul este arheolog specializat în 
perioada bizantină, iar în realizarea lucrării a fost ajutat de un grup de buni foto
grafi. Din punct de vedere tehnic volumul răspunde celor mai mari exigenţe, căci 
este tipărit excelent pe hîrtie cretată de lux şi ilustrat cu fotografii color de cea 
mai bună calitate. Este, cred, prima lucrare care prezintă aspecte de la Muntele Athos 
intr-o ilustrare atît de sugestivă şi de o aşa bună calitate. Fotografii au ştiut să prindă 
în vizor aspecte caracteristice ale mînăstirilor principale, ale schiturilor şi ale celor
lalte locaşuri unde trăiesc călugări singuratici. Cine priveşte cu atenţie aceste fo
tografii îşi poate face o imagine corectă si destul de cuprinzătoare despre mediul am
biant de la Muntele Athos, despre locaşurile de cult şi despre viaţa monahilor. Citi
torul este ajutat în orientarea-sa de două hărţi, una a Peninsulei Chalkidice, cealaltă 
a Peninsulei Athos. De asemenea, pe un mare pliant sînt reprezentate schitele celor 
mai importante mînăstiri şi schituri încadrate în relieful geografic caracteristic.

Nucleul volumului îl constituie însă prezentarea celor 20 de mînăstiri impor
tante, expuse în ordine cronologică şi în funcţie de importanţa lor. Această prezentare- 
este precedată de o expunere asupra originilor şi evoluţiei monahismului la muntele 
Athos din cele mai vechi timpuri pînă astăzi. Autorul trece astfel de la primele înce
puturi pînă la starea sa actuală. El înregistrează şi frumoasa tradiţie potrivit căreia 
Maica Domnului şi Sf. Ioan Evanghelistul în drumul lor spre insula Cypru, unde tre
buiau să viziteze pe Lazăr, s-ar fi oprit, din cauza unei furtuni, pe locul unde se ridică 
azi minăstirea Iviron. Incîntată de frumuseţea locurilor Fecioara Maria i-a cerut 
sfîntului Ioan să-i dea in dar întreg muntele. Atunci s-ar fi auzit un glas din cer. 
care ar fi zis : «Să fie acest loc al Tău, grădina şi raiul Tău, şi mai mult decît atit 
liman pentru toţi acei care doresc să-şi dobindească mîntuirea». Istoria monahismului 
la Muntele Athos, expusă de Sotiris Kadas, se încheie cu date asupra organizării sale 
astăzi, cu prezentări de aspecte din viata de toate zilele a monahilor. După aceasta 
introducere autorul prezintă cele 20 de mînăstiri, începind cu Karves-Protaton. cen
trul administrativ şi locul unde se află cea mai veche biserică (prima jumătate a se



■908 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

colului al X-lea), în următoarea ordine: Marea Lavră, Vatopedi, Iviron, Chilandari, 
Dionysiu, Kutlumusiu, Pantocrator, Xeropotamu, Zografu, Dochiariu, Karakalu, Philo- 
theu, Simonos Petra, Sf. Pavel, Stavronichita, Xenophontos, Grigoriu, Esfigmenu, Sf. 
Pantelimon, Konstamonitu.

Prezentarea fiecărei mînăstiri cuprinde date despre istoria sa de la primele 
începuturi pină în ziua de astăzi. Desigur sînt marcate doar etapele principale din 
viata mînăstirilor, dar amănuntele sînt suficiente pentru turistul sau chiar istoricul 

■care doreşte să-şi facă o idee rapidă despre dezvoltarea generală a mînăstirii şi a ro
lului ei în viaţa Sfîntului Munte.

Bibliografia care i-a stat la dispoziţie autorului pentru informare, menţionată la 
sfîrşitul volumului, cuprinde lucrări valoroase, dar prea puţine şi scrise mai ales de oc

cidentali sau de greci, care nu cunosc sau nu prezintă decit anumite aspecte ale 
mînăstirilor athonite. De aceea şi prezentarea lui Sotiris Kadas este de multe ori 
unilaterală şi chiar inexactă. Rolul domnitorilor români în sprijinirea multiplă şi pe 
o perioadă îndelungată a mînăstirilor de la Sfîntul Munte este doar sporadic amintit 
şi numai la anumite mînăstiri (Kutlumusiu, Karakalu etc.). Referirile la domnitorii ro
mâni sînt totodată vagi şi inexacte. De pildă, la p. 96 unde vorbeşte de daniile unui 
domnitor român din secolul al XVI-lea pentru mînăstirea Karakalu, îl aminteşte pe 
acesta fără nici o precizare mai exactă; «le prince de Valachie Pierre» («A nouveau 
detruit par Ies pirates au XVl-e siecle, le monastere fut reconstruit par le prince 

•de Valachie, Pierre, qui apres avoir rachete aux turcs Ies ■anciennes propridtes du 
monastere qu'il lui rendit, vint y finir ses jours»). Prinţul «Pierre», la care se referă 
Sotiris Kadas, este de fapt Petru Rareş, domnitorul Moldovei, nu al Valachiei, marele 
binefăcător al mînăstirii. De altfel, referindu-se la faptul că «prinţul» s-ar fi retras 
aici, unde şi-ar fi petrecut zilele, autorul confundă nişte legende legate de doi spătari 
cu numele de Petru, trimişi de Petru Rareş cu bani să refacă mînăstirea (cf. Teodor 
Bodogae, A ju toarele  rom âneşti Ia m înăstirile din Siintul Munte A thos, Sibiu, 1941, p. 
237—238). Referirile la domnitorii români sînt uneori atît de vagi, încît nu se poate 
şti la care din ei trebuie să ne gîndim. De pildă, cind vorbeşte de mînăstirea Chilandari, 
autorul spune vag : «După cucerirea turcească mînăstirea a fost susţinută de ţarii Ru
siei şi de suveranii ţărilor dunărene» (Apres la conquete turque, le monastere fut sou- 
tenu par Ies tsars de Russie et Ies souverains pays danubiens, ce qui lui permit de 
poursuivre son essor», p. 58); la p. 82 la fel de vag despre Xeropotamu. Cunoştinţele 
vagi şi referirile inexacte la domnitorii români se vădesc şi în cazul lui Ştefan cel 
Mare, care, după autorul nostru, este unul dintre domnitorii «Ungrovlahiei», mare 
binefăcător al mînăstirii Zografu (p 86).

Ultima parte a cărţii lui Sotiris Kadas prezintă arta de la Muntele Athos, ma
nifestată în arhitectura, sculptura (coloane, capiteluri, plăci de parapet) şi mai ales
pictura bisericilor. Un capitol separat este dedicat artei icoanelor portative şi aici se 
dau fotografiile unor icoane celebre, între care ale Maicii) Domnului cu Pruncul în 
braţe, făcătoare de minuni: Panaghia Kukuzelissa, de la Marea Lavră şi Panaghia 
Portaitissa, de la Iviron. Sînt prezentate, de asemenea, în capitole speciale, manuscri
sele cu miniaturi mai importante, opere de artă minoră, veşminte preoţeşti şi broderii 
cu fir de aur şi alte obiecte din tezaure.

Cu toate lipsurile menţionate mai sus, cartea lui Sotiris Kadas rămîne un mijloc 
-de informare util şi mai ales o călăuză necesară călătorului care, ajuns la Athos, 
bate cu pasul cărările atît de liniştite ale Muntelui Sfînt şi gustă ceva din atmosfera 
plină de taină şi de rugăciune, în care trăiesc de peste o mie de ani şi se nevoiesc
neîncetat oameni doritori de unirea cu Dumnezeu.

Prof. dr. EMILIAN POPESCU



BISCRia
B U L E T I N U L  O F I C I A L  A L  P A T R I A R H I E I  R O M Â N E  

ANUL C — Nr. 11 -12 — NOIEMBRIE - DECEMBRIE 1982



C U P R I N S U L

Pag.

A XXXV-a aniversare a proclamării Republicii................................................913

VIAŢA BISERICEASCA

Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh IUSTIN în Bulgaria, de P. S. Episcop
E p i f a n i e  N o r o c e l  .................................................................................915

Vizita Grafiei Sale Dr. Robert Runcie, Arhiepiscop de Canterbury, Primat al 
întregii Anglii şi Mitropolit, tăcută Bisericii Ortodoxe Române, de
Arhim. Nifon M i h ă i t ă ............................................................................933

Spre Siîntui şi Marele Sinod al Ortodoxiei, de Lect. dr. Ilie-Dan C i o b o t e a
Al Vl-lea simpozion teologic sud-est e u r o p e a n ...................................................... ,££&■*>
AI VUI-lea Congres internaţional de epigralie greacă şi latină, Atena, 3—9 oct.

1982, de Prof. Emilian P o p e s c u  . . ..............................948
Cea de-a Xl-a întrunire a Comisiei române de istorie eclesiastică comparată,

de Pr. asist. Viorel I o n i ţ ă ..................................................................... 951
C r o n i c a ...................................................................................................................953

DIN VIAŢA COMUNITĂŢILOR ORTODOXE ROMÂNE 
DE PESTE HOTARE

Sărbătorirea hramului parohiei ortodoxe române «Sfînta Treime» din Solia . 957
Din presa parohiilor ortodoxe române de peste hotare, în trimestrul II/1982,

de Arhid. Vasile A x  in i  a ...........................................................................957

DIN VIAŢA BISERICILOR ORTODOXE SURORI

Patriarhia Ecumenică ; Sesiunea Fraternităţii «Philoxenia» în Creta ; Congresul
cSyndesmos» la Marsilia, de Lect. dr. Cezar V  a s i 1 i u 962

ANIVERSARI — EVOCĂRI

Gheorghe V a  să 1 e s c u , Trei sferturi de veac de la înfiinţarea capelei ortodoxe
române din V i e n a ........................................................................................964

Diac. prof. Marin V e 1 e a, Gavriil Musicescu — dirijor şi compozitor de muzică
corală b i s e r i c e a s c ă ................................................................................  984



Conf. dr. Ramiro S o f r o n i e, Comportarea bisericilor de plan trilobat ia
c u t r e m u r ............................................................................................................ 990

RECENZII

Nestor V o r n i c e s c u ,  Mitropolitul Olteniei, Descătuşarea — 1821, Ed. Mitro-
pcliei Olteniei 1981 217 p.. de Pr. asist. Viorel I o n i ţ ă  1001

I_ D. S :  e l â i e s c i i  Arta ieud ale Ir. Ţările Române. Pictura murală şi icoanele, 
de Jc orjţirj p£a£ Ir *eco£i/ cJ XlX-fec. Ed. Mitropoliei Banatului, 
T h n w  I *  272 p.. de Pr Yxt-c V î ă d u c e a n u  . . . . 1004

ANEXE

W . m * a m n  L M u r g h te .................................. 1006

Pag-

DOCUMENTARE



A XXXV-A ANIVERSARE A PROCLAMĂRII REPUBLICII
1947 —  30 d e ce m b r ie  —  1982

Făcător de pace şi iubitor de linişte, nerîvnind niciodată la acapa
rarea de teritorii străine şi nestăpînit de dorinţa supunerii altor naţii, 
românul s-a vrut stăpîn şi liber numai î-n propria sa ţară — pe care şi-a 
dorit-o liberă şi independentă şi pentru a cărei edificare a depus cu sîrg 
toate eforturile, la vreme de primejdii jertfindu-şi chiar viaţa.

Se împlinesc anul acesita 35 de ani de la proclamarea Republicii, 
corolar al acestui ideal pentru care românul a luptat de veacuri, eveni
ment de referinţă în istoria şi existenţa sa proprie bimilenară. «Procla
marea Republicii — afirma preşedintele Nicolae Ceauşescu, — este un 
eveniment revoluţionar de importanţă deosebită în viaţa poporului ro
mân care a deschis o nouă eră, marcînd trecerea României la construc
ţia societăţii socialiste».

35 de ani — 35 de trepte şi tot atîtea victorii de afirmare a ţării 
pe plan iartem şi extern, afirmare şi victorii care, se înţelege, n-au venit 
de la sine. «A trebuit — spunea preşedintele Nicolae Ceauşescu —r, să 
urcăm piscuri înalte, mergînd pe căi necunoscute, dar nu am dait nicio
dată înapoi, am mers neabătut înainte».

Precedat de actul istoric de la 23 August 1944, evenimentul procla
mării Republicii la 30 decembrie 1947 a fost rezultatul firesc al luptei 
pe care întregul popor român a dus-o, de-a lungul zbuciumatei sale 
istorii, pentru făurirea unui stat al libertăţii, egalităţii şi fraternităţii. 
Ea — proclamarea — a readus românilor încrederea în forţele proprii 
şi le-a descătuşat energiile creatoare. Procesul înnoitor în toate dome
niile de activitate socială şi culturală declanşat de actul proclamării 
Republicii a cîştigat an de an noi valenţe, marile realizări ale oamenilor 
muncii fiind grăitoare în acest sens. An de an România a cunoscut o 
ascensiune comtinuă sub toate aspectele. Agricultura şi industria, mijloa
cele de producţie în general, s-au modernizat, iar realizările s-au dovedit 
a fi pe măsura înnoirilor, producţiile cîştigînd în cantitate şi calitate. 
Frumoasele realizări din domeniul învăţămîntului, al literaturii şi teh
nicii, au îmbogăţit patrimoniul naţional-cultural şi artistic cu opere şi 
lucrări de valoare.

An de an, în răstimpul trecut de la evenimentul proclamării Repu
blicii, agricultura şi industria, ştiinţa şi cultura au cunoscuit progrese 
evidente care au avut ca rezultat dezvoltarea şi întărirea economiei na
ţionale, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi ridicarea nivelului de trai 
al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naţionalitate, sex sau 
credinţă religioasă, precum şi creşterea şi afirmarea prestigiului ţării 
noastre pe plan internaţional.
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Pentru înfăptuirea pe mai departe a măreţelor idealuri de progres 
şi bunăstare de care este însufleţit poporul nostru este însă nevoie de 
pace. Iată pentru ce ţara şi poporul român militează neobosit pentru 
colaborare şi încredere, pentru securitate şi pace. Şi se ştie că un astfel 
de climat nu se poate instaura decît prin respectarea suveranităţii şi in
dependenţei naţionale, a egalităţii depline în drepturi, a neamestecului 
în treburile interne şi a avantajului reciproc, a nerecurgerii la forţă şi 
la ameninţarea cu forţa — principii formulate şi propuse de România în 
cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi pe arena politică mondială şi, fi
reşte, promovate în relaţiile de prietenie şi colaborare cu toate statele 
lumii, indiferent de aşezarea lor geografică, mărimea sau sistemul lor 
politic, pentru că tuturor oamenilor şi naţiunilor le este necesară pacea.

Biserica Ortodoxă Română a fost din/totdeauna o Biserică a poporu
lui : a suferit alături de el împilările şi urgiile, l-a sprijinit în năzuinţele 
lui drepte, l-a însufleţit în luptele lui sfinte spre dreptate şi libertate şi 
s-a bucurat de biruinţele care i-au încununat lupta şi jertfele. S-a bucu
rat şi de evenimentul pe care-1 evocăm astăzi — proclamarea Republicii 
—, pentru că dobîndirea şi realizarea lui era o dorinţă firească şi legi
timă a poporului şi binefacerile lui s-au răsfrînt şi asupra credincioşilor 
şi slujitorilor Bisericii.

30 Decembrie înseamnă şi pentru oamenii Bisericii un moment de 
importanţă deosebită şi un imbold permanent în sporirea eforturilor 
pentru ridicarea ţării pe noi trepte de afirmare şi bunăstare, pentru 
apărarea şi promovarea 'păcii.

Ca demni urmaşi ai vitejilor acestui pămînt să păstrăm neştirbită 
moştenirea lor şi să-i adăugăm noi izbînzi şi realizări care sînt premisa 
progresului.

Ca slujitori ai Altarului să nu uităm că misiunea noastră este de a 
fi cu timp şi fără timp în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor, propovă
duitori ai păcii prin cuvîiit şi faptă, împlinitori ai mesajului evanghelic 
de pace pe pămînt şi bună-voire între oameni.

REDACŢIA
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VIZITA PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH IUSTIN 
ÎN BULGARIA

Răspunzînd invitaţiei Sanctităţii Sale Patriarhul Maxim, Prea Feri
citul Părinte Patriarh Iustin al Bisericii Ortodoxe Române a efectuat o 
vizită frăţească, în fruntea unei delegaţii, Bisericii Ortodoxe Bulgare, 
între 29 octombrie—3 noiembrie 1982. Din delegaţie au făcut parte : 
I. P. S. Teoctist, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, I. P. S. Antonie, Mi
tropolitul Ardealului, P. S. Epifanie, Episcopul Buzăului, Arhid. Laurenţiu 
Movileanu de la Catedrala patriarhală şi Diac. Manole Marcel de la 
Cancelaria Sfîntului Sinod, ca interpret.

La cîteva momente după sosiTea pe aeroportul din Sofia
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In ziua de 29 octombrie, orele 17,00 delegaţia a fost corulusă  ̂ la 
aeroportul Otopeni de către înalţi ierarhi şi consilieri administrativi.

Din partea Departamentului Cultelor au fost de faţă : Dl. preşedinte 
Ion Roşianu şi Dl. director Ion Popescu, iar din partea Ambasadei Repu
blicii Populare Bulgaria la Bucureşti Dl. ambasador Todor Stoicev în
soţit de colaboratori ai Domniei Sale.

La Aeroportul din Sofia delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost 
întîmpinată de : Sanctitatea Sa Patriarhul Maxim, al Bisericii Ortodoxe 
Bulgare, împreună cu înalţi ierarhi şi colaboratori ai Sanctităţii Sale.

Au mai fost de faţă Dl. Liubomir Popov, vicepreşedintele Ministe
rului de Externe al R. P. Bulgaria, şi preşedinte al Comitetului pentru 
problemele Bisericii Ortodoxe şi cultelor religioase din Bulgaria ; Dl. 
Hristo Marincev, consilier la acelaşi comitet, precum şi Dl. Petre Dumi
nică, ambasadorul Republicii Socialiste România la Sofia, însoţit de Dl. 
consul Mircea Marica.

La primirea în salonul oficial al Aeroportului, Intîistătătorii celor 
două Biserici şi-au exprimat bucuria, reîntîlnirii. Sanctitatea Sa Patriar
hul Maxim a menţionat că este o cinste deosebită pentru ierarhii şi 
întreaga Biserică Ortodoxă Bulgară de a primi vizita Prea Fericitului 
Patriarh Iustin şi a celorlalţi distinşi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ro
mâne.

La Palatul sinodal, oaspeţii şi însoţitorii au fost întîmpinaţi de un 
sobor de slujitori cu Sf. Evanghelie şi Sf. Cruce. în paraclisul Palatului 
s-a oficiat un polihroniu. Apoi Sanctitatea Sa Patriarhul Maxim a adre
sat Prea Fericitului Patriarh Iustin un cuvînt de bun-venit, în care a 
exprimat bucuria de a primi vizita întîistătătorului Bisericii Ortodoxe 
Române şi a însoţitorilor lui.

Răspunzînd, Prea Fericitul Patriarh Iustin a mulţumit călduros pen
tru frumoasa primire. Referindu-se apoi la ziua de naştere a Sanctităţii 
Sale Patriarhul Maxim (68 ani), sărbătorită în acea zi, a arătat că această 
aniversare reprezintă o bucurie pentru Sanctitatea Sa, pentru ierarhii 
şi întreaga Biserică Bulgară, dar în acelaşi timp şi pentru Biserica Orto- 
roxă Română, care în calitate de Biserică Ortodoxă soră, participă cu 
cele mai alese simţăminte la omagierea Întîistătătorului Bisericii Orto
doxe Bulgare.

încheind, Prea Fericitul Patriarh Iustin a adresat sărbătoritului, tra
diţionalul «La mulţi ani», iar Bisericii şi poporului bulgar urări de pros
peritate. Apoi oaspeţii au fost invitaţi în salonul oficial al Palatului unde 
Sanctitatea Sa Patriarhul Maxim a prezentat Prea Fericitului Patriarh 
Iustin pe ierarhii şi colaboratorii Sanctităţii Sale.

în ziua de 30 octombrie, la orele 11,30, Sanctitatea Sa Patriarhul 
Maxim, însoţit de membrii Sf. Sinod al Bisericii Bulgare, a făcut o vi
zită protocolară Prea Fericitului Patriarh Iustin la Grand Hotel Sofia, 
unde se aflau şi ceilalţi membri ai delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române.

Mulţumind, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a spus : «Cu cît 
ne vom cunoaşte mai mult, cu cît vom şti mai multe unii despre alţii, 
cu atît mai mare va fi prietenia între noi. Şi cînd vorbim despre prie
tenia noastră, în acelaşi timp vorbim despre prietenia dintre Bisericile
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şi popoarele noastre. Pentru noi este o mare bucurie de a ne întîlni, 
din nou, cu toţi ierarhii Bisericii Ortodoxe Bulgare în frunte cu Sanc
titatea Voastră».

în aceeaşi zi, după-amiază, Prea Fericitul Patriarh Iustin şi ceilalţi 
membri ai delegaţiei noastre au fost conduşi la mînăstirea de călugă
riţe Drăgălevski din apropierea oraşului Sofia, la poalele muntelui Vi- 
toşa.

Aici s-a asistat la slujba Vecerniei, la sfîrşitul căreia stareţa a ros
tit un scurt cuvînt de «bun sosit». Prea Fericitul Patriarh Iustin a răs
puns, exprimîndu-şi bucuria de a vizita această mînăstire — important 
monument istoric. A urat apoi spor duhovnicesc maicilor şi le-a împăr
tăşit patriarhiceşti binecuvîntări.

A urmat vizitarea mînăstirii şi a reşedinţei patriarhale de vară.
în seara aceleiaşi zile, în reşedinţa patriarhală de la mînăstirea Dră

gălevski, au avut loc convorbiri pe teme teologice contemporane între 
Intîistătătorii şi ierarhii celor două Biserici.

Sanctitatea Sa Maxim a informat pe membrii delegaţiei Bisericii 
noastre despre activitatea Bisericii Ortodoxe Bulgare, precum şi po
ziţia ei în anumite probleme. Mai întîi, s-a referit la reuniunea celei 
de a Il-a Conferinţe panortodoxe preconciliare, care a avut loc la 
Chambesy (Elveţia) între 3— 12 septembrie 1982. Sanctitatea Sa şi-a ex 
primat nădejdea că la următoarele întîlniri problemele legate de viito
rul Sinod panortodox se vor discuta cu toată seriozitatea şi vor avea 
în vedere păstrarea nealterată, a unităţii ortodoxe. în al doilea rînd a 
făcut referiri la CEB (Consiliul Ecumenic al Bisericilor), arătînd că Bise
rica Ortodoxă Bulgară apreciază la justa valoare activitatea acestei 
organizaţii Vrreştine mondiale. Sanctitatea Sa a vorbit apoi despre preo
cupările şi realizările Bisericii Ortodoxe Bulgare în lupta pentru apă
rarea păcii.

Prea fericitul Patriarh Iustin a mulţumit pentru această informare 
asupra activităţii Bisericii Ortodoxe Bulgare şi a felicitat pe îmtîistătăto- 
rul ei, atît pentru relaţiile ce le înltreţine cu celelalte Biserici Ortodoxe, 
cît şi cu celelalte organizaţii creştine internaţionale. Cu privire la Con
ferinţa presinodală de la Chambesy, Prea Fericirea Sa a apreciat că 
această ultimă reuniune a fost una din cele mai importante. «Ceea ce 
a fost la Chambesy reprezintă pentru noi o experienţă, a spus Prea 
Fericirea Sa. Noi sîntem hotărîţi să mergem înainte pe calea aceasta 
de a obţine unitate de vederi în toate problemele. Pe parcurs vor mai 
fi ocazii cînd vom discuta probleme asupra cărora nu s-a căzut de acord 
pentru că, între noi ortodocşii nu trebuie să existe disensiuni. Poate că 
acestea sînt formale. Cînd problemele se vor discuta mai adînc credem 
că atunci vom ajunge la unitate de vederi».

în legătură cu participarea la cea de a Vl-a Adunare generală a 
CEB ce va avea loc la Vancouver, anul viitor, Prea Fericirea Sa a in
format gazdele că Biserica Ortodoxă Română a început deja pregăti
rile. Astfel, la' 9— 10 noiembrie, urmează a ţine la Cluj-Napoca o con
ferinţă teologică interconfesională cu profesorii tuturor Institutelor teo
logice din România (ortodoxe, catolic şi protestante) la care vor parti
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cipa şi unii membri ai Sf. Sinod, consilieri, directorii Seminariilor, pre
cum şi toţi membrii delegaţiei pentru Vancouver.

In ceea ce priveşte Conferinţa pentru pace a tuturor religiilor care 
s-a ţinut în luna mai la Moscova, Prea Fericirea Sa a arătat că revis
tele noastre au tipărit şi vor continua să tipărească materiale în legă
tură cu lucrările ei. A menţionat apoi că acum doi ani Biserica Orto
doxă Română a trimis, în numele Sf. Sinod, două apeluri pentru pace 
şi dezarmare, iar anul trecut s-a ţinut în România o foarte importantă 
conferinţă pentru pace şi dezarmare la care au participat şefi şi repre
zentanţi ai Cultelor din ţară, în număr de circa 300 de persoane şi în jur 
de 40 de delegaţi străini din aproape toate ţările Europei. în legătură 
cu această conferinţă s-a publicat o revistă în limba română şi alta în 
limba engleză.

Prea Fericirea Sa a mai subliniat faptul că, tot anul acesta, Biserica 
Ortodoxă Română a găzduit două conferinţe ecumenice internaţionale, 
care s-au ocupat de problema păcii şi dezarmării.

în legătură cu activitatea CEB şi ecourile acesteia în rîndul mase
lor de credincioşi, precum şi despre participarea Ortodoxiei în această 
mişcare ecumenică, Prea Fericitul Patriarh a făcut următoarele preci
zări : Ecumenismul a făcut cunoscută Ortodoxia - în rîndul protestanţi
lor ; Protestantismul a început să iubească Ortodoxia. Astfel, unii teo
logi protestanţi au iniţiat traducerea Dogmaticii Pr. prof. D. Stăniloae, 
pentru a cunoaşte mai bine învăţătura noastră ortodoxă, iar alţii vizi
tează ţara şi mînăstirile noastre, interesîndu-se de monahismul ortodox 
şi de spiritualitatea românească.

în ziua de 31 octombrie, în Catedrala patriarhală «Sf. Alexandru 
Nevski» din Sofia, întîistătătorii, ierarhii, preoţi şi diaconi ai celor 
două Biserici surori au oficiat Sfîntă Liturghie. La sfîrşit s-au ţinut 
cuvîntări.

Luînd cuvîntul, Sanctitatea Sa Patriarhul Maxim a spus următoarele :

«Prea Fericirea Voastră,
înalt Prea Sîinţiile Voastre,
Prea Sîinţiile Voastre,
Prea iubiţi Părinţi, fraţi şi surori în Domnul,
Slavă şi mulţumire lui Dumnezeu, care a binecuvîntat să ne adunăm 

astăzi în această măreaţă catedrală patriarhală — biserica monument — 
Sf. Alexandru Nevski pentru a săvîrşi împreună Slînta şi dumnezeiasca 
Liturghie. Mărturisim cu dragoste frăţească că Domnul lisus Hristos este 
în mijlocul nostru ; întîistătătorii şi reprezentanţii celor două Biserici 
surori din marea familie a Bisericii Ortodoxe ne împărtăşim cu dra
goste reciprocă din Sfîntă Taină a Euharistiei Domnului.

Trăim astăzi sentimentul dragostei cordiale. între noi se află cei 
mai de seamă fraţi întru Hristos — Prea Fericirea Voastră, distinsul în- 
tîistătător al Bisericii Ortodoxe Române, care pentru prima dată vizitaţi 
ţara noastră ca Patriarh şi distinşii însoţitori ai Prea Fericirii Voastre. 
Noi ne aflăm în mare sărbătoare, deoarece ne-aţi adus frăţeştile simţă-



Moment din timpul Sfintei Liturghii oficiate de Intîistătătorii celor două 
Biserici Ortodoxe surori în catedrala Sf. Alexandru Nevski din Sofia
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minte de pace ale Bisericii şi slujirii Voastre întru Hristos. Sîntem re
cunoscători, pentru că aţi răspuns invitaţiei noastre de a ne vizita şi 
a ne transmite binecuvîntarea sfinţilor de pe pămîntul vecin. Ne sînt 
dragi inimilor noastre sfinţii Bisericii Ortodoxe Române care s-au adus 
pe sine jertfă fără prihană în faţa altarului dumnezeiesc. Dar o deo
sebită dorinţă şi linişte sufletească pentru fiecare creştin bulgar este 
de a îngenunchea în faţa sfintelor moaşte ale Prea Cuvioasei Parascheva 
din Epivat, ale Sfîntului Dimitrie Basarabov, a căror luminoasă pome
nire Bisericile noastre surori o preamăresc cu aceeaşi cinste şi îi cheamă 
ca pe mijlocitori cereşti în faţa tronului Stăpînului vieţii.

îi} această binecuvîntată zi de comuniune bisericească noi remar
căm cu satisfacţie calităţile personalităţii Prea Fericirii Voastre ca ie
rarh de seamă, ca eminent teolog, ca militant pentru pace, păstrător al 
tradiţiilor monahale, şi rîvnitor pentru întărirea unităţii ortodoxe.

Învăţătura noastră comună ortodoxă mărturisită prin dreapta cre
dinţă în Dumnezeu şi lucrătoare prin iubirea faţă de oameni ne înfră
ţeşte. Cu ajutorul lui Dumnezeu noi păstrăm neclintit Sfînta Ortodoxie. 
Ne străduim să întărim frăţietatea panortodoxă a Bisericilor locale, dar 
acordăm importanţa cuvenită şi pentru apropierea ecumenică bisericeas
că. Cu satisfacţie putem afirma că în lucrarea ecumenică depunem efor
turi pentru înţelegerea noastră ortodoxă.

In slujirea oamenilor urmăm învăţătura şi exemplul Mai-marelui 
păstorilor, Hristos, care a venit «ca să slujească şi ca să-şi dea sufletul 
său răscumpărare pentru mulţi» (Matei 21, 28) şi porunca Sa pentru 
iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele (Matei 22, 37—39). Deosebit 
de necesar astăzi în această slujire este lupta pentru apărarea păcii, pe 
pămînt, pentru apărarea darului sfînt care este viaţa, acum ameninţată 
de catastrofa nucleară. Şi cît de plăcut este să mărturisim împreună cu 
Prea Fericirea Voastră, că în aceste aspiraţii ale popoarelor noastre ne 
străduim şi noi. De foarte multe ori am fost împreună în diferite foruri 
şi întruniri pentru apărarea păcii, iar in ultimul timp la lucrările Confe
rinţei mondiale ale militanţilor religioşi de la Moscova, din luna mai 
1982, la care Prea Fericirea Voastră aţi luat parte activă şi aţi avut o 
dontribuţie personală.

Sfîntul apostol Pavel ne îndeamnă să stăruim pentru păstrarea uni
tăţii în Duh prin legătura păcii (Efes. 4, 3). Avînd dragoste între noi, ea 
ne va folosi la toate. Ne va umple cu bunătate şi îndelungă răbdare ; 
ne învaţă la ajutor reciproc, de a ajuta pe aproapele, de a gîndi numai 
la bine şi de a ne bucura de adevăr. In acest duh, dacă deschidem pagi
nile istoriei noastre, vom găsi multe exemple de respect reciproc şi ma
nifestări pline de bucurie ale dragostei creştine între Biserica Ortodoxă 
Bulgară şi Biserica Ortodoxă Română şi între conducătorii lor.

Relaţiile noastre de bună vecinătate şi credinţa noastră comună au 
călăuzit, de-a lungul veacurilor, simţămintele bune şi reciproce dintre 
popoarele noastre. Stăpînite de dragoste reciprocă popoarele noastre 
dezvoltă şi adîncesc prietenia lor, se bucură de frăţietate şi îşi aduc 
contribuţia lor la păstrarea şi consolidarea păcii în lumea întreagă şi 
mai ales în Europa şi în Balcani, ridică poduri pentru inimi şi suflete, 
fac tot ce este necesar ca Dunărea să fie o arteră a prieteniei, pentru
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a ii trecută uşor atit de pe un ţărm, cît şi de pe altul, dezvoltă legă
turi în diterite domenii ale vieţii pentru o propăşire rodnică. De aceea, 
şi rugăciunea noastră comună de astăzi s-a tăcut pentru ca Dumnezeu 
să dăruiască prosperitate Bisericilor noastre, sănătate şi pace păstoriţilor 
lor, viaţă îndelungată şi paşnică minunatelor noastre popoare. Din inimă 
doresc Prea Fericirii Voastre, Bisericii Ortodoxe Române, distinsei dele
gaţii şi tuturor colaboratorilor Voştri multe puteri de muncă pentru 
prosperitatea Bisericii Voastre. '

Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi 
Tatăl şi împărtăşirea Sfîntului Duh să fie cu noi toţi» (II Cor. 13, 13). 
Am in!

După ce corul catedralei a intonat de trei ori «Mulţi ani trăiască», 
a luat cuvîntul Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin care a spus urmă
toarele :

«Sanctitatea Voastră, Prea iubite întru Hristos trate,
Părinte Patriarh Maxim,
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi ascultători,
Cu inimi pline de bucurie, dăm slavă Atotputernicului Dumnezeu 

pentru înălţătorul popas duhovnicesc pe care ni l-a oferit astăzi, învred- 
nicindu-ne să realizăm, prin această întîlnire frăţească una din dorin
ţele noastre cele mai scumpe. Mulţumim Sanctităţii Voastre pentru fap
tul de a fi venit în întîmpinarea acestei dorinţe, prin binevoitoarea invi
taţie ce ne-aţi adresat de a vizita Sfînta Voastră Biserică. Dar, mai mult 
decît atît Vă mulţumim din tot sufletul pentru primirea cordială, pen
tru atenţia deosebită şi pentru dragostea frăţească cu care ne-aţi încon
jurat încă din primele clipe ale sosirii noastre în frumoasa Voastră ţară.

Acest fapt ne-a făcut să simţim că vizita noastră a trecut dincolo 
de obişnuitele forme oficiale de protocol şi a devenit o caldă manifes
tare de simţăminte frăţeşti, cu binecuvîntate impresii şi amintiri de ne
uitat.

Prin vrerea lui Dumnezeu, noi aparţinem unor Biserici surori care 1  
vieţuiesc in mijlocul unor popoare vecine şi prietene, legate de veacuri 
de interese, de bunuri şi de cauze comune. La baza acestora se situează, 
după cum se ştie, legăturile noastre bisericeşti străvechi, care s-au păs- _J 
trat necontenit şi s-au adîncit de-a lungul veacurilor.

Mărturii istorice arată că pe ambele ţărmuri ale Dunării s-a dez
voltat, din vremuri îndepărtate, o viaţă creştină înfloritoare. Pe pămîn- 
tul ţărilor noastre, sămînţa învăţăturii creştine a încolţit încă din timpuri 
apostolice. Însuşi Sfîntul apostol Pavel a propovăduit Evanghelia lui 
Hristos în Tracia şi în Iliric, iar Sfîntul apostol Andrei şi-a desfăşurat 
lucrarea sa misionară în ţinuturile Sciţiei, cuprinzînd şi gurile Dunării. 
Urmînd acestora, numeroşi misionari din Peninsula Balcanică au răspîn- 
dit creştinismul în părţile dunărene, apoi multe veacuri după aceea, 
populaţiile din aceste părţi s-au înfrăţit în aceeaşi credinţă, cu aceiaşi 
preoţi, în aceleaşi Biserici, în jurul aceloraşi Episcopii.
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Sanctitatea Voastră,
Bisericile noastre au stat întotdeauna alături de popoarele lor, spri- 

jinindu-le şi întărindu-le în năzuinţele lor spre bunăstare şi fericire. Ele 
n-au aşteptat niciodată ca peste Dunăre să se ridice un pod material, 
pentru trecerea dintr-o parte în alta, ci au legat pe fiii lor, peste pămînt 
şi peste apă, în acelaşi duh al ortodoxiei străbune.

Astăzi, cînd cele două popoare ale noastre se găsesc în cele mai 
strînse legături de colaborare şi frăţietate, sîntem fericiţi să constatăm 
că între Bisericile Ortodoxe surori — Română şi Bulgară, străvechile le 
gături tradiţionale se lărgesc şi se adîncesc tot mai mult şi tot mai cu 
folos.

\'oi păstrăm convingerea ca puterea spirituală a Bisericilor noas
tre, ca şi a tuturor celorlalte Biserici ortodoxe locale, esie un dar al 
Sfîntului Duh. iar acestea se realizează prin rămînerea în unitatea «Trupu
lui lui Hristos (Col. 1, 18) care este Biserica. Aiirmareâ şi întărirea 
unităţii noastre Ortodoxe este o cerinţă deosebit de importantă pentru 
vremea in care trăim.

Faptul că Bisericile Ortodoxe şi-au păstrat nealterată unitatea lor, 
de-a lungul veacurilor, înfruntînd vicisitudini şi timpuri care făceau 
aproape cu neputinţă contactele dintre Biserici, este o adevărată mi
nune a istoriei. Unitatea aceasta, pe care moşii'şi strămoşii noştri au 
păstrat-o cu sfinţenie în trecut, trebuie păstrată cu şi mai piuită scum- 
pătate astăzi, cînd contactele dintre Bisericile Ortodoxe şi celelalte con
fesiuni au loc pe scară din ce în ce mai mare.

Avînd în vedere că Sfînta noastră Biserică Ortodoxă este «stîlpul 
şi temelia adevărului» (I Tim. 3, 15) se cuvine să păzim cu toată grija 
unitatea noastră ortodoxă, căci în această unitate stau şi tăria noastră, 
şi adevărul nostru. în egală măsură, acest lucru răspunde şi impera
tivului unităţii creştine, care ne cheamă să ne alăturăm eforturilor pen
tru îndeplinirea testamentului Mîntuitorului nostru Iisus Hristos : «Ca 
toţi să fie una» (Ioan 17, 21).

Sanctitatea Voastră,
Cinstiţi ascultători,
Vizita pe care o facem Sfintei Voastre Biserici se înscrie pe linia 

dorinţei de a promova cît mai mult cu putinţă legăturile şi contactele 
dintre Bisericile Ortodoxe, cu convingerea că astfel putem contribui şi 
la adîncirea legăturilor frăţeşti dintre popoarele noastre, şi la slujirea 
năzuinţelor de apropiere, conlucrare şi pace ale omenirii contemporane.

Vremurile actuale cheamă, mai mult ca oricînd, Bisericile şi pe creş
tinii de pretutindeni la acţiuni concrete, care să dovedească înţelegerea 
marilor responsabilităţi faţă de frămîntârile lumii în care trăim.

Intr-adevăr, omenirea zilelor noastre se află în faţa unor mari pro
bleme. Situaţia vieţii internaţionale devine tot mai îngrijorătoare. în di
ferite părţi ale lumii persistă stări de tensiune, de criză şi de conflicte 
care tind să se adîncească tot mai mult. Cursa înarmărilor, mai ales a 
celor nucleare, a luat o amploare fără precedent, ameninţînd întreaga
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omenire cu primejdia izbucnirii unui nou război, mai întins şi mai ni
micitor decît oricare alt război din trecut. Ne ailăm, iâră exagerare, în 
faţa celei mai grave primejdii din cîte a cunoscut pînă acum istoria ome
nirii : primejdia nimicirii vieţii pe planeta noastră.

In faţa acestei situaţii deosebit de critice, nici un om nu are dreptul 
să rămînă indiferent. Nu putem sta nepăsători cînd minunatele cuceriri 
ale geniului uman, marile realizări ale omenirii şi — ceea ce e mult 
mai presus ,decît acestea — vieţile noastre şi ale oamenilor de pe întreg 
pămîntul sînt în primejdie. Omenirea contemporană are desigur şi alte 
probleme de rezolvat, alte suferinţe de vindecat, dar problema proble
melor, care nu suportă nici un fel de amînare, este apărarea vieţii.

Noi, reprezentanţii şi credincioşii Bisericilor, nu putem lipsi din rîn- 
durile celor ce se străduiesc să apere pacea lumii şi viaţa pe pămînt. 
Dimpotrivă, trebuie să fim în fruntea acestor strădanii, deoarece în lup
ta pentru apărarea păcii în lume şi pentru întărirea frăţietăţii între oa
meni şi popoare noi nu desfăşurăm o activitate străină de preocupările 
noastre, ci una care ne este proprie şi de la care nu putem abdica.

învăţătura creştină afirmă cu toată claritatea că viaţa este bunul 
suprem pe care Dumnezeu l-a dăruit omului. A nesocoti sau a încălca 
dreptul la viaţă al unui om constituie o încălcare a voii lui Dumnezeu 
şi a ordinii morale din lume, un păcat strigător la cer, un act anticreştin 
şi antiuman în acelaşi timp. Mai mult, pentru noi creştinii Dumnezeu 
este nu numai creatorul vieţii, ci viaţa însăşi. El a trimis pe Fiul Său 
în lume pentru a dărui oamenilor viaţă, şi nu o viaţă efemeră, ci viaţă 
veşnică. Iisus s-a întrupat pentru ca lumea *viaţă să aibă şi încă din 
belşug» (loan 10, 10).

De aceea, noi slujitorii Bisericilor avem datoria, mai mult ca ori- 
cînd, să ne sporim eforturile pentru a trezi în sufletele credincioşilor — 
şi nu numai în ale lor, ci în ale tuturor oamenilor — conştiinţa respon
sabilităţii comune faţă de valoarea fundamentală a existenţei umane, 
care este viaţa. Şi nu trebuie să ne limităm numai la crearea omului 
păcii, ci, pe lîngă aceasta, să ne angajăm în societatea umană, în viaţa 
popoarelor şi a omenirii, pentru a ne aduce contribuţia la crearea şi in
tensificarea climatului de pace al lumii.

Sîntem bucuroşi că atît Biserica Ortodoxă Română cît şi Biserica 
soră Bulgară s-au angajat — prin ierarhii, clericii şi credncioşii lor — 
în slujirea acestor nobile idealuri, aducîndu-şi contribuţia lor, cu toată 
stăruinţa şi responsabilitatea, la zidirea unei lumi fără arme, fără răz
boaie şi fără ameninţări ale vieţii. în acest context, ne exprimăm voinţa 
noastră de a continua să fim solidari cu toţi oamenii doritori de bine 
de pretutindeni în lupta pentru împlinirea aspiraţiilor de pace ale ome
nirii, cu convingerea că această voinţă este o reflectare a voii lui Dum
nezeu (Rom. 12, 2) precum şi cu bucuria că astfel lucrăm împreună la 
zidirea împărăţiei Iui Dumnezeu care, potrivit Scripturii, este «dreptate, 
pace şi bucurie în Duhul Sfînt» (Rom. 14, 17).
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Sanctitatea Voastră,
Vă mulţumim încă o dată pentru primirea frăţească pe care ne-aţi 

făcut-o, precum şi pentru prilejul fericit de a ne uni astăzi cugetele în 
împreuna-slujire a Jertfei celei fără de sînge şi în împărtăşirea din ace
laşi sfînt potir al comuniunii noastre în Domnul şi Mîntuitorul lisus 
H Tist os.

în vizită la Academia teologică din Sofia.

Pe linia bunelor noastre relaţii tradiţionale şi a contactelor atît de 
rodnice realizate prin schimburile de vizite intre predecesorii noştri, vom 
fi foarte fericiţi dacă veţi accepta invitaţia de a ne reîntoarce această 
vizită şi de a vă avea astfel, cît de curînd posibil, ca oaspete iubit al 
Nostru şi al Sfintei noastre Biserici.

Bucuroşi de a ne regăsi în aceleaşi aspiraţii şi strădanii comune, 
îndreptate spre slujirea lui Dumnezeu şi a semenilor, şi o lume a încre
derii reciproce şi a păcii între oameni şi popoare, rugăm pe Părintele 
Ceresc să reverse bogate daruri duhovniceşti asupra Sanctităţii Voastre, 
a Bisericii Ortodoxe Bulgare surori şi a credincioşilor ei.

Binecuvîntarea Domnului să fie peste noi toţi, cu al Său dar şi cu 
a Sa iubire de oameni». Amin !

în aceeaşi zi, după amiază, Prea Fericitul Patriarh Iustin şi ceilalţi 
membri ai delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, însoţiţi de gazde, au 
făcut o vizită la Academia teologică din Sofia, unde au fost aşteptaţi 
de corpul profesoral şi de studenţi.
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în prezent, această Academie teologică are un număr de 110 stu
denţi la zi, bursieri ai Sf. Sinod, şi 90 studenţi la fără frecvenţă. Ea 
editează un anuar în care sînt prezentate diferite studii de către profe
sorii acestui aşezămînt.

După oficierea Te-Deumului, Pr. prof. rector Nicolae Şivarov a adre
sat un cuvînt de «bun sosit» Prea Fericitului Patriarh Iustin şi însoţito
rilor său, subliniind că Prea Fericirea Sa, vizitează pentru prima dată 
această Academie teologică în calitate de Patriarh şi că aceasta repre
zintă o mare cinste pentru profesorii şi studenţii de aici, mai ales că 
Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române posedă o înaltă cultură teolo
gică şi o bogată experienţă universitară.

Răspunzînd, Prea Feriditul Părinte Patriarh Iustin a mulţumit Sanc
tităţii Sale Patriarhului Maxim pentru prilejul oferit de a se întîlni cu 
profesorii şi studenţii acestui locaş de învăţămînt teologic. Referindu-se 
la slujba oficiată în Catedrala «Alexandru Nevski» a subliniat impor
tanţa ce se acordă oficierii Sfintei Liturghii în Bisericile noastre, pentru 
care este nevoie de a se forma noi preoţi în şcolile teologice. Spre a 
ilustra marea atenţie ce dă învăţămîntului teologic în România, a 
informat pe gazde că I. P. v  Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei 
şi I. P. S. Antonie al Ardealului au fost rectorii Institutului teologic din 
Bucureşti,, după care a rugat pe cei doi înalţi ierarhi români să vorbeas
că, primul despre organizarea învăţămîntului teologic, al doilea despre 
lupta pentru pace în care este angajată Biserica Ortodoxă Română prin 
reprezentanţii ei.

Atît înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teoctist, cît şi înalt Prea Sfin
ţitul Mitropolit Antonie au făcut expuneri academice, în legătură cu 
cele două probleme, în faţa profesorilor şi studenţilor teologi din Sofia.

Apoi, în salonul oficial al rectoratului, au fost prezentaţi Prea Feri
citului Patriarh Iustin toţi membrii corpului profesoral şi au avut loc 
convorbiri pe teme teologice şi de organizare a învăţămîntului în cele 
două Biserici surori. Prea Fericitul Patriarh Iustin, referindu-se la cuvin
tele sinod, sinodalitate şi pace, care au fost folosite în convorbirile 
avute între ierarhii români şi bulgari, a precizt că acestea, intrînd în 
uzul zilnic, arată că Bisericile noastre se conduc în spiritul sinodalităţii, 
potrivit canoanelor şi vechilor noastre rînduieli bisericeşti şi că întreaga 
Biserică Ortodoxă, prin reprezentanţii ei, luptă pentru pace. Generaţiile 
de tineret care ies din Academia teologică şi merg la parohii, înarmaţi 
cu aceste principii de sinodalitate şi pace, îşi vor aduce contribuţia lor 
la binele Bisericii şi al poporului bulgar. La sfîrşit, întîistătătorul Bise
ricii Ortodoxe Române a felicitat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Maxim 
pentru spiritul de sinodalitate în conducerea Bisericii Ortodoxe Bulgare 
şi pentru lupta ce o depune în asigurarea păcii între oameni şi popoare.

în ziua de 1 noiembrie, Întîistătătorii celor două Biserici, însoţiţi 
de ierarhii români şi bulgari, au vizitat mînăstirea Rila, cel mai impor
tant centru monahal al Bulgariei.
B O R . — 2
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Această mînăstire, care îşi are începutul în secolul X şi este legată 
de viaţa şi activitatea primului ascet bulgar, Sf. Ioan de Rila, este în 
prezent stavropighie, condusă de Episcopul Ghelasie, avînd un număr de 
16 călugări.

In cadrul acestei mînăstiri funcţionează un muzeu de stat în care, 
printre multe obiecte istorice şi artistice locale, se află şi două de pro
venienţă românească şi anume : o broderie purtînd data de 10 martie 

•1511, dăruită mînăstirii Rila de voievodul moldovean Bogdan şi o Evan-

ln fata mînăstirii Rila

ghelie de la mînăstirea Putna, din anul 1529, cunoscută în literatura 
românească veche sub denumirea de «Evanghelia de la Suceava». De 
asemenea, pe uşa diaconească din dreapta a bisericii mari, se află pic
tate stemele Moldovei şi Munteniei, probabil pentru a se sublinia faptul 
că domnitorii ţărilor noastre au dat ajutoare acestei mînăstiri.

La mînăstirea Rila, membrii delegaţiei au fost întîmpinaţi, după rîn- 
duială, cu Sf. Cruce şi Sf. Evanghelie de un sobor în frunte cu Prea 
Sfinţitul Episcop Ghelasie — stareţul acestui centru monahal. După ofi
cierea Polihroniului, Prea Sfinţitul Ghelasie, în numele soborului, a ros
tit un cuvînt de «bun sosit», în care şi-a exprimat bucuria de a întîm- 
pina pe întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

A răspuns Prea Fericitul Patriarh Iustin care, printre altele, a spus : 
«Intrînd în acest sfînt locaş fără să vrei te gîndeşti la creştinarea 

poporului rus după ce a văzut ctitoria împăratului Justinian I, Sf. Sofia,
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din Constantinopol. Uitîndu-ne la această biserică simţim că cerul parcă 
a coborît pe pămînt.

Prin izolarea monahilor de lume în această mînăstire, ei au deve
nit ascultătorii şi propovăduitorii cuvîntului lui Dumnezeu. în aceasta 
se concretizează întreaga învăţătură ortodoxă. De fapt nu trebuie să în
ţelegem că există două morale, una pentru clerici, alta pentru mireni. 
Nu este o deosebire esenţială între credincioşi şi clerici. Dar monahii 
reprezintă elita creştinismului, întrucît şi-au dăruit lui Dumnezeu şi su
fletul şi trupul. Ei trăiesc viaţa creştină în mod deosebit. Fiecare Bise
rică Ortodoxă îşi are monahismul ei, neexistînd Biserică Ortodoxă fără 
monahism. Noi nu ne putem gîndi numai la ierarhia care se recrutează 
dintre monahi, ci şi la importanţa pe care o reprezintă monahismul în 
general pentru Biserică.

Monahismul în România datează din primele veacuri. Avem infor
maţii despre el încă din secolele IV—V. Mă gîndesc mai întîi la mo
nahii sciţi şi despre care se vorbeşte mult în Biserica Ortodoxă. Mona
hismul din Apus îşi are originea în Ţările Române. Sf. Ioan Casian fiind 
întemeietorul a două mînăstiri, una de maici şi alta de călugări în Mar
silia. Mai tîrziu, viaţa monahală a început să se dezvolte şi în ţările 
vecine. Acum mînăstirile din România ca şi cele din Bulgaria sînt bine 
organizate şi întreţinute potrivit misiunii ce o au. Ca şi aici, mînăstirile 
din România sînt cercetate de credincioşi şi vizitate de turişti din ţară 
şi de peste hotare. Mulţi le vizitează pentru a se bucura de frumuseţea 
creată de artiştii care au împodobit bisericile şi celelalte obiective mî- 
năstireşti. Nu se poate face însă o deosebire strictă între turişti şi în
chinători care vin la mînăstiri întrucît unii turişti sînt şi buni credin
cioşi. Viaţa se schimbă permanent. Unii turişti devin credincioşi, iar 
unii credincioşi devin turişti. în viaţa modernă există o nouă categorie 
de turişti şi o nouă categorie de credincioşi, dar toţi slujesc lui Dum
nezeu. M-am bucurat auzind aici că monahii din această mînăstire slu
jesc oamenilor şi lui Dumnezeu. Asta înseamnă că vechea concepţie 
despre izolarea monahilor s-a schimbat. Acum monahii sînt mai aproape 
de lume decît cu veacuri în urmă.

Cine cunoaşte istoria mînăstirilor îşi dă seama ce rol important au 
jucat acestea în istoria ţărilor respective. în conducerea Bisericilor au 
fost monahi. în diferite ramuri ale artei creştine au lucrat monahii. Ceea 
ce s-a scris în literatura creştină se datoreşte şi monahilor scriitori. 
Ei şi-au îndeplinit datoria în epoca în care au trăit. La fel şi în epoca 
noastră ; monahismul joacă un rol important în viaţa bisericească. Ei 
nu reprezintă o forţă materială, dar forţele lor spirituale sînt mai pu
ternice decît forţele materiale. Rugăciunea are o importanţă mai mare 
decît forţa materială. Monahii, deşi izolaţi de lume, se roagă neîncetat 
pentru binele tuturor oamenilor din lume. Dacă astăzi este pace în lume, 
fără îndoială, aceasta se datoreşte în primul rînd lui Dumnezeu. Să 
înălţăm rugăciuni la Dumnezeu pentru pace. Să întărim rugăciunile pen
tru viaţa ţărilor noastre, pentru viaţa lumii întregi.



928 BISERICA ORTODOXA ROMANĂ

O dată cu recunoştinţa noastră pe care o datorăm Sanctităţii Sale 
Patriarhului Maxim pentru posibilitatea creată de a vizita această mî- 
năstire, mulţumim şi înalţilor ierarhi, membri ai Sf. Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Bulgare, pentru osteneala de a'fi cu noi, iar vieţuitorilor aces
tei mînăstiri le împărtăşim binecuvîntarea lui Dumnezeu.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl 
şi împărtăşirea Sfîntului Duh să fie cu noi toţi, Amin».

La dejunul ce s-a servit în trapeza mînăstirii, P. S. Episcop Ghelasie, 
a salutat încă o dată pe întîistătătorul Bisericii noastre şi pe ceilalţi ie
rarhi. Din încredinţarea Prea Fericitului Patriarh Iustin, a răspuns înalt 
Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie al Ardealului; I. P. S. Sa a vorbit des
pre rolul cultural şi de spiritualitate ortodoxă pe care l-au avut mînăs
tirile în istoria ţărilor şi popoarelor noastre. De asemenea, a subliniat 
faptul că în vremea noastră aşezămintele monahale sînt pionieri în ecu- 
menismul actual întrucît ele reprezintă puncte de atracţie nu numai 
pentru credincioşii noştri, dar şi pentru membrii altor culte din ţările 
noastre sau de peste hotare. Către sfîrşitul cuvîntului a amintit de în- 
tîlnirile care au avut loc între* conducătorii popoarelor noastre, un exem
plu şi pentru noi reprezentanţii Bisericilor. în încheiere, a mulţumit 
pentru ospitalitate şi a urat sănătate vieţuitorilor acestei mînăstiri.

în seara aceleiaşi zile Sanctitatea Sa Patriarhul Maxim a oferit un 
dineu în saloanele Hotelului Sofia, în cinstea oaspeţilor. La dineu au 
mai participat: Liubomir Popov, vicepreşedinte al Ministerului Relaţiilor 
Externe şi preşedinte al Comitetului pentru problemele Bisericii Orto
doxe şi cultelor religioase din Bulgaria; Hristo Marincev — consilier 
la acelaşi Comitet; Ghero Grozev, preşedinte al Comitetului Naţional 
pentru Securitatea europeană; Boris Velcev, preşedinte al Comitetului 
Naţional pentru înţelegerea şi colaborarea în Balcani; I. Davidov — 
secretar general al Comitetului Naţional pentru apărarea păcii şi alte 
persoane oficiale bisericeşti şi politice. Din partea Ambasadei Republi
cii Socialiste România la Sofia au participat Dl. ambasador Petre Dumi
nică şi Dl. consul Mircea Marica.
Cu acesit prilej Sanctitatea Sa Patriarhul Maxim a rostit următorul toast:

«în această minunată seară de noiembrie, adunaţi la masa dragos
tei, cu sentimente de bucurie cordială salut din nou pe distinşii noştri 
oaspeţi, solii Sfintei Biserici Ortodoxe Române în frunte cu întîistătăto
rul ei, mult iubitul nostru confrate Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin.

Au trecut binecuvîntatele zile ale vizitei Voastre, scurtă, dar' bo
gată în comuniune frăţească în numele iubirii lui Hristos. O să rămînă 
mult timp în amintirea noastră vizitele tăcute împreună la mînăstirile 
Drăgălevschi şi Rila — scumpe fiecărui bulgar, vizita pe care aţi fă
cut-o la şcoala noastră superioară — Academia teologică «Sfîntul Cle
ment de Ohrida» şi înălţătoarea noastră slujbă duhovnicească oficiată 
în sobor la măreaţa catedrală patriarhală «Sfîntul Alexandru Nevski». 
Şi de data aceasta, noi am mărturisit unitatea noastră de gîndire în Sfînta 
Ortodoxie, am confirmat şi am lărgit legăturile noastre frăţeşti tradiţi
onale cu fructuoase şi prieteneşti discuţii, cu analizarea problemelor de
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interes reciproc. Abia trecută luna octombrie în care s-au întîlnit con
ducătorii ,de stat ale celor două popoare şi reprezentanţii Bisericilor noas
tre, pe drept cuvînt o putem numi luna afirmării raporturilor frăţeşti 
şi de vecinătate în care vedem garanţia întăririi şi dezvoltării pe vii
tor, a colaborării dintre Bisericile şi popoarele noastre.

Legăturile noastre sînt adinei, atît în viaţa bisericească cît şi în 
cea socială, nenumărate fiind faptele şi evenimentele care călăuzesc 
calea frăţietăţii şi într-ajutorării noastre.

Paginile acestui trecut bogat sînt exemple demne pentru genera
ţiile viitoare.

Noi veghem cu sfinţenie la demnitatea noastră scumpă şi păstrăm 
cu stăruinţă relaţiile noastre actuale, întărind frăţietatea şi unitatea or
todoxă şi bisericească, în înţelegere şi colaborare cu eforturi comune 
pentru întărirea păcii în lume, pentru a apăra darul sfînt al vieţii de 
catastrofa nucleară atotucigătoare. Bună-vecinătatea din Balcani va în
tări încrederea reciprocă şi o va călăuzi spre transformarea ei într-o 
zonă a păcii. Sîntem încredinţaţi că această vizită va întări legăturile 
spirituale între Bisericile şi popoarele noastre şi va constitui o nouă con
tribuţie în lucrarea binecuvîntată a prieteniei, în continuarea slujirii 
devotată şi binecuvîntată de Dumnezeu a păcii în lume şi buneivoiri în
tre'oameni, ştiind «cît de. frumoase sînt picioarele celor ce vestesc pacea, 
ale celor ce vestesc cele bune» (Rom. 10, 15).

îmi este plăcut să ridic paharul, pentru Prea Fericirea Voastră şi 
distinşii însoţitori, pentru clerul şi realizările Bisericii Ortodoxe Române, 
pentru poporul român prieten, pentru prietenia dintre Bisericile şi po
poarele noastre, pentru pacea lumii» !

Răspunzînd Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a spus :
«Cu aproape 50 de ani in urmă, în călătoriile mele între Bucureşti 

şi Atena, am trecut şi prin Bulgaria. Am vizitat Sofia şi bisericile ei de 
atunci. Am vizitat Facultatea de teologie unde am cunoscut pe unii pro
fesori de vază şi studenţii teologi din acel timp, revenind apoi în mai 
multe rînduri. Iată însă că zilele acestea mă aflu iarăşi în Bulgaria cu
o distinsă delegaţie. Ca şi mine, l. P. S. Mitropolit Teoctist al Moldovei 
şi Sucevei, I. P. S. Mitropolit Antonie al Ardealului şi P. S. Episcop 
Epifanie al Buzăului au călătorit de multe ori în străinătate. Dar călă
toria pe care am făcut-o acum va rămîne una din cele mai importante. 
Ne-aţi invitat Sanctitatea Voastră, să vizităm mînăstirea Drăgălevschi 
de la poalele muntelui Vitoşa. Se pot număra pe degete reşedinţele şi 
obiectivele bisericeşti bine întreţinute ca aceasta. Aţi rînduit să oficiem 
împreună Sfînta Liturghie în minunata catedrală «Sfîntul Alexandru 
Nevski». Ne-aţi condus apoi la Academia teologiciţ care ne este foarte 
scumpă nouă ca foşti profesori de teologie. Iar astăzi, împreună cu 
Sanctitatea Voastră, am vizitat mînăstirea Rila. Nu ştim dacă se pot 
găsi multe locaşuri în lume ca acesta. Nu ştii ce să admiri mai în tîi: 
evlavia creştină, frumuseţea artistică sau dragostea de patrie şi spiri
tualitatea bulgarilor. Acum am înţeles de ce bulgarii iubesc Rila. Şi vă 
mărturisim că din momentul în care am văzut-o o iubim şi noi.

Acum la sfîrşitul vizitei noastre în Bulgaria, putem vorbi despre Sofia 
de astăzi în comparaţie cu Sofia de altădată. Sofia nu mai este aceea
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pe care o ştim noi. Acum se pot vedea : frumuseţe, industrie, fabrici! 
Sofia a devenit una din cele mai frumoase capitale ale Europei. Mai 
întîi de toate am întîlnit aici oameni excepţionali ale căror inimi bat 
ca şi ale noastre, oameni care doresc binele aşa cum îl dorim şi noi. 
Spun asta pentru că ei gîndesc ca şi noi nu numai din punct de vedere 
bisericesc, dar şi din punct de vedere social şi politic.

In tot timpul cit am fost aici am simţit căldura inimii Sanctităţii 
Sale pentru noi şi pentru Biserica noastră. Aceeaşi căldură am simţit-o 
şi din partea tuturor membrilor Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, 
precum şi a tuturor acelora cu care am vorbit sau ne-am cunoscut aici. 
Dragostea dintre Bisericile noastre este bine consolidată, iar datoria 
noastră este de a o întări şi de acum înainte. în al doilea rînd am simţit 
dorinţa bulgarilor pentru pace. Felicit toate organizaţiile şi pe conducă
torii lor care se străduiesc pentru asigurarea păcii printre care şi Bi
serica.

Am simţit, de asemenea, cum înalta conducere de stat a Bulgariei 
apreciază înalta conducere a ţării noastre. Legăturile dintre conducă
torii Todor Jivcov şi Nicolae Ceauşescu nu se limitează numai la nivel 
înalt, ci cuprind întreaga populaţie a ţărilor noastre. Aceasta este ga
ranţia prieteniei, atît între Bisericile cît şi între statele şi popoarele 
noastre.

Iar dacă datoria Bisericilor noastre este de a sluji popoarele noas
tre, nu trebuie să facem altceva decît fac conducătorii ţărilor noastre 
să dezvoltăm toate legăturile între popoarele noastre ; să ne spunem 
cuvîntul nostru hotărît în ceea ce priveşte apărarea păcii; să ne iubim 
unii pe alţii şi frăţeşte să mergem pe acelaşi drum al dezvoltării rela
ţiilor noastre.

Mulţumim tuturor acelora care într-un fel sau altul au ajutat de a 
se realiza această vizită. Mulţumim Sanctităţii Sale Patriarhului Maxim 
şi îl asigurăm de toată preţuirea şi dragostea noastră. Mulţumim şi in
vitaţilor care sînt acum împreună cu noi şi îi asigurăm de toată pre
ţuirea şi stima noastră.

Pentru sănătatea conducătorilor statelor noastre, pentru înflorirea 
şi progresul ţârilor noastre, pentru dezvoltarea relaţiilor noastre!

La mulţi ani» !
In ziua de 2 noiembrie Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin şi cei

lalţi membri ai delegaţiei au făcut o vizită la Ambasada română, apoi 
la biserica română din Sofia, unde au fost aşteptaţi de Preotul Armând 
Munteanu împreună cu un grup de credincioşi români. După semnarea 
în Sfînta Evanghelie din Altar, Preotul Armând Munteanu a rostit, în 
numele său şi al credincioşilor, un scurt cuvînt de bun venit.

Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a vorbit celor prezenţi despre 
bunele relaţii între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Bul
gară, dintre cele două popoare vecine, român şi bulgar. Amintind des
pre prietenia de veacuri între români şi bulgari, Prea Fericirea Sa a 
spus :

«Am fi bucuroşi să ştim că dvs. contribuiţi la adîncireă prieteniei 
şi întărirea legăturilor dintre Bisericile şi popoarele noastre, pentru că 
între noi nu sînt probleme care să tulbure relaţiile noastre bisericeşti
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şi politice. Nu uitaţi ţara în care v-aţi născut şi să vă aduceţi fiecare 
contribuţia la prosperitatea ţării adoptive».

După oficierea îndătinatului polihroniu, întîistătătorul Bisericii noas
tre şi ceilalţi membri ai delegaţiei au făcut o scurtă vizită la casa pa
rohială a bisericii noastre din Sofia, cu care prilej a dat unele îndrumări 
Preotului Armând Munteanu.

în aceeaşi zi, după-amiază, Prea Fericitul Patriarh Iustin şi ceilalţi 
ierarhi români însoţiţi de Sanctitatea Sa Patriarhul Maxim şi înalt Prea 
Sfinţitul Mitropolit Pangratie de Stara Zagora, au făcut o vizită pro
tocolară la Consiliul de Stat, unde au fost primiţi de către Dl. vicepre
şedinte Mitco Grigorov. A fost de faţă şi Dl. Liubomir Popov, vicepre
şedinte al Ministerului Relaţiilor Externe şi preşedinte al Comitetului 
pentru problemele Bisericii Ortodoxe şi cultelor religioase din Bulgaria.

După ce Dl. vicepreşedinte Mitco Grigorov a întîmpinat oaspeţii 
rostind tradiţionalul «bun sosit», şi-a exprimat bucuria întîlnirii* cu Prea 
Fericitul Patriarh Iustin în fruntea unei delegaţii reprezentative a Bise
ricii Ortodoxe Române. Întîistătătorul Bisericii noastre, mulţumind căl
duros pentru întîmpinare, a arătat că vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe 
Române, deşi scurtă, a fost fructuoasă prin discuţiile avute şi obiecti
vele vizitate, dintre care mînăstirea Rila, care a jucat un important rol 
cultural şi naţional în istoria Bulgariei. A subliniat, de asemenea, că 
atît Prea Fericirea Sa, cît şi toţi membrii delegaţiei noastre, au rămas 
plăcut impresionaţi de primirea făcută, de dragostea şi atenţia arătată 
pe timpul şederii în Bulgaria, mulţumind încă o dată Sanctităţii Sale 
Patriarhului Maxim. Apoi a arătat că Biserica Ortodoxă Română ca şi 
Biserica Ortodoxă Bulgară sprijină toate acţiunile poporului nostru pen
tru bunăstarea şi apărarea păcii în lume. A transmis călduroase salutări 
şi urări de noi succese poporului bulgar din partea poporului român.

Cu acest prilej, Întîistătătorii celor două Biserici surori, şi Dl. vice
preşedinte Mitco Grigorov al Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria s-au referit la ultima întîlnire şi convorbirile ce au avut loc, 
în ultimul timp, între conducătorii ţărilor noastre, Dl. Nicolae Ceauşescu 
şi Dl. Todor Jivcov, subliniindu-se faptul că acestea sînt de un real 
folos în interesul celor două ţări vecine, pentru progresul popoarelor 
respective şi asigurarea unui climat de pace în lumea întreagă.

în seara zilei de 2 noiembrie, încheindu-se vizita în Bulgaria, dele
gaţia Bisericii noastre a fost condusă la gara din Sofia de către Sanc
titatea Sa Patriarhul Maxim, de membrii Sf. Sinod şi de alte persoane 
oficiale ale Bisericii Ortodoxe Bulgare. Au fost de faţă Dl. Liubomir 
Popov, vicepreşedinte al Ministerului de Externe şi preşedinte al Comi
tetului pentru problemele Bisericii Ortodoxe şi cultelor religioase din 
Bulgaria, Dl. Hristov Marincev consilier în acelaşi comitet, precum şi 
Dl. Petre Duminică, ambasadorul Republicii Socialiste România la Sofia, 
împreună cu Dl. consul Mircea Marica. De asemenea, au mai venit pen
tru a conduce delegaţia noastră, Preotul Armând Munteanu şi un grup 
de credincioşi de la biserica română din Sofia.

Mulţumind încă o dată pentru ospitalitatea şi dragostea arătată, îna
inte de a se despărţi, Prea Fericitul Patriarh Iustin s-a îmbrăţişat fră
ţeşte cu Sanctitatea Sa Patriarhul Maxim şi cu ceilalţi ierarhi ai Bise
ricii Ortodoxe Bulgare.
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In dimineaţa zilei de 3 noiembrie sosind la Bucureşti, delegaţia Bi
sericii Ortodoxe Române, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh 
Iustin, a fost întîmpinată în Gara de Nord de către înalţi ierarhi, înso
ţiţi de consilieri ai Administraţiei Patriarhale şi ai Arhiepiscopiei 
Bucureştilor.

Din partea Departamentului Cultelor au fost de faţă DI. preşedinte 
Ion Roşianu şi Dl. director Ion Popescu. Au mai venit în întîmpinare 
Dl. Todor Stoicev, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la Bucu
reşti şi alţi membri ai Ambasadei, precum şi Preotul Radoslav Neikov
— de la biserica bulgară din Bucureşti.

După o scurtă întîlnire protocqlară în salonul oficial al Gării, co
loana de maşini s-a îndreptat spre Palatul patriarhal, unde s-a oficiat un 
Te-Deum, la sfîrşitul căruia, în numele Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, a rostit un scurt cuvînt de bun-venit înalt Prea Sfinţitul Nestor, 
Mitropolitul Olteniei. I. P. S. Sa a subliniat că această vizită frăţească 
făcută Bisericii Ortodoxe Bulgare de către Prea Fericitul Patriarh Iustin, 
în fruntea unei delegaţii, va contribui la întărirea şi adîncirea relaţiilor 
tradiţionale între cele două Biserici surori şi între cele două popoare 
vecine şi prietene.

Răspunzînd, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, a mulţumit pen
tru întîmpinare, după care a arătat pe scurt, că vizita delegaţiei noastre 
în Bulgaria a decurs în condiţiile cele mai bune şi că întîistătătorul 
Bisericii Ortodoxe Bulgare, împreună cu ceilalţi ierarhi bulgari, au pri
mit, însoţit şi înconjurat cu deosebită dragoste frăţească pe membrii 
delegaţiei noastre pe timpul vizitei în Bulgaria. De asemenea, a arătat 
că atît vizitele făcute, cît şi convorbirile avute au decurs într-o deose
bită atmosferă frăţească.

Vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române făcută Bisericii Orto
doxe Bulgare, constituie o remarcabilă contribuţie pentru lărgirea şi con
tinuarea bunelor relaţii existente între cele două Biserici şi popoare ve
cine, pentru promovarea climatului de permanentă şi fructuoasă cola
borare între Bisericile ortodoxe şi celelalte Biserici şi organizaţii creş
tine, în vederea slujirii binelui obştesc, şi a salvgardării păcii în lumea 
întreagă.

t.EPIFANIE NOROCEL,
EPISCOPUL BUZĂULUI



VIZITA FĂCUTĂ BISERICII ORTODOXE ROMÂNE DE 
ORAŢIA SA DR. R O B E R T  R U N C IE  

ARHIEPISCOP DE CANTERBURY, 
PRIMAT AL ÎNTREGII ANGLII ŞI MITROPOLIT

La invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin, Graţia Sa Dr. 
Robert Runcie, Arhiepiscop de Canterbury, Primat al întregii Anglii şi 
Mitropolit, a făcut o vizită oficială Bisericii Ortodoxe Române, între
11— 15 octombrie 1982. Leaderul spiritual al Bisericii Angliei a fost în
soţit de următorii delegaţi : Rev. Canonic Michael Moore, capelanul 
palatului, Rev. Richard Chartres, capelanul reşedinţei arhiepisciOjpale 
şi Rev. Robert Broun capelanul bisericâi Angliei din Bucureşti.

Aceasta este cea de a doua vizită făcută Bisericii Ortodoxe Române 
de către un Arhiepiscop de Canterbury, prima avînd loc în anul 1965, 
de către primatul Bisericii Angliei din acel timp, Dr. Michael Ramsey. 
Continuarea schimbului de vizite între întîistătătorii celor două Biserici 
constituie o întărire a bunelor relaţii de colaborare care au existat şi 
există între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Angliei încă din pe
rioada interbelică cînd a avut loc vizita patriarhului Miron Cristea la 
Londra (1936) şi care a urmat conferinţei anglicano-ortodoxe de la Bucu
reşti din anul 1935 cînd partea ortodoxă a recunoscut validitatea hiro
toniilor anglicane.

Relaţiile de colaborare între cele două Biserici s-au manifestat mai 
concret după cel de al II-lea război mondial cînd s-au intensificat stră
daniile de ambele părţi în vederea idealului creştin, al unităţii ceea ce 
a dus şi la realizarea unui dialog teologic anglicano-ortodox. Acest 
dialog care are deja două decenii de existenţă a dezbătut pînă acum 
teme de o importanţă majoră pentru viaţa Bisericii. De remarcat că 
Graţia Sa Dr. Robert Runcie a avut un rol de mare importanţă în cadrul 
discuţiilor de dialog, în calitate de preşedinte al Comisiei teologice an
glicane, manifestînd un interes deosebit pentru apropierea de Ortodoxie. 
«Anglicanismul se întilneşte cu Ortodoxia pe acelaşi drum al Sfintelor 
Scripturi, al Sfinţilor Părinţi, al Sinoadelor ecumenice, al Sfintelor 
Taine», «între care şi preoţia cu cele trei trepte ale ei», a declarat Gra
ţia Sa în mai multe rînduri.

Relaţiile ecumenice dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica 
Angliei au cunoscut noi realizări prin sprijinul pe care Biserica Angliei 
l-a acordat pentru înfiinţarea parohiei ortodoxe române din Londra 
pentru credincioşii ortodocşi români care trăiesc în Marea Britanie.

Luni, 11 octombrie 1982, orele 20,00, delegaţia Bisericii Anglicane, 
condusă de Graţia Sa Dr. Robert Runcie, Arhiepiscop de Canterbury, a 
sosit la aeroportul internaţional Otopeni, venind de la Sofia, la sfîr-
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şitul unei vizite oficiale întreprinse Bisericii Ortodoxe Bulgare, la in
vitaţia Prea Fericitului Patriarh Maxim al Bulgariei. Oaspeţii au fost 
întîmpinaţi de Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, I. P. S. Mitropolit 
Teoctist al Moldovei şi Sucevei, I. P. S. Mitropolit Antonie al Ardealu
lui, I. P. S. Mitropolit Nestor al Olteniei, P. S. Episcop Vasile Tîrgoviş
teanul, vicar patriarhal, Pr. Octavian Popescu,' vicarul Arhiepiscopiei 
Bucureştilor, Pr. Dumitru Soare, consilier patriarhal şi Arhim. Nifon Mi- 
hăiţă.

Prea Fericitul Patriarh Iustin Moisescu şi Graţia Sa Dr. Robert Runcie, 
la intrarea în Catedrala Patriarhală

A fost de faţă Dl. Prof. Ion Roşianu, preşedintele Departamentului 
Cultelor.

De asemenea, a fost prezent Dl. Harry Holmer, ambasadorul Marii 
Britanii la Bucureşti.

In ziua de 12 octombrie 1982, la orele 10,00 a avut loc primirea 
oficială în Catedrala patriarhală din Bucureşti, în prezenţa membrilor 
Sfîntului Sinod a profesorilor de la Institutul şi Seminarul teologic din 
Bucureşti, a numeroşi preoţi din Capitală, studenţi teologi, elevi semi
narişti, numeroşi credincioşi. După oficierea Te Deum-ului ale cărui 
răspunsuri au fost date de Corala Catedralei patriarhale, Prea Fericitul 
Patriarh Iustin a rostit un cuvînt de bun venit înaltului oaspete angli
can, în care printre altele a spus :

«Ziua de astăzi constituie o aleasă sărbătoare pentru Biserica Or
todoxă Română care are bucuria de a primi înalta vizită a Graţiei
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Voastre, Dr. Robert Runcie, Arhiepiscop de Canterbury, Primat al Bi
sericii Angliei şi Mitropolit. Binecuvintînd pe Dumnezeu pentru feri
citul prilej pe care ni l-a dăruit de a vă avea in mijlocul nostru, Îm
preună cu cinstiţii voştri Însoţitori, vă spunem din toată inima un căl
duros : «Bine aţi ven it!»

Graţia Voastră,
Frăţescul popas la care ne aîlăm acum, faţă către faţă, ne prile

juieşte amintirea unor momente deosebite din istoria relaţiilor noastre 
bisericeşti.

Despre contacte izolate, desigur, intre credincioşi şi ierarhi din 
cele două Biserici se poate vorbi incă de la apariţia Bisericii Anglicane. 
Comerţul şi diplomaţia au fost fără îndoială principalele căi de relaţii 
intre ţările noastre. N-a trecut insă multă vreme şi contactele intre 
personalităţi bisericeşti au apărut deopotrivă. Lăsind de o parte pe Chi
rii Lucaris şi Mitrofan Critopulos, unul patriarh de Constantinopol, al
tul patriarh ai Alexandriei, care au trăit o vreme in ţara noastră, dar 
nu sint români, găsim insă şi printre români, personalităţi cu mare au
toritate în tara şi Biserica noastră, care au avut, intr-un fel sau altul 
relaţii cu Biserica Anglicană. Ne gîndim la Nicolae Milescu, la Dimitrie 
Cantemir, la Antioh Cantemir şi apoi mulţi alţii. îndeosebi Conferinţele 
de la Lambeth, au favorizat mult contactele anglicanilor cu ortodocşii.

Este adevărat că pînă la primul război mondial privirile anglicanilor 
erau îndreptate îndeosebi către vechile patriarhate sau către cele mai 
mari Biserici Ortodoxe. Dintre ele noi nu ne găseam la loc de frunte. 
Ţara fiindu-ne împărţită, împărţită era şi Biserica.

După primul război mondial, Biserica Ortodoxă Română păşeşte în 
istorie intr-un chip cu totul nou. întregită, o dată cu ţara, ea are acum un 
număr cu mult mai mare de credincioşi decît înainte de război.

In faţa întregii Ortodoxii, Biserica Română se bucură de o aleasă 
cinstire. De aceea, de pretutindeni privirile ortodocşilor erau îndreptate 
spre a cunoaşte atitudinea Bisericii Ortodoxe Române faţă de Angli- 
canism.

După anul 1920, contactele Bisericii Ortodoxe Române cu Biserica 
Anglicană s-au manifestat mai ales prin participarea ierarhilor şi a pro
fesorilor de teologie la Conferinţele de la Lambeth. Punctul culminant 
a fost atins însă de Conferinţa Română Ortodoxo-Anglicană, ţinută la 
Bucureşti între 1—8 iunie 1935.

După sfîrşitul celui de al doilea război mondial, în anul 1965, Bise
rica noastră a avut cinstea de a primi vizita unuia din iluştrii predece
sori ai Graţiei Voastre, arhiepiscopul Michael Ramsey.

Un an mai tîrziu, înaintaşul nostru în scaunul de Intîistătător al Bi
sericii Ortodoxe Române, vrednicul de pomenire patriarhul Justinian, 
a vizitat Biserica Angliei, contribuind prin aceasta la adîncirea bunelor 
relaţii de apropiere şi conlucrare frăţească dintre cele două Biserici.

Vizita pe care Graţia Voastră o faceţi acum Bisericii Ortodoxe 
Române vine să reînnoade in mod fericit firul acestor legături. De 
aceea sîntem nespus de bucuroşi să salutăm în persoana Graţiei Voas
tre pe solul Bisericii Anglicane pentru pace între Bisericile noastre.
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Ceea ce am dori să subliniem în mod deosebit este faptul că Gra
ţia Voastră, ca un bun păstor a cărui inimă vibrează pentru toate pro
blemele şi aspiraţiile oamenilor din timpul său, aţi integrat preocuparea 
pentru unitatea creştină în preocuparea de a pune Biserica în slujba 
lumii contemporane.

Ne dăm seama prea bine că lumea în care trăim este frămîntată 
mai mult ca oricînd de tensiuni tot mai încordate, de contradicţii tot 
mai grele şi de ameninţări tot mai înspăimîntătoare. Cursa înarmărilor

Înaltul oaspete în timpul serviciului divin

a lat o amploare fără precedent. Primejdia izbucnirii unui nou război 
mondial, mai întins şi mai nimicitor decît oricare alt război din trecut, 
se face din ce în ce mai simţită.

Noi, reprezentanţii Bisericilor, nu putem rămîne nepăsători în ase
menea momente deosebit de critice, cînd minunatele cuceriri ale ge
niului uman, marile realizări ale societăţii umane şi — ceea ce e cu 
mult mai presus decît acestea — vieţile noastre şi ale semenilor noştri 
de pe tot pămîntul sînt ameninţate. Alături de toţi oamenii doritori de 
bine din lumea întreagă, noi ne simţim datori ca, împreună cu credin
cioşii noştri, să ne unim eforturile pentru apărarea celui mai sfînt drept 
al omului: dreptul la viaţă. Responsabilitatea aceasta ne revine nu nu
mai ca o poruncă a ceasului de faţă, ci şi ca o poruncă a Mîntuitorului 
Iisus Hfistos, care a venit în lume pentru ca aceasta «viaţă să aibă şi 
încă din belşug» (Ioan 16, 10).
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De aceea, considerăm că vizita Gratiei Voastre are, pe lingă meni
rea de a contribui la apropierea tot mai stiînsă dintre Bisericile noastre 
şi la împlinirea mesajului Domnului nostru Iisus Hristos ca toţi cei ce 
vor crede în El «să fie una» (Ioan 17, 21), şi menirea de a contribui la 
întărirea eforturilor noastre bisericeşti comune pentru rezolvarea ma
rilor probleme cu care este confruntată lumea de azi.

Totodată, ne exprimăm speranţa că vizita Graţiei Voastre în Româ
nia, convorbirile şi schimbul de vederi care vor avea loc, vor constitui 
şi o importantă contribuţie la dezvoltarea tradiţionalelor legături de 
prietenie, dintre poporul român şi poporul englez, slujind astfel marea 
cauză a înţelegerii, apropierii şi conlucrării paşnice a tuturor popoare
lor din lume».

La cuvîntarea de bun venit a Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin, 
Gratia Sa Dr. Robert Runcie, Arhiepiscop de Canterbury a răspuns prin 
următoarea cuvîntare din care amintim :

«Prea Fericirea Voastră,
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul nostru Hristos,
Este o mare plăcere pentru mine să fiu din nou în România. De data 

aceasta vin ca Arhiepiscop de Canterbury, dar mă simt acasă pentru că 
sînt din nou oaspete al Prea Fericirii Voastre şi al Bisericii Ortodoxe 
Române.

A vizita Biserica României înseamnă a vizita o Biserică profund le
gată de istoria şi cultura poporului Dvs. Biserica este răspunzătoare 
faţă de societatea în care trăieşte şi trebuie să slujească această so
cietate dacă doreşte să fie respectată.

A  vizita Biserica României înseamnă a-ţi aminti nu numai de legă
turile intime dintre societatea românească şi Biserica în trecut şi pre
zent, ci şi, de faptul că destinul României leagă Răsăritul de Apus.

In istoria ţării Dvs. acest lucru v-a obligat uneori să fiţi teren de 
bătălie între state şi Biserici. Insă legăturile istorice, culturale şi poli
tice ale României cu Răsăritul şi Apusul vă acordă de asemenea un rol 
unic în promovarea înţelegerii şi reconcilierii mutuale. în această direc
ţie Biserica îşi are propriul său rol.

Vizita efectuată Bisericii Ortodoxe Române nu înseamnă pentru 
mine numai a vizita prieteni vechi şi buni. Nu înseamnă nici măcar a 
îmbunătăţi relaţiile bisericeşti. înseamnă mai curînd a arăta — atît prin 
intermediul prieteniei creştine, cît şi al relaţiilor mai strînse dintre Bi
sericile noastre — că Domnul doreşte ca Biserica creştină să fie ca un 
semn al unităţii întregii omeniri. Această unitate este posibilă numai 
atunci cînd bărbaţii şi femeile de pretutindeni sînt pregătiţi să trăiască 
în ascultare faţă de Dumnezeu.

îndelungata prietenie dintre Bisericile şi popoarele noastre se ma
nifestă astăzi cînd sînt salutat de Prea Fericirea Voastră în limba ro
mână, ea însăşi un simbol al legăturilor României cu Răsăritul şi Apusul. 
Această prietenie, care pentru mine este atît oficială cît şi profund per
sonală, consider că va duce la o relaţie mai strînsă între noi, lucru care 
va marca nu numai unitatea pe care Hristos o doreşte pentru Biserica 
Sa ci şi reconcilierea omenirii. Această speranţă este simbolizată pentru
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toţi creştinii de cruce — unul dintre permanentele simboluri ale Româ
niei. îmi exprim această speranţă astăzi împreună cu recunoştinţa pen
tru primirea iăcută oferindu-vă de asemenea o cruce — crucea Lambeth
— acordată în semn de recunoştinţă faţă de puternicul sprijin dat dia
logului Anglicano-Ortodox şi în speranţa exprimată deja că unitatea 
voastră în Hristos poate servi de asemenea şi unităţii omenirii».

După Te-Deum-ul din Catedrala patriarhală, oaspeţii au fost invitaţi 
de Prea Fericitul Patriarh Iustin în Palatul patriarhal, unde au avut loc 
convorbiri şi schimburi de păreri cu privire la diferite probleme ecume
nice şi bisericeşti de interes comun.

în după-amiaza aceleaşi zile, oaspeţii însoţiţi de Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Iustin şi ceilalţi membri ai Sfîntului Sinod desemnaţi a fi 
prezenţi în timpul vizitei Arhiepiscopului de Canterbury, au vizitat unele 
biserici parohiale din Capitală, precum şi cele două biserici care au fost 
mutate cu cheltuiala statului, datorită planului de sistematizare a ora
şului : biserica Olari şi biserica Schitul Maicilor. Oaspeţii au admirat 
munca deosebită pe care o implică astfel de operaţii, precum şi grija 
acordată monumentelor bisericeşti în ţara noastră de către autorităţile 
de stat.

In aceeaşi zi s-a vizitat Institutul teologic universitar din Bucureşti, 
unde oaspeţii au fost întîmpinaţi şi salutaţi de Pr. prof. Dumitru Radu, 
prorectorul Institutului care în cuvîntul său a făcut o prezentare asupra 
învăţămîntului teologic superior şi seminarial din Biserica Ortodoxă 
Română. Graţia Sa Arhiepiscopul Robert Runcie a răspuns printr-un 
cuvînt tratînd problema ecumenismului contemporan şi a dialogului teo
logic anglicano-ortodox. Corul studenţilor Institutului a interpretat un 
buchet de cîntece religioase şi patriotice.

După primirea festivă, Arhiepiscopul de Canterbury şi însoţitorii 
săi au fost invitaţi în Cancelaria profesorală unde au avut loc discuţii 
asupra învăţămîntului teologic, dialogului teologic anglicano-ortodox, 
precum şi asupra ecumenismului contemporan.

în aceeaşi zi seara, la Biserica anglicană din Bucureşti a avut loc 
•o slujbă la care a participat Graţia Sa Arhiepiscopul Primat al Angliei, 
împreună cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin şi alţi ierarhi membri 
ai Sfîntului Sinod.

în dimineaţa zilei de 13 octombrie, Graţia Sa Arhiepiscopul de Can
terbury a fost primit de Dl. Ion Roşianu, preşedintele Departamentului 
Cultelor. Au fost de faţă Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin împreună 
cu unii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. S-au subliniat cu acest 
prilej relaţiile dintre cultele religioase din România, bunele relaţii din
tre culte şi statul român, precum şi strădaniile cultelor religioase in spri
jinirea vieţii noi a poporului român şi a păcii în lume.

în zilele de 13 şi 14 octombrie, membrii delegaţiei anglicane au fost 
oaspeţii P. S. Episcop Iosif Gafton al Rîmnicului şi Argeşului. La Rîm- 
nicu Vîlcea au fost întîmpinaţi şi de P. S. Arhiereu-vicar Gherasim Pi- 
teşteanul, împreună cu funcţionarii eparhiali şi preoţi din împrejurimi. 
La dorinţa sa, Arhiepiscopul de Canterbury a vizitat şi a fost găzduit 
la mînăstirea Dintr-un Lemn, locaş monahal pe care l-a vizitat şi în 
anul 1975.
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în ziua de 14 octombrie, Episcopia Rîmnicului şi Argeşului a oferit 
un prînz la care au participat consilieri eparhiali şi preoţi din oraş.

în seara zilei de 14 octombrie, la Palatul patriarhal, Prea Fericitul 
Patriarh Iustin a oferit un dineu oficial în onoarea Graţiei Sale Arhiepis
copul de Canterbury. Au luat parte, pe lîngă oaspeţii englezi şi Dl. Ion 
Roşianu, preşedintele Departamentului Cultelor împreună cu alţi cola
boratori din Departament; membri ai Sfîntului Sinod; Dl. H. Holmer, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti; conducători şi reprezentanţi 
ai cultelor din România ; consilierii Administraţiei Patriarhale şi Arhie
piscopiei Bucureştilor, membrii corpurilor didactice de la Institutul şi 
Seminarul teologic din Bucureşti. Cu această ocazie, Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Iustin şi Graţia Sa Arhiepiscopul Robert Runcie au rostit 
toasturi în care s-au exprimat şi subliniat bunele relaţii existente între 
Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Anglicană şi dorinţa de a se con
tinua aceste relaţii de apropiere şi colaborare.

Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a subliniat de asemenea în cu- 
vîntul său că «în ţara noastră cultele religioase au realizat climatul 
unei bune convieţuiri ecumenice, bazată pe dragostea frăţească, încre
dere şi stimă reciprocă. Păstrîndu-şi specificul lor doctrinar şi propria 
lor zestre naţional-culturală, cultele din România au înţeles că datoria 

.lor este să-şi unească eforturile pentru slujirea comună a poporului că
ruia aparţin, precum şi pentru sprijinirea nobilelor aspiraţii ale lumii 
contemporane.

împărtăşim convingerea că vizita Voastră reprezintă nu numai o 
nouă verigă în lanţul bunelor noastre relaţii frăţeşti, ci şi o punte de le
gătură atît între popoarele noastre cît şi între oamenii doritori de bine 
din lumea întreagă. Cu toate că vizita Dvs. a fost scurtă, totuşi nădăj
duim că rezultatele ei se vor dovedi bogate şi vor marca contribuţii 
însemnate pentru buna desfăşurare în viitor a legăturilor noastre bise
riceşti.

Cu acest prilej aş dori să vă exprim recunoştinţa noastră pentru 
atenţia, bunăvoinţa şi sprijinul pe care Graţia Voastră le acordaţi paro
hiei noastre ortodoxe române din Londra. Românii stabiliţi în Anglia 
s-au bucurat întotdeauna de o largă purtare de grijă şi de substanţial 
ajutor din partea factorilor de răspundere din conducerea Bisericii An
gliei. Vă mulţumim.

Cu aceste sentimente, ridic paharul în cinstea Graţiei Voastre şi a 
delegaţilor Bisericii Angliei, precum şi în sănătatea tuturor cinstiţilor 
oaspeţi de faţă, dorindu-vă tuturor sănătate deplină, viaţă îndelungată 
şi rodnice împliniri în lucrarea de apropiere între Biserici, între oameni 
şi între popoare, pentru o tot mai bună conlucrare frăţească, pentru o 
lume a păcii şi bunei învoiri.

La mulţi A n i!»
în toastul său, Arhiepiscopul de Canterbury a invitat pe Prea Feri

citul Părinte Patriarh Iustin să facă o vizită în Anglia în anul 1983, după 
care a spus :

«Intîi, aş dori să vă mulţumesc Prea Fericirii Voastre şi întregii Bi
serici Ortodoxe Române pentru generozitatea arătată prin oferirea aces
tui banchet impresionant. Sînt fericit să mă bucur de această atmosferă
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de frăţietate generală de prezenţa atîtor reprezentanţi de culte reli
gioase. Aş dori să vă felicit Domnule preşedinte al Departamentului 
Cultelor că aţi reuşit aşa de fericit să ţineţi în bună rînduială acest mo
zaic de comunităţi religioase care se respectă reciproc în atmosfera 
favorabilă generală din România. Aş vrea să vă spun că am fost foarte 
bucuros şi mulţumit de toate discuţiile pe care le-am avut cu conduce
rea Bisericii Ortodoxe Române cît şi cu conducătorii şi responsabilii 
cu problemele religioase din partea statului.

Desigur că există o istorie lungă şi variată a relaţiilor prieteneşti 
dintre Bisericile şi ţările noastre, pe care. le-am menţionat în discuţiile 
noastre. Aş dori să accentuez că vizita mea are intenţia de a continua 
şi întări aceste relaţii. Aş dori să spun că primirea caldă ce ni s-a făcut 
ne-a impresionat. Gazdele noastre au scos din comorile lor materiale 
şi spirituale cele vechi şi noi pentru a ne delecta. Din cele vechi am 
putut să vedem mari tezaure bisericeşti şi din cele noi am văzut de 
asemenea construcţii noi care stau mărturie vieţii celei noi din această 
minunată ţară. Am avut fericirea să reînnoiesc prietenii scumpe care 
înseamnă mult pentru mine şi familia mea care ne-am îndrăgostit de 
această ţară, România, încă din timpul primei mele călătorii, acum 15 
ani. După această perioadă de timp am avut posibilitatea să vedem lu
cruri noi şi să observăm progresele in construirea noii Românii. Nu este 
puţin şi nu oricine are privilegiul să petreacă o dimineaţă frumoasă 
într-o impresionantă uzină, una din mărturiile României noi, şi să vor
beşti deschis şi sincer şi cu conducerea acelei întreprinderi.

Prezenţa aici a atîtor reprezentanţi de culte religioase îmi amin
teşte de principiul general valabil al ecumenismului ca unitate în di
versitate. Să continuăm să-l înţelegem şi să-l dezvoltăm spre binele 
comunităţilor noastre religioase şi al omenirii întregii.

Ne dăm seama că principiile credinţei trebuie să fie exprimate în 
contextul cultural naţional respectiv.

Am menţionat aceasta văzînd că în România minorităţile îşi păs
trează identitatea lor religioasă dar şi culturală.

Cred că noi sîntem datori prin credinţa noastră să slujim propriul 
nostru popor. Din punct de vedere naţional credinţele religioase, cul
tele trebuie să fie o unitate în diversitate. Unitate în servirea binelui 
comun şi diversitate în păstrarea specificului lor. Credem că aceste 
principii fac o contribuţie esenţială la pace, din partea tuturor celor 
care cred în paternitatea lui Dumnezeu şi dragostea frăţească creştină.

Prezenţa Domnului preşedinte al Departamentului Cultelor aici mă 
îndeamnă să afirm că trebuie să avem responsabilitatea de a fi în ar
monie între noi, dar şi cu realităţile sociale în care Bisericile îşi desfă
şoară activitatea. Trebuie să luptăm pentru împlinirea adevărului, drep
tăţii şi armoniei. In contextul societăţii umane trebuie să credem conti
nuu valori şi să fim receptivi la toate celelalte valori sociale.

Prea Fericirea Voastră, Domnule preşedinte al Departamentului 
Cultelor,
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Vă sînt recunoscător pentru toate, dar in special pentru această 
seară care a adunat în jurul mesei o varietate bogată de tradiţii, religii 
şi alţi reprezentanţi ai societăţii româneşti asigurîndu-se astfel unitatea 
in diversitate.

Să ridicăm paharul în cinstea Bisericii creştine din România şi a 
poporului român prieten».

In ziua de 15 octombrie, Graţia Sa Arhiepiscopul Angliei însoţit de 
Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin şi alţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe 
Române au vizitat întreprinderea de maşini grele Bucureşti unde au fost 
întîmpinaţi de directorul general al acestui vestit complex bucureştean 
care a dat explicaţiile de rigoare.

în aceeaşi zi, la orele 11,00, Graţia Sa Arhiepiscopul de Canterbury 
însoţit de Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a fost primit la Consi
liul de Stat al R. S. România de către Dl. Gheorghe Rădulescu, vice-pre- 
şedintele Consiliului de Stat. A fost de faţă Dl. Ion Roşianu, preşedin
tele Departamentului Cultelor.

La orele 13,00, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Dl. H. Hol- 
mer a oferit un dineu la care au participat pe lîngă delegaţia anglicană 
şi Prea Fericitul Patriarh Iustin însoţit de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe 
Române. Şi cu acest prilej s-au rostit toasturi de către cei doi întîistă- 
tători de Biserici în care s-a exprimat convingerea că schimbul de vi
zite între capii Bisericilor şi în cazul de faţă vizita de cîteva zile a Pri
matului Bisericii Anglicane în România, precum şi discuţiile teologice 
şi ecumenice ce au avut loc, au constituit un alt pas înainte pe calea 
apropierii dintre Bisericile Ortodoxă şi Anglicană, a promovării unităţii 
creştine, a întăririi prieteniei dintre popoarele britanic şi român şi a 
slujirii păcii pe pămînt.



SPRE SFÎNTUL ŞI MARELE SINOD 
AL ORTODOXIEI

Intre 3— 12 septembrie a.c., a avut loc la Centrul Patriarhiei Ecu
menice de la Chambesy cea de-a doua Conferinţă panortodoxă presi- 
nodală, la care au participat delegaţiile tuturor Bisericilor Ortodoxe 
autocefale şi autonome.

Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost compusă din : I.P.S. 
Teoctist, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, I.P.S. Nicolae, Mitropolitul 
Banatului şi P.S.- Episcop Vasile Tîrgovişteanul, vicar patriarhal şi Pr. 
prof. dr. Ion Bria şi Lector dr. Dan-Ilie Ciobotea, consilieri.

Temele dezbătute de această Conferinţă au fos t:
— impedimentele la căsătorie ;
— readaptarea prescripţiilor bisericeşti privitoare la post, potrivit

cerinţelor epocii actuale ; l
— problema calendarului şi a serbării comune a Paştilor de către 

toţi creştinii;
— o problemă specială pusă de Biserica O rto d o x ă  Bulgară : dacă 

monahii rasofori pot deveni episcopi.
Deciziile celei de-a Il-a Conferinţe panortodoxe presinodale vor fi 

prezentate viitorului Mare şi Sfînt Sinod al Ortodoxiei spre studiu, dez
batere şi aprobare.

Prezentarea amănunţită a deciziilor celei de-a Il-a Conferinţe pan
ortodoxe presinodale necesită un articol mai larg. Aici vom menţiona 
doar cîteva aspecte mai importante şi legate direct de probleme pasto
rale ale Bisericilor Ortodoxe.

De pildă, în privinţa căsătoriilor mixte, între creştinii ortodocşi şi 
neortodocşi, din ce în ce mai frecvente azi, mai ales în diaspora orto
doxă, se caută să se păstreze în vigoare linia canonică, tradiţională şi 
anume, ca ambii soţi să fie de credinţă ortodoxă. Totuşi, cununia orto
docşilor cu neortodocşii «poate fi săvîrşită prin pogorămînt şi din iu
bire de oameni, cu condiţia expresă ca pruncii ce provin din această 
căsătorie să fie botezaţi şi crescuţi în Biserica Ortodoxă».

«Căsătoria ortodocşilor cu necreştinii es'te absolut interzisă după 
acrivia canonică. Totuşi, Bisericile Ortodoxe locale pot decide, în ce 
priveşte această căsătorie, de a face uz de iconomie pastorală faţă de 
partea ortodoxă, ţinînd seama de deosebitele nevoi pastorale».

In privinţa readaptării prescripţiilor bisericeşti privitoare la post, 
opiniile delegaţilor Bisericilor au fost diferite. Unii delegaţi au scos în 
evidenţă faptul că prescripţiile actuale privitoare la post nu mai pot fi 
aplicate cu stricteţe, date fiind noile condiţii de viaţă, de alimentaţie 
etc. ale epocii actuale şi că, de fapt, rostul şi sensul profund al postului 
nu constă numai în a schimba mîncărurile provenite din produse ani
male cu altele vegetale, uneori mai gustoase şi mai costisitoare.
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Alţi delegaţi, dimpotrivă, au subliniat faptul că Biserica vede în 
post o dimensiune esenţială a vieţii liturgice şi spirituale şi că ea a 
înmulţit mai degrabă perioadele de post ale anului liturgic, decît le-a 
scurtat. Ba mai mult, într-o epocă în care o parte a umanităţii suferă 
de subnutriţie, iar alta trăieşte în mentalitatea societăţii de consum, 
excesiv ataşată de lucrurile materiale, postul Bisericii trebuie să 
însemneze o solidaritate cu cei în lipsă, şi prioritate acordată spiritua
lului faţă de ataşarea de cele materiale. 

jţr  Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a insistat asupra aspectului 
^comunitar al postului, care pe lîngă înfrînarea patimilor trebuie să vi
zeze şi o împărţire, în iubire frăţească, a bunurilor materiale.

Dată fiind diversitatea de opinii asupra problemei postului şi vo 
ind să evite o decizie grăbită în această privinţă, cea de-a Il-a Confe
rinţă panortodoxa presinodală, în scopul de a oferi Bisericilor posibi
litatea unor mai bune cunoaşteri a nevoilor maselor largi de credincioşi, 
a hotărît ca această problemă să fie reexaminată la o viitoare Confe
rinţă panortodoxă presinodală.

Referitor la posibilitatea serbării comune a Paştilor de către toţi 
creştinii la aceeaşi dată, cea de-a Il-a Conferinţă panortodoxă presino- 

' dală a apreciat recentele calcule ştiinţifice astronomice, în conformi
tate cu principiile Sinodului I ecumenic de la Niceea (adică Paştile să 
fie serbat în prima duminică după echinocţiul de primăvară, după lună 
plină) şi a constatat că această determinare mai precisă a datei Paşti
lor ar putea contribui la soluţionarea problemei. La ora actuală, atît 
calendarul iulian cît şi cel gregorian, şi cel iulian îndreptat (neortodox) 
nu corespund cu exactitate calculelor ştiinţifice astronomice. Prin ur
mare, soluţia cea mai bună ar fi un calendar care aplică principiile Si
nodului I ecumenic, dar nu simplu pe bază de numărătoare, ci pe obser
vaţie astronomică exactă.

Totuşi, deşi apreciază ideea serbării comune a Paştilor de către toţi 
creştinii la aceeaşi dată, precum şi eforturile Secretariatului pentru 
pregătirea Sfîntului Sinod de a oferi o aplicare ştiinţifică a principiilor 
de la Niceea, delegaţiile Bisericilor Ortodoxe au afirmat la Chambâsy 
că, în situaţia actuală, Bisericile Ortodoxe deşi urmează două calendare 
diferite, mai mult sau mai puţin exacte din punct de vedere astrono
mic, exprimă unitatea lor liturgică panortodoxă prin faptul că serbează 
Sfintele Paşlti la aceeaşi dată. La ora actuală, această unitate panorto
doxă ar fi ameninţată dacă s-ar propune o nouă pascalie din dorinţa 
unei eventuale unităţi pancreştine. Şi aceasta, fiindcă credincioşii or
todocşi nu sînt pregătiţi sau nu au fost suficient informaţi pentru a ac
cepta o astfel de schimbare, şi că deci se impune ca indispensabilă in
formarea şi pregătirea credincioşilor din fiecare Biserică locală, astfel 
ca «Ortodoxia să poată, într-o lărgime de spirit şi de inimă, să înainteze 
pe drumul realizării comune — în acrivie dar şi în fidelitate faţă de spi
ritul şi litera deciziei primului Sinod ecumenic — către o serbare co
mună a celei mai mari dintre sărbătorile creştinismului, ceea ce era de 
fapt şi scopul acestui Sfînt prim Sinod ecumenic».

Unii delegaţi au arătat că, în diaspora sau acolo unde ortodocşii 
sînt în minoritate, serbarea Paştilor de către creştini la date diferite
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creează probleme şi mulţi credincioşi se simt frustraţi de faptul că nu 
pot serba Invirea Domnului împreună cu ceilalţi creştini. De altfel, Bise
rica Ortodoxă a Finlandei, pentru raţiuni de ordin pastoral şi pentru a 
sublinia unitatea creştină pe plan naţional, serbează Paştile împreună 
cu creştinii protestanţi, majoritari în Finlanda şi deci nu împreună cu 
restul Ortodoxiei.

De reţinut este faptul că hotărîrile celei de-a Il-a Conferinţe pan
ortodoxe presinodale, hotărîri semnate de reprezentanţii tuturor Bise
ricilor Ortodoxe, dezaprobă dizidenţa în Bisericile locale pe motivul 
calendarului şi invită la refacerea unităţii canonice din aceste Biserici. 
Conferinţa «declară că opiniile (diferite) legate de calendar, precum şi 
iregularităţile create de el nu trebuie să conducă la dezbinări, la di
vergenţe şi mai ales la schisme ; chiar şi aceia care nu sînt de acord 
cu Biserica lor canonică (în privinţa calendarului) trebuie să adopte 
principiul, venerabil şi consfinţit de Tradiţie, al ascultării faţă de Bise
rica canonică şi să se reîntoarcă la sînul ei în comuniunea euharistică,
şi aceasta cu convingerea că «Sabatul a fost făcut pentru om, şi nu
omul pentru Sabat» (Marcu 2, 27).

Cea de-a Il-a Conferinţă panortodoxă presinodală a fixat şi temele 
ce vor fi dezbătute la următoarea Conferinţă panortodoxă presinodală, 
şi anume :

1) readaptarea prescripţiilor bisericeşti privitoare la post potrivit 
cerinţelor epocii actuale ;

2) relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine ;
3) Ortodoxia şi Mişcarea ecumenică ;
4) contribuţia Bisericilor Ortodoxe locale la realizarea idealurilor

creştine de pace, libertate, frăţietate şi iubire între popoare şi la desfi
inţarea discriminărilor rasiale.

Lucrările celei de-a Il-a Conferinţe panortodoxe presinodale de la 
Chambesy au marcat o etapă importantă în procesul de pregătire a Sfîn- 
tului şi Marelui Sinod al Ortodoxiei. Ele au permis o întîlnire a Biseri
cilor Ortodoxe surori, nu simplu protocolară sau festivă ci una de con
sultare şi lucru împreună, fapt foarte important, deoarece, potrivit teo
logiei ortodoxe, sinodalitatea — atît pe plan local, cît şi universal —■ 
este un aspect fundamental al Ortodoxiei. De aceea, practica ei se im
pune ca o necesitate de prim ordin şi — în condiţiile actuale, chiar ur
gentă, penitru; a întări unitatea vizibilă de mărturisire panortodpxă şi 
slujirea comună a Ortodoxiei în lume. Biserica locală şi Ortodoxia uni
versală au, din punct de vedere teologic, aceeaşi valoare în taina comu
niunii de credinţă şi de viaţă creştină. Ortodoxia ecumenică nu poate 
trece cu vederea importanţa şi nevoile reale ale fiecărei Biserici Orto
doxe locale, dar, pe de altă parte, Biserica Ortodoxă locală care nu se 
preocupă de mărturisirea şi viaţa întregii Ortodoxii devine sectară şi 
pierde spiritul catolicităţii sau al sobornicităţii.

Lucrările Conferinţei au mai arătat că ţinerea Sfîntului şi Marelui 
Sinod al Ortodoxiei necesită o pregătire profundă şi serioasă a întregii 
Biserici, atît a episcopatului, cît şi a preoţilor şi credincioşilor, o con
sultare reciprocă, pentru a discerne problemele reale şi urgente ale 
vieţii Bisericii în toată intensitatea lor. O sarcină deosebită în acest sens 
revine teologiei pusă în slujba credinţei mărturisite şi trăite a Bisericii.
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Căci în esenţa ei cea mai profundă, Ortodoxia nu este nici o adaptare 
facilă la spiritul lumii şi nici o indiferenţă sau insensibilitate la proble
mele reale cu care este confruntată viaţa credincioşilor sau a Bisericii 
în diferitele epoci şi situaţii ale istoriei. Vocaţia fundamentală a Biseri
cii este sfinţirea lumii, unirea ei cu Dumnezeu, şi aceasta înseamnă «în
truparea» aceleeaşi Evanghelii a lui Hristos în diferitele epoci şi situaţii 
ale istoriei, o lucrare permanentă a Sfîntului Duh care înnoieşte conti
nuu viaţa Bisericii, o eliberează de tot ce este literă moartă şi rigidă 
şi o ţine permanent tînără, fără însă să-şi piardă identitatea şi plenitu
dinea ei primite de la Hristos şi de la Apostoli,

i 0 Trăind profund în Duhul Sfînt, care păstrează neştirbită plenitudi- 
'rn e a  şi autenticitatea adevărului de credinţă şi înnoieşte viaţa Bisericii, 

Sfinţii Părinţi şi cele şapte Sinoade ecumenice au avut curajul, înţelep
ciunea şi capacitatea de a discerne cerinţele reale ale Bisericii din epoca 
Jor şi de a exprima în mod viu şi creator credinţa dinamică a Bisericii 
lui Hristos. Ei au apărat cu fidelitate şi îndîrjire, uneori pînă la marti
riu, adevărul credinţei ortodoxe, care într-o formă sau alta exprima tot
deauna taina iubirii divino-umane ; şi în acelaşi timp, s-au simţit liberi 
faţă de structuri şi practici din Biserică care nu permiteau sau stinghe
reau manifestarea plenară a rrtesajului de iubire şi sfitiţenie al Evanghe
liei în epoca în care au trăit.

Acelaşi duh de fidelitate şi dragoste faţă de adevărul credinţei, ace- 
^  laşi spirit critic şi realist de nevoile pastorale ale Bisericii, aceeaşi iu

bire pentru unitatea de credinţă şi de slujire a întregii Ortodoxii şi ace
eaşi rîvnă pentru refacerea unităţii tuturor creştinilor şi pentru sluji
rea şi mîntuirea lumii trebuie să călăuzească pregătirea Sfîntului şi 
Marelui Sinod al Ortodoxiei, a cărui convocare şi reuşită depinde, mai 
întîi de toate, de harul lui Dumnezeu şi de sinergia sau conlucrarea 
noastră, curajoasă şi responsabilă, cu acest har.

Lect. dr. DAN-ILIE CIOBOTEA

AL VI-LEA SIMPOZION TEOLOGIC 
SUD-EST EUROPEAN

In zilele de 30 august — 4 septembrie 1982 s-au desfăşurat în cadrul Institutu
lui teologic universitar din Bucureşti lucrările celui de al Vl-lea Simpozion interna
ţional sud-est european, organizat de Facultatea de Teologie a Universităţii din Hei- 
delberg (Ruprecht-Karls-Universităt Heidelberg, Wissenschaftlich-Theologisches Semi
nar) în colaborare cu Filiala Societăţii sud-est Europene din Mannheim/Heidelberg 
(die Zweigstelle Mannheim/Heidelberg der Sudosteuropagesellschaft). Simpozioane de 
felul celui organizat la Bucureşti au loc începînd din anul 1972 la intervale de cîte 2 
ani în diferite ţări din sud-estul european, din Europa centrală sau în R. F. Germania. 
Preocuparea pentru zona geografică a sud-estului european a atras după sine şi de
numirea acestor simpozioane sau seminarii, care îşi au centrul administrativ la Hei
delberg. Iniţiatorul acestor întruniri internaţionale a fost Prof. dr. Friedrich Heyer, 
evanghelic, dar foarte deschis lumii ortodoxe. începînd din toamna anului 1980, din 
cauza vîrstei înaintate, acesta şi-a prezentat demisia din fruntea acestei organizaţii 
internaţionale, fiind înlocuit cu Prof. dr. A. M. Ritter de la aceeaşi Universitate şi 
Facultate. Prof. Heyer a devenit în schimb preşedinte de onoare.

Pînă acum au avut loc 5 asemenea seminarii ţinute succesiv în diferite ţări, iar 
al Vl-lea la Bucureşti. La dezbateri iau parte circa 50—60 de teologi, istorici biseri
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ceşti, bizantinologi, lingvişti, patrologi, canonişti şi preoţi, în general vorbitori ai 
limbii germane, şi acest număr a fost împlinit şi la Bucureşti. Participanţii (în majo
ritate din R.F.G.) prezintă comunicări, care să scoată în relief aspecte ale unei teme 
alese. Temele au caracter foarte larg şi permit ţinerea de comunicări care relevă nu 
numai concepţia teologică generală a unei mari confesiuni creştine, dar şi viaţa Bi
sericii din ţara în cadrul căreia are loc seminarul. După sesiunea de comunicări, care 
durează circa o săptămînă, au loc excursii la mînăstiri şi localităţi istorice cu scopul 
de a mijloci participanţilor cunoaşterea reală a vieţii creştine şi a istoriei poporului 
respectiv. Iată cîteva teme dezbătute la seminariile de pînă acum : 1. Lucrarea de 
împăcare a Mîntuitorului; 2. Prolilul bisericilor şi culturilor din spaţiul sud-est eu
ropean ; 3. Biserica şi omenirea contemporană ; 4. Biserica Ioc al păcii şi mintuirii.

Pentru simpozionul de la Bucureşti au fost alese spre dezbatere două teme 
principale: 1. O temă cu caracter dogmatic-eclesiologic, formulată în felul următor: 
Biserica, loc necesar pentru mîntuire (necesarium ad salutem) sau pentru plinătatea 
mintuirii (plenitudo salutis) ; 2. cealaltă temă, cu caracter istoric s-a intitulat: Inilu- 
enţa culturală a creştinismului asupra istoriei popoarelor din sud-estul european».

Prima temă a fost tratată din punctul de vedere al celor trei mari confesiuni 
reprezentate la simpozion şi anume ortodox, catolic şi evanghelic, luîndu-se în con
sideraţie şi tradiţiile fiecăreia.

Poziţia ortodoxă a fost prezentată nu numai de teologi ortodoşi, ci şi de cei 
evanghelici. Astfel, în timp ce Pr. prof. D. Stăniloae a vorbit, în general, despre : 
Necesitatea mintuirii şi plinătatea ei după înţelegerea ortodoxă (Das Heilsnotwendige 
und die Fiille nach orthodoxem V erstăndnis) urmat de alţi teologi ortodocşi, care au 
abordat aspecte parţiale ale acestei tematici şi anume Pr. prof. N. Balcă despre : Li
turghia ortodoxă ca mijloc al mintuirii (Orthodoxe Liturgie als Heilsmittlerin), Prof. 
dr. Iv,an Panciovschi (Sofia): Virtutea — drum spre siinţenie (Die Tugend — Vegbum  
Heil). Conceptul ortodox despre siinţenie (Das orthodoxe Verstăndnis von Heiligkeit), 
a fost prezentat şi de teologul evanghelic Hans Dieter Dopmann, profesor la Univer
sitatea din Berlin (R.D.G.). O încercare de a defini direcţiile eclesiologiei euharistice 
din teologia modernă ortodoxă a făcut şi Dr. Karl Christian Felmy (Erlangen) în re
feratul său : Die eucharistische Ekklesiologie in der modernen Theologie. Din păcate, 
prezentarea sa a fost unilaterală, bazată doar pe cîteva lucrări ale unor teologi ruşi 
şi greci.

Concepţia catolică a fost exprimată de episcopul dr. Vekoslav Gormic (Maribor 
— Iugoslavia) în comunicarea : Necesitatea mintuirii prin Biserică din punct de v e 
dere catolic (Die Heilsnotwendigkeit der Kirche aus katholischer Sicht), care a vor
bit într-o manieră îndrăzneaţă, plină de spirit ecumenic.

Punctul de vedere evanghelic a fost expus în comunicările prezentate, de Prof. 
dr. A. M. Ritter (Heidelberg): Necesarul mîntuirii ca postulat reformat (Das Heilsnot
wendige als reformatorisches Postulat) şi Praf. di. Fafry von lilienfeld (Erlangen): 
Eclesiologia ortodoxă «euharistică» ca întrebare la conceptul lutheran despre Bise
rică Eucharistische» Ekklesiologie als Antrage an das Lutherische Kirchenverstănd- 
nis). Aceste două comunicări au fost completate de referatul prezentat de dr. Kail 
Christian Felmy, care s-a ocupat de concepţia teologică a lui Rudolph Sohm, încer- 
cînd să distingă dacă în ea este vorba de acţiuni de protestantizare sau de o în
noire eclesiologică (Rudolph Sohm — Protestantisierung oder ekklesiologische Er- 
neuerung ?).

Comunicările au fost urmate de discuţii cuprinzătoare, în care s-au aprofundat 
unele puncte de vedere expuse în referate ori s-au făcut precizări şi completări. 
Deşi nu se poate spune că s-au realizat apropieri sensibile între poziţiile celor trei 
mari confesiuni — ortodox, catolic şi protestant — , totuşi expunerile au oferit pri
lejul unei mai bune cunoaşteri şi înţelegeri reciproce. Acest ţel l-a avut şi comu
nicarea Prof. D. Dimitrievici (Belgrad), carş a vorbit despre: Teologia trinitară şi 
liturghie ca mărginire a Nemărginitului (Trinitarische Theologie und Liturgie als 
Eingrenzung des Uneingrenzbaren).

Spiritul ecumenic şi nu al confruntării a dominat întîlnirile şi acest duh al înţe
legerii a fost manifestat şi în aceea că participanţii au fost prezenţi reciproc la ser
viciile divine, care au avut loc succesiv în biserica Sfînta Ecaterina : Te Deum-ul 
ortodox din ziua de 30 august, adică la începutul lucrărilor, Missa catolică din 
ziua de 31 august şi Serviciul divin evanghelic din ziua de 3 septembrie.
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La tema a doua ia Simpozionului: Influenta culturală a creştinismului asupra 
istoriei popoarelor din sud-estul Europei au fost prezentate mai multe comunicări 
cu subiecte privind regiuni ale Peninsulei Balcanice, mai largi sau mai limitate. 
Astfel, Pr. prof. Ioan G. Coman a vorbit despre : Corespondenţa papei Grigorie cei 
Mare cu bisericile din IUyricum, relevînd nu numai aspectele religioase, dar şi pe 
cele politice şi sociale ale provinciilor din vestul Peninsulei Balcanice1., la sfîrşitul 
secolului al Vl-lea •— începutul celui de al Vll-lea, adică într-o perioadă puţin 
cunoscută şi bîntuită de popoarele migratoare.

Prof. dr. Ante Kusic (Split—Iugoslavia) a vorbit despre influenţa catolicismului . 
asupra culturii Croaţiei (Aspekte der Kulturwirkung des katholischen Christentums 
in Kroatienj, iar Dr. Boris Christov (Sofia) despre legăturile religioase cu Rusia şi 
rolul lor în acţiunea de emancipare naţională ale Bulgariei (Bulgarische Beziehungen 
zu Russland in der Emanzipationsperiode dank kirchlicher Verbindungen). Tot ca 
rezultat al unor frămîntări religioase a încercat să prezinte Prof. dr. D. Csohanny 
(Debreţin — Ungaria) străduinţele înfiinţării unei universităţi protestanto-ortodoxe 
în Ungaria la sfîrşitul secolului al 18-lea (Bestrebungen zur Errichtung einer pro- 
testantisch-orthodoxen Universităt in Ungarn im ausgehenden 18. Jh.), străduinţe, de 
altfel neîncununate de succes.

în ce priveşte impactul cultural-spiritual al creştinismului pe teritoriul Româ
niei el a reieşit din comunicările prezentate de semnatarul acestor rînduri şi Pr. 
Prof. Mircea Păcurariu, care au vorbit, primul, despre Monahismul timpuriu din 
România şi influenţa sa culturală (Friihes rumănisches Monchtum in seiner Kultur
wirkung), iar cel de al doilea, despre Rolul mînăstirilor în istoria poporului român 
(sec. VIII—XX) (Die Rolle der rUmănischen Kloster in der Geschichte das rumă- 
nischen yo lkes). Momentul culminant de dezvoltare a mînăstirilor atins în secolul al 
XV-lea şi ecoul pe care acestea l-au avut în viaţa poporului din Moldova a fost 
arătat de Pr. prof. Alex. Ciurea în comunicarea : Ştefan cel Mare — creştin şi crea
tor de cultură.

Interesante au fost şi referatele ţinute de Prof. dr. Hermann Pitters (Sibiu) in
titulat : Receptarea felurilor eclesiologice ale teologiei monahale timpurii de re
forma din Transilvania (Die Rezeption ekklesiologischer Anliegen der fruhen Monch- 
theologie in der Siebenbilrgerischen Reformation), în care a arătat că marele umanist 
Honterus, în căutările sale reformatoare, a venit în contact cu eclesiologia ortodoxă 
cercetînd operele Sfinţilor Părinţi aflate în manuscris în multe din mînăstirile din 
Moldova şi Ţara Românească. Prezenţa în mînăstirile noastre a unui mare număr de 
scrieri patristice' arată nivelul cultural pe care-1 aveau monahii români. Contacte în
tre Biserica Ortodoxă şi cea lutherană au avut loc în secolul al XVI-Iea pe pămîntul 
românesc, mai cu seamă în Transilvania, aşa cum a arătat Dr. Dietmar Player din 
Braşov în comunicarea sa în ultima zi a simpozionului (Lutherisch-orthodoxe Kon- 
takte des 16. Jhs. auf rumănischem Siedlungsboden).

In afară de comunicările menţionate mai sus au fost prezentate şi altele, în care 
s-au relevat aspecte ale gîndirii, vieţii şi activităţii ortodoxe din ţările sjid-estului 
european văzuite de lutherani. De pildă Prof. dr. Friedrich Heyer a vorbit despre 
Legăturile sud-estului european cu Tara Stîntă (Sudosteuropăische Beziehungen zum 
Heiligen Land), în care a scos în evidenţă mai cu seamă contribuţia românească la 
susţinerea locaşurilor de cult din Palestina, iar Propst Alf Johansen (Danemarca) a 
prezentat Predicile publicate în Bulgaria şi România în ultimele decenii, reliefînd te
mele teologice, morale şi culturale tratate în ele.

Atît comunicările cît şi discuţiile care au avut loc pe marginea lor au avut 
darul să introducă pe străini în relaţiile noastre ortodoxe, istorice şi culturale şi să 
le cunoască printr-o prismă corectă, obiectivă. Acest aspect poate fi considerat ca 
un prim cîştig important al reuniunii de la Bucureşti.

Tezaurul nostru cultural-spiritual a fost cunoscut de toţi străinii participanţi la 
simpozion şi cu prilejul vizitelor efectuate în două după-amieze la mînăstirile din 
jurul Bucureştiului (Pasărea, Cernica, Ţigăneşti şi Căldăruşani), unde au putut lua 
contact nemijlocit cu viaţa şi organizarea mînăstirilor noastre. Un grup mai restrîns 
de participanţi străini au făcut la sfîrşitul lucrărilor simpozionului o călătorie la mî
năstirile din nordul Moldovei, unde au fost pur şi simplu copleşiţi de frumuseţile 
întîlnite acolo.

Prezenţa la Bucureşti a unui număr mare de teologi, istorici şi alţi specialişti 
le-a prilejuit acestora contacte mai strînse cu confraţii lor români şi a consolidat 
astfel legăturile mai vechi, lărgind şi gama lor de colaborare viitoare. La următorul
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simpozion, care va avea loc peste doi ani la Hşidelberg, este de dorit ca un număr 
cît mai mare de <teologi şi istorici români să fie prezent, pentru a nu rupe firul co
laborării atît de fructuoase.

Se poate considera că Simpozionul'sud-est european de la Bucureşti a fost o reu
şită. Membrii marcanţi ai Simpozionului s-au declarat foarte satisfăcuţi de modul 
cum s-au desfăşurat lucrările şi de rezultatele obţinute. Toate acestea nu s-ar fi 
putut realiza dacă Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin n-ar fi luat sub înaltul său 
patronaj lucrările Simpozionului, interesîndu-se personal de mersul lor şi sprijinind 
orice acţiune menită să asigure succesul. Prea Fericirea Sa a primit pe membrii de 
frunte ai Simpozionului şi apoi a oficiat în Catedrala Patriarhală în ziua de 5 septem
brie un serviciu religios (Sfînta Liturghie), la care au fost de faţă toţi participanţii 
la seminarul sud-est european. De asemenea, Prea Fericirea Sa a delegat ca repre
zentant al său pe Prea Sfinţitul Episcop Vasile al Oradiei să ia parte la lucrări, iar 
prezenţa acestuia s-a dovedit activă şi foarte utilă.

AL VIII-LEA CONGRES INTERNAŢIONAL 
DE EPIGRAFIE GREACĂ ŞI LATINĂ

«Inscripţiile aparţin vieţii, nu literaturii». Acestea sînt cuvintele pe care le-a 
spus cindva Theodor Mommsen, marele istoric al antichităţii şi singurul laureat al 
Premiului Nobel pentru istorie. El vroia să sublinieze prin aceasta valoarea deosebită 
a inscripţiilor, care, spre deosebire de izvoarele literare, susceptibile de modificări 
şi chiar denaturări din partea copiştilor, apar exact în forma din antichitate, adică 
aşa cum au fost văzute şi citite de contemporani, fără numai dacă au fost vătămate 
de vicisitudinile vremii.

De la Theodor Mommsen, care a realizat o operă grandioasă de colectare şi in
terpretare a inscripţiilor, concretizată mai ales în Corpus inscriptionum latinarum, şi 
pînă aistăzi s-au făouit paşi mari în cercetarea acestor documente considerate indispen
sabile pentru trecutul istoric. Epigraiia, adică ştiinţa care s-a dezvoltat pentru desci
frarea şi studiul inscripţiilor, este astăzi o disciplină prezentă în toate universităţile 
importanta ale lumii şi tinde să-şi consolideze poziţia devenind din disciplină auxi
liară, materie de bază în cadrul facultăţilor de istorie şi filologie clasică. în România 
Epigraiia are o tradiţie lungă şi glorioasă, dacă ne gîndim că ea a fost ilustrată de 
personalităţi ca Grigore Tocilescu, Vasile Pârvan şi Constantin Daicoviciu, pentru 
a nu cita decît cîţiva istorici plecaţi dintre noi.

Tradiţia epigrafică glorioasă de la noi, bogăţia documentelor şi activitatea in
tensă desfăşurată de epigrafiştii români contemporani au făcut ca România sa fie 
aleasă ca loc de desfăşurare a celui de al VH-lea Congres -internaţional de epigrafie 
în anul 1977 şi anume la Constanţa. La încheierea acestuia s-a hotărît ca următoarea 
întrunire internaţională a epigrafiştilor să aibă loc la Atena. Anul acesta între 3—9 
oct. ea a şi avut loc, desfăşurîndu-se într-un cadru în care bogăţia documentelor 
epigrafice şi arheologice s-a împletit în chip fericit cu programul de referate şi co
municări, interesante prin noutatea ştirilor ori prin turul de orizont asupra marilor 
probleme istorice.

Din capul locului se poate afirma că Congresul a fost încununat de succes. 
Numărul de participanţi a fost mare (circa 500), iar programul de comunicări bogat. 
Comitetul de organizare a dovedit o largheţă, care nu se întîlneşte frecvent la ase
menea manifestări ştiinţifice, prin aceea că a oferit gratuit excursia în Attica (la 
Oropos, Amphiareion şi Rhamnus), precum şi alte vizite la muzee şi expoziţii din 
Athena, însoţite uneori de recepţii.

Programul de comunicări s-a desfăşurat în şedinţe plenare, care. au avut loc 
dimineaţa, şi şedinţe pe secţii, după-amiaza cu care prilej au fost prezentate re
ferate şi comunicări. In şedinţele plenare s-au dezbătut următoarele teme principale :

1. Epigrafia şi Athena în lumea greacă.
2. Epigrafia şi Cetatea (rcoXtc) din secolul al IV-lea î.d.Hr. pînă în secolul al 

III-lea d.Hr.
3. Epigrafia şi religia în Occident.
4. Epigrafia şi regiunile greceşti septentrionale.



VIATA BISERICEASCĂ 949

La fiecare temă principală au fost prezentate referate de cîte 45' urmate de 
discuţii. Cum este lesne de înţeles, referatele au avut un caracter general, de sin
teză, în ele tinzîndu-se să se facă o trecere în revistă asupra rezultatelor cercetă
rilor de pînă acum, a direcţiilor care s-au manifestat şi totodată să se definească 
perspectivele de viitor. Pentru exemplificare mă refer la tema a treia, la care, după 
o scurtă introducere a Prof. Giancarlo Susini de la Bologna, au urmait referatele pre
zentate de Marcel Le Glay (Paris) j Religiile populare în occidentul roman ; La- 
dislav Vidman (Praga): Folosirea izvoarelor epigraiice pentru studiul cultelor orien
tale ; G. Sanders (Gand—Belgia): Epitatul latin păgîn şi creştin : sincronia discursu
rilor asupra m orţii: R. C. Iinapp (Berkley, California, S.U.A.) : Atestarea epigraiică 
pentru cultele locale şi romane In Spania.

în şedinţele din Secţii au fost prezentate comunicări de circa 15' cu privire la 
stadiul unor lucrări in curs ori proiecte noi de lucru, ca de pildă de către Geza 
Alfoldy (Heidelberg), Plan pentru un nou tratat de epigraiie romană ; P. Ducrey 
(Lausanne) — F. Mottas (Lausanne) : Culegere de inscripţii greceşti şi latine din 
Philippi in Macedonia, cetatea şi t e r i to r iu l A. Rizakis — I. Touratsoglou (Grecia), 
Corpus-ul inscripţiilor din partea occidentală a Macedoniei antice; H. W. Pleket 
(Olanda), Supplementum epigraticum graecum redivivum 1977— 1982; P. Cabanes 
(Franţa), Inscripţiile din Epir; G. Michailov (Sofia), Progresul epigraiiei în Bulgaria, 
şi de către alţii. Apoi aiu fost abordate probleme de metodă de H. Krummrey (Berlin): 
Cu privire la semnele diacritice in epigraiia latină, în care autorul, pentru o mai 
bună editare a textelor inscripţiilor, a încercat să justifice adăugirea unor noi semne 
la cele stabilite la Leyda în 1938 şi devenite tradiţionale. O poziţie contrară acestei 
tendinţe a reprezentat-o comunicarea lui Ekkerhard Weber (Viena) intitulată: «In 
legătură cu propunerile de transcriere a inscripţiilor», în care se pledează pentru ră- 
mînerea la semnele diacritice tradiţionale de la Leyda. în aceeaşi categorie ar putea 
fi plasată şi comunicarea lui Heikki Solin (Helsinki) : Modul în care se dau numele 
latine de persoane în orientul grec (Die lateinische Namengebung im griechischen 
Osten) şi aceea a lui Bruno Helly (Franţa): Ameliorarea citirii inscripţiilor rău con
servate sau alterate cu ajutorul tehnicii totograiice şi al iniormaticii.

Cea mai mare parte a comunicărilor din secţii au cuprins expuneri sintetice de 
probleme asupra anumitor localităţi sau zone mai restrînse, aşa cum ele ni se pre
zintă pe bază epigrafică. De pildă, J. P. Rey-Coquais (Franţa) a vorbit despre : Oraşele 
Siriei antice: aportul inscripţiilor: cîteva evidenţe, cîteva problem e; T. Kotula 
(Polonia) despre: Epigraiia latină şi cultul imperial în primul secol al Imperiului; 
E. Marin (Split — Iugoslavia): Epigraiia şi religia la Narona (Dalmaţia); Fanoula 
Papazoglou (Belgrad): Colonia şi Polis în Macedonia. Raporturi juridice între coloni 
şi peregrini; M. H. Jameson (Stanford University — California, SUA) despre : Agri
cultura şi inscripţiile greceşti, relevînd contribuţia esenţială a acestora la cunoaşte
rea problemei.

Tot aşa s-a vorbit mult de noi descoperiri epigrafice, care au fost, poate, cele 
mai gustate de participanţi. Unele descoperiri făcute mai cu seamă pe pămînt elen 
cuprind texte lungi (depăşind uneori 50 de rînduri) şi întregi şi bineînţeles conţin 
informaţii dintre cele mai interesante. In această categorie aş dori să menţionez 
comunicările prezentate de Kostas I. Gallis, de la Larissa : Transportul de grîu din 
Thessalia la Roma în secolul al II-Iea î.d.Hr., Un decret al Ligii thessalice (docu
mentul are peste 70 rînduri); Paul Roesch (Lyon): Un nou decret al Ligii thebane. 
Alte descoperiri recente, chiar dacă au un text mai mic şi au fost semnalate ocazio
nal în unele publicaţii au fost prezentate participanţilor la Congres, cum este cazul 
Imnului sacru, descoperit in templul lui Asclepios de la Epidauros, scris pe o piatră 
roşiatică de calcar şi pe care1 muzicologul Stelios Seferiades de la Athena a încercat 
să-l transpună pe note muzicale.

Şirul comunicărilor din această categorie ar putea fi continuat cu numeroase 
menţiuni. Ne mulţumim deocamdată cu atîta şi relevăm unele contribuţii prezentate 
la Congres privind epigraiia creştină, în general, şi rolul ei la elucidarea cîtorva 
probleme specifice istoriei Imperiului bizantin în primele secole.

In această categorie semnalăm comunicarea lui Mario Amelotti, de la Genova 
care, anunţînd ediţia a doua a volumului I din lucrarea Subsidia al Legum Iustiniani 
Imperatoris Vocabularium, apărută în prima ediţie în 1972 prin grija lui G. I. Luz- 
zato, o justifică prin aceea că trebuie să se ţină seama de descoperirile epigrafice, 
în măsură să precizeze titulatura imperială a lui Iustinian, precum şi alte probleme, 
cum ar fi dreptul de azil, înstrăinarea bunurilor bisericeşti şi altele. Numeroasele
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descoperiri de inscripţii, uneori adunate în corpora, schimbă cunoştinţele noasitre 
de pină acum ori le îmbogăţesc şi de aceea aceste documente nu trebuie omise 
nici din lucrările cu caracter juridic.

Tot pe această linie de preocupări se înscrie şi comunicarea prezentată de 
B. N. Warmington (Bristol — A nglia): Edictul Iui Constantin : De accusationibus şi 
inscripţiile care pot ii puse In legătură cu el (Constantine's Edict De accusationibus 
and Associated Inscriptions). Autorul arată inscripţiile care contribuie la lămurirea 
şi completarea textului acestei legi (păstrată parţial în Coâ. Theodosianus IX, 5, 1 
şi Cod. lustinianus IX. 8, 3), lege foarte importantă, fiindcă privea sistemul după 
care se făcea acuzarea în dreptul criminal roman.

Inscripţiile creştine au fost evocate în comunicări care prezentau publicarea 
de corpora sau descoperiri recente. Astfel Thomas-Drew Bear, de la Lyon, a făcut 
cunoscut în cadrul comunicării sale Inscripţiile greceşti şi latine din Frigia: culte 
indigene, documente creştine, texte privind armata şi administraţia romană că do
cumentele creştine atît cele scrise cit şi cele anepigrafe (monumentele arheologice) 
vor fi prezentate într-un volum aparte. In acest volum vor fi incluse şi inscripţiile 
bizantine. Autorul atrage atenţia asupra interesului care-1 prezintă aceste documente 
pentru diferite aspecte ale vieţii creştine, precum şi pentru organizarea militară şi 
administrativă a Imperiului. Una dintre aceste inscripţii dă amănunte, de exemplu, 
despre cariera militară a ofiţerului Aurelius Gaius, care a activat în cele mai înde
părtate colţuri ale Imperiului, din Dobrogea pînă în Mauretania, din Spania pînă în 
Nubia.

Foarte interesantă prin noutatea ştirilor a fost comunicarea lui Ioannes Mei- 
mares (Grecia) despre: Două inscripţii ale împărătesei Evdochia (423—460) d.Hr. 
descoperite la Gadara şi Ierusalim. Una dintre aceste inscripţii a fost scoasă la 
iveală de către arheologii Y. Hirschfeld şi G. Solar în anii 1979— 1980 în săpăturile 
efectuate la termele de la Gadara (Hammdt Gader, el Mammel) şi conţine un text 
întreg în 16 versuri redactat de împărăteasa Evdochia, soţia împăratului Theodosie 
al II-lea (408— 450), într-o limbă impregnată de caractere homerice.

înainte de căsătoria cu Theodosie autoarea textului inscripţiei se numea Athe- 
nais şi primise de la tatăl său, retorul athenian Leontios, o instrucţie şi educaţie 
alese. Cronicarii timpului îi laudă nu numai educaţia, dar şi talentul său poetic. Isto
ricul eclesiastic Socrate (Hist. eccl. 7, 21, 8) ne spune că în anul 422 ea a compus 
un panegiric, în care proslăveşte victoria din acel an a împăratului împotriva per
şilor, iar Chronicon Pascale menţionează că în anul 444 a ţinut o vibrantă cuvîn- 
tare în stil clasic în faţa Senatului din Antiohia, lăudînd civilizaţia elenică a oraşului 
şi încheind cu versul lui Homer : «Sînt mîndră că sînt din neamul şi sîngele vostru». 
Senatorii familiarizaţi cu literatura şi iubitori ai culturii clasice au fost entuziasmaţi 
de cuvîntul împărătesei şi au votat să i se ridice în senat o statuie de aur şi o 
inscripţie care să eternizeze vizita imperială.

Se pare că împărăteasa a făcut o călătorie la Ierusalim în anul 438, de unde 
a adus la Constantinopol moaştele Sfîntului arhidiacon Ştefan, primul martir creştin. 
(Evagrius, Hist. eccl. 1, 20/22, Theophanes, a. 5927; Marc. Comes, a. 439). De ase
menea, se susţine că în anul 443 a părăsit Constantinopolul ducîndu-se la locurile 
sfinte, de unde nu s-<a mai întors pînă la moartea ei întîmplată în anul 460. Cauza 
acestei plecări nu este pe deplin elucidată. Unii istorici vorbesc de o exilare din 
partea împăratului Theodosie, alţii de o autoexilare, determinată, pe de o parte, de 
dizgraţia în care căzuse la palatul imperial, pe de alta, de evlavia ei ferventă, care 
o mînau să fie mai aproape de locurile unde se născuse, trăise şi predicase Mîntui- 
torul Iisus Hristos. Activitatea ei în această perioadă îndelungată nu ne este cu
noscută decît în mică măsură. Se ştie, în general, că ea s-a îngrijit de refaceri ori 
construcţii de biserici şi mînăstiri, că a alcătuit poezii despre martirii Ciprian şi 
Iustina (Fotie, Bibliotheca, 184), că a povestit în versuri homerice momente din viaţa 
Mîntuitorului, aşa cum ea este redată în Noul Testament şi, o perioadă (pînă în anul 
455), a simpatizat cu monofiziţii. Versurile din inscripţia de la Gadara alcătuite după
I. Meimaris în anul 439, sînt singurele originale păstrate pînă acum şi ele ne dau 
o mărturie vie asupra talentului ei poetic.

Cea de a doua inscripţie descoperită la Ierusalim, păstrată însă fragmentar, ne 
prezintă un text redactat de împărătească au ocazia inaugurării bisericii Sfîntului 
Ştefan, ctitorită de Evdochia în anul 460. In inscripţie se menţionează numele mar
tirilor ale căror moaşte au fost depuse în cripta bisericii (sfinţii Ştefan, Conon şi 
alţii).
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Din cele de mai sus reiese interesul major pentru istoria Imperiului bizantin
şi a vieţii bisericii pe care-1 reprezintă cele două inscripţii comunicate de I. Meimaris,
iar epigrafiştii nu pot decît să dorească publicarea lor cît mai neîntîrziată. Se ştie 
cît de rare sînt documentele epigrafice din secolul al V-lea, caracterizat prin criză 
politică, economică şi religioasă. Ori aceste două inscripţii vin să umple un gol 
mare. In plus valoarea lor creşte prin aceea că fiind bine datate reprezintă din punct 
de vedere paleografie repere cronologice pentru alte documente la care elementele 
de datare Jipsesc.

Pe linia contribuţiilor epigrafice de istoria Bisericii $i a vieţii religioase a impe
riului s-a înscris şi comunicarea noastră intitulată: Martiri creştini în inscripţiile 
greceşti din Scythia Minor (Dobrogea), în care, folosind documentele epigrafice şi
cele arheologice, am pledat pentru autenticitatea ştirilor oferite de Acta Sanctorum
şi Martyrologia.

Următorul congres internaţional de epigrafie va avea loc în anul 1987 la Sofia.

Prof. dr. EMILIAN POPESCU

A XI-A ÎNTRUNIRE A COMISIEI ROMÂNE 
DE ISTORIE ECLESIASTICĂ COMPARATĂ

Comisia română de istorie eclesiastică comparată s-a întrunit sîmbătă, 13 nov. 
1982, în cea de a XI-<a sesiune de lucru, singura pe ariul 1982, la sediul Sectorului 
Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Române, de la mînăstirea Antim din Bucu
reşti. La această întrunire, prezidată de I.P.S. Mitropolit NESTOR al Olteniei, au mai 
fost prezenţi, pe1 lîngă membrii Comisiei, şi P. C. Arhim. NIFON MIHÂIŢĂ din partea 
Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Române.

In cuvîntul de deschidere a întrunirii, I. P. S. Mitropolit Nestor a adresat mai 
întîi un salut de bun venit participanţilor, a anunţat apoi ordinea de zi şi a prezentat 
şi propus spre acceptare de noi membri ai Comisiei pe Prof. dr. Herman Pitters, pro
fesor de istorie bisericească la Institutul teologic protestant, ramura Sibiu, şi pe Pr. 
prof. dr. Ştefan Alexe, titularul catedrei de Patrologie de la Institutul teologic univer
sitar din Bucureşti.

In continuare, au fost prezentate următoarele comunicări:
1. Pr. prof. dr. Alexandru I. Ciurea, cu privire la aniversarea a 525 de ani de 

la urcarea pe tronul Moldovei a domnitorului Ştefan cel Mare, a prezentat referatul 
intitulat : «Binecredinciosul voievod Ştefan cel Mare, iăuritor de cultură şi artă». 
Numindu-1 pe marele domnitor al Moldovei drept cel «mai mare voievod al româ
nilor, care a ridicat atîtea lăcaşuri de închinăciune şi a făurit atîtea valori netrecă
toare, de cultură şi artă, spre mai binele poporultui său şi al altor popoare», autorul 
încheie cu următoarele consideraţii : «Ştefan cel Mare a făcut totul pentru a creşte 
şi unifica forţele creştine ale poporului său şi de a le declanşa, împreună cu cele 
ale continentului său, împotriva marelui pericol din acel timp, ameninţarea otomană.

El ne învaţă şi astăzi pe noi toţi să ne întărim, mai întîi puterile noast-e creş
tine personale şi, apoi, cu cele ale întregii creştinătăţi, să luptăm împreună contra 
actualului pericol, cu mult mai mare şi ameninţător decît cel al turcilor, distru
gerea vieţii şi a întregii noastre planete, prin energia nucleară».

2. Cu privire la aniversarea a 350 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româ
neşti a domnitorului Matei Basarab, P. S. Episcop Gherasim Piteşteaml a prezentat 
comunicarea intitulată: «Primul proiect cunoscut de «Şcoala înaltă» organizată de 
Matei Basarab», în care, pe' bază de documente, se arată că «proiectul înfiinţării 
unei şcoli înalte în Ţara Românească a călăuzit politica de învăţămînt a lui Matei 
Basarab încă din anul 1636, iar şcoala înaltă ce va fi întemeiată ulterior la Tîrgo- 
vişte a fost proiectată la început să funcţioneze într-o mînăstire şi anume în Mînăsti- 
rea Govora».

3. Cel de al 3-lea referat al întrunirii, intitulat: «Limba română în pastoraţia 
catplică la est de Carpaţh, a fost prezentat de Pr. prof. dr. Anton Despinescu 
de la Institutul teologic romano-catolic, ramura Iaşi. Subliniind «înţelepciunea pas
torală a misionarilor care au activat în mijlocul catolicilor la est de Carpaţi şi care 
şi-au dat foarte bine seama de importanţa limbii române în pastoraţia de aici», vor
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bitorul a arătat că în Biserica romano-catolică la est de Carpaţi s-a folosit limba 
naţională cu mult înainte de hotărîrea Conciliului II Vatican (1962— 1965) luată în 
acest sens, fapt ce a constituit un «aport adus patrimoniului cultural-românesc».

In această primă parte a întrunirii, au mai foSt prezentate scurte informaţii 
despre participarea unor membri ai Comisiei la diferite întruniri internaţionale. Mai 
întîi, Dl. prof. Emilian Popescu, reprezentantul Comisiei române în Biroul Comi
siei internaţionale de istorie eclesiastică comparată, a vorbit despre participarea sa 
la şedinţa acestui birou (Paris, 1982), prezentînd hotărîrile luate cu privire la tema 
viitoarelor întruniri ale Comisiei internaţionale apoi despre Congresul de epi- 
grafie (Atena, 1982), )<; care s-an abordat multe aspecte privind istoriografia ecle
siastică.

In continuare, Piol. dr. Erdo Janos, de la Cluj-Napoca, a prezentat o scurtă 
dare de seamă asupra participării sale la «Sesiunea Fundaţiei Minns», care s-a des
făşurat în S.U.A., între 17 iunie— 18 iulie 1982.

A vorbit apoi Prol. ZoItan Galiy, care a prezentat participarea sa şi a Prof. 
Istvan Juhasz la cel de al III-lea Congres al specialiştilor în viaţa şi activitatea lui 
Jean Calvin (Geneva, 1982).

După aceasta, I. P. S. Mitropolit Nestor a vorbit pe scurt despre participarea 
I. P. S. Sale la două întruniri ale Conferinţei creştine pentru Pace din Olanda şi 
Cehoslovacia, despre participarea I. P. S. Sale în delegaţia condusă de P. F. Părinte 
Patriarh la Conferinţa religiilor pentru pace (Moscova, mai 1982) şi despre vizita 
făcută de I. P. S. Sa în fruntea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române-în India, 
cu ocazia aniversării a 70 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe din India.

In încheierea acestui punct al ordinei de zi Pr. dr. Viorel Ioniţă, secretarul 
Comisiei, a vorbit despre participarea unor membri ai Comisiei la cel de al' Vl-lea 
Seminar teologic sud-est european, al Facultăţii de teologie evanghelică din Heidel- 
berg—R.F.G. (ţinut la Bucureşti, între 30 aug.—4 sept. 1982), precum şi despre par
ticiparea Pr. prof. Teodor Bodogae, care nu a putut lua parte la această întrunire, 
la cel de al V-lea Colocviu internaţional «Grigorie de Nyssa» (Mainz, R.F.G., 1982).

Cea de a doua parte a întrunirii a avut un caracter festiv, fiind omagiaţi doi 
membri ai Comisiei : Pr. prof. dr. Ioan G. Coman şi Pr. prof. dr. Alexandru I. Ciurea, 
cu ocazia împlinirii a 80 de ani şi respectiv 70 de ani de la naştere.

Viaţa şi activitatea Pr. prof. dr. Ioan G. Coman a fost prezentată printr-un 
referat ţinut de Pr. dr. Viorel Ioniţă, după care au luat cuvîntul: Prof. Emilian 
Popescu, Prof. Istvan Juhasz, Pr. prof. Ioan Rămureanu, P. S. Episcop Gherasim Pi- 
teşteanul, Pr. prof. Ştefan Alexe şi Pr. prof. Anton Despinescu, care! au omagiat 
personalitatea profesorului octogenar. A  răspuns cu mulţumiri cel sărbătorit, care 
apoi a prezentat pe scurt: Spiritualitatea patristică daco-romană şi paralele galo- 
hispano-italice contemporane ei.

Asist. dr. Cezar Vasiliu a vorbit despre viaţa şi activitatea Pr. prof. Alexandru 
I. Ciurea, care a fost omagiat de Pr. prof. Ioan Rămureanu, Arhim. Nifon Mihăiţă, 
Pr. prof. Ioan Coman, Pr. prof. Şt. Alexe, Asist. dr. Aurel Jivi, Diacon conf. Petre 
David, Prof. Em. Popescu şi Pr. prof. Anton Despinescu. Sărbătoritul a mulţumit 
vorbitorilor şi a prezentat cîteva aspecte din viaţa şi activitatea sa în slujba Bisericii 
străbune.

I. P. S. Mitropolit Nestor i-a felicitat călduros dorindu-le sporite puteri de 
muncă pentru a-şi putea aduce încă contribuţia lor la îmbogăţirea istoriografiei ecle- 
siastice româneşti.

In finalul şedinţei s-a hotărît ca membrii Comisieji să comunice pe adreisa 
Secretariatului propunerile lor pe marginea tematicii Comisiei internaţionale de is
torie eclesiastică comparată, ce se va discuta la cel de al XVI-lea Congres mondial 
al istoricilor (Stuttgart, 1983).

Pr. asist. VIOREL IONIŢĂ



C R O N I C A

Miercuri 1 septembrie —  P. F. Patriarh Iustin a primit un grup de participanţi la 
Seminarul teologic sud-est-european, organizat de Universitatea din Heidelberg, 
care s-a ţinut la Institutul teologic universitar din Bucureşti, între 30 august—4 
septembrie a.c. Grupul a fost alcătuit din următorii: Prof. dr. Friedrich Heyer 
şi dr. A. M. Ritter din Heidelberg—R. F. Germania; Prof. Ivan Panciovski, Sofia— 
Bulgaria, Vekoslav Gormic, episcop romano-catolic din Slovenia—R. S. F. Iu
goslavia şi D-ra Ruth Albrecht, Erlangen—R. F. Germania.

ta primire au luat parte : P. S. Episcop Vasile al Oradiei şi P. C. Pr. D-tru 
Soarei, consilier patriarhal.

Luni 6 septembrie — P. F. Patriarh Iustin, însoţit de P. S. Episcop-vicar Roman 
Ialomiţeanul, a luat parte la recepţia oferită de Eminenţa Sa Dr. Moses Rosen, 
şet-rabinul cultului mozaic din ţara noastră, cu prilejul vizitei D-lui Jack Spit- 
zer, preşedintele Organizaţiei Mondiale «Benei Brit».

Vineri 17 septembrie — P. F. Patriarh Iustin a prezidat Consfătuirea sinodală în 
care s-au dezbătut probleme privind învăţămîntul teologic superior din Patri
arhia Română.

Miercuri 22 septembrie — P. F. Patriarh Iustin, împreună cu I. P. S. Mitropolit An
tonie al Ardealului şi P. S. Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul, a făcut o vizită 
de lucru la biserica «Olari» din Bucureşti, cu prilejul deschiderii lucrărilor de 
mutare pe un alt amplasament a acestui lăcaş de cult. In continuare, Prea Feri
cirea Sa a vizitat şi şantierul bisericii «Sf. Gheorghe-Nou» din Bucureşti, dînd 
cuvenitele îndrumări privind restaurarea acestui important monument istoric al 
capitalei, ca şi urgentarea acestor lucrări.

Luni 27 septembrie — P. F. Patriarh Iustin, împreună cu I. P. S. Mitropolit Antonie 
al Ardealului, P. S. Episcop-vicar Vasile Tîrgovişteanul şi alte persoane oficiale, 
au întîmpinat la Aeroportul internaţional Otopeni pe Eminenţa Sa Olof Sundby, 
Primatul Bisericii Luterane din Suedia, care între 27 septembrie—3 octombrie a.c. 
a făcut o vizită oficială Bisericii Ortodoxe Române, la invitaţia Patriarhiei Ro
mâne. Eminenţa Sa a fost însoţit de următoarele persoane : Decan Bengt Hallgren, 
Dir. Torsten Kaelvemark şi Rev. George Perry.

— La orele 18,00, Eminenţa Sa Arhiepiscopul Olof Sundby şi persoanele oficiale 
care-1 însoţeau au fost primiţi oficial la Catedrala patriarhală din Bucureşti, de 
către P. F. Patriarh Iustin, de faţă fiind: II. PP. SS. Mitropoliţi Teoctist al Mol
dovei şi Sucevei, Antonie al Ardealului, Nestor al Olteniei şi P. S. Episcop 
Epifanie al Buzăului. La primire au fost prezenţi: vicari administrativi, consi
lieri patriarhali şi mitropolitani, profesori de teologie şi seminar, preoţi ai Ca
pitalei, doctoranzi, studenţi teologi şi elevi seminarişti.

— la orele 19,00, la Palatul patriarhal a avut loc întîlnirea oficială între P. F. Pa
triarh Iustin şi Arhiepiscopul Olof Sundby, Primatul Bisericii Luterane din Suedia, 
după care oaspeţii au fost invitaţi la cina carfe s-a servit la Palatul patriarhal.

Marţi 28 septembrie — In cursul dimineţii P. F. Patriarh Iustin împreună cu Emi
nenţa Sa Arhiepiscopul Olof Sundby, au vizitat biserica şi atelierele Institu
tului biblic de la Schitul Maicilor, precum şi biserica Olari din Bucureşti, care 
se află în cursul lucrărilor de mutare pe un alt amplasament. In continuare a 
fost vizitată mînăstirea Cernica de lingă Bucureşti.

— După amiază, Eminenţa Sa Arhiepiscopul Olof Sundby şi însoţitorii săi au făcut 
o vizită la Institutul teologic din Bucureşti, cu care prilej a avut loc o întîl- 
nire cu membrii corpului didactic, în cancelaria profesorală.
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Simbătă 2 octombrie — P. F. Patriarh Iustin, împreună cu Eminenţa Sa Arhiepiscopul 
Olof Sundby şi delegaţia sa, au făcut o vizită protocolară la Departamentul 
Cultelor fiind primiţi de! Di. preşedinte Ion Roşianu.

— La orele 13,00 P. F. Patriarh Iustin a oferit la Palatul patriarhal din Bucureşti 
un dejun oficial în cinstea delegaţiei Bisericii Luterane din Suedia. La dejun au 
participat o parte din membrii Sf. Sinod al B.O.R., şefi şi reprezentanţi ai Cultelor 
religioase din ţara noastră, vicari administrativi, consilieri patriarhali, mitropoli
tani şi profesori de teologie.

Duminică 3 octombrie — P. F. Patriarh Iustin împreună cu Eminenţa Sa Arhiepis
copul Olof Sundby au asistat la Sf. Liturghie arhierească săvîrşită în Catedrala 
patriarhală din Bucureşti, de către I. P. S. Mitropolit Teootist al Moldovei şi 
Sucevei, împreună cu PP. SS. Episcopi-vicari Vasile Tîrgovişteanul şi Roman Ia- 
lomiţeanul, în fruntea unui ales sobor de preoţi şi diaconi ai Catedralei.

La sfîrşitul Sf. Liturghii au vorbit P. F. Patriarh Iusitin şi Eminenţa Sa Arhie
piscopul Olof Sundby.

Au mai fost de faţă II. PP. SS. Mitropoliţi Nestor al Olteniei şi Nicolae al 
Banatului.

După terminarea Sf. Liturghii, oaspeţii au fost invitaţi la Palatul patriarhal 
la dejunul oferit de P. F. Patriarh Iustin.

— La orele 13,00 P. F. Patriarh Iustin a însoţit la Aeroportul Otopeni delegaţia 
Bisericii Luterane din Suedia, care şi-a încheiat vizita în ţara noastră.

Luni 4 octombrie — P. F. Patriarh Iustin a primit pe Hans Ernst Chomcker, secretar 
al CICARWS pentru Europa, din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi 
secretar pentru finanţe în cadrul Conferinţei Bisericilor Europene.

Marţi 5 octombrie —  P. F. Patriarh Iustin a primit un grup de participanţi la 
Colocviul «Programul Bisericilor despre drepturile omului pentru aplicarea A c
tului final de la Helsinki», din cadrul Conferinţei Bisericilor Europene, care s-a 
ţinut Ia Institutul teologic din Bucureşti, între 3—8 octombrie 1982, grup format 
din următoarele persoane: Dr. David Russel (Marea Britanie), moderatorul Co
locviului ; Okr Christa Leweh (R. D. Germană), moderator al Comitetului de 
lucru; Dr. Belle Miller Mc. Maşter (S.U.A.), vicemoderator al Comitetului de lucru 
al Colocviului; Episcop Laszlo Kurti (Ungaria), vicemoderator al Colocviului; 
Dr. Glen G. Williams, secretar general al Conferinţei Bisericilor Europene de 
la Geneva; Dr. Theo Tschuy (Marea Britanie), secretarul programului despre 
drepturile omului.

Miercuri 6 octombrie — P. F. Patriarh Iustin a primit pe Gunar Stalsett, reprezen
tantul Societăţii biblice din Norvegia.

— P. F. Patriarh Iustin a avut o întrevedere cu Elliot Abrams — asistentul se
cretarului de stat al S.U.A. La primire a fost de faţă Dl. David Funderburk,
ambasadorul S.U.A. la Bucureşti, împreună cu unul din consilierii Ambasadei. 
La convorbiri au luat parte : Eminenţa Sa Dr. Moses Rosen, şef-rabinuî Cultului 
mozaic din ţara noastră; Dr. Corneilu Mara, şeful Cultului baptist din ţara 
noastră; Dr. Laszlo Papp, episcop al Bisericii reformate din Oradea j Dl. Regep 
Salih, imamul geamiei musulmane din Bucureşti. Au mai luat parte : II. PP. SS. 
Mitropoliţi Teoctist al Moldovei şi Sucevei şi Nestor al Olteniei, P. S. Epis- 
cop-vicar Vasile Tîrgovişteanul şi P. Cuv. arhim. Nifon Mihăiţă.

După discuţiile care au avut loc, P. F. Patriarh a oferit în cinstea oaspeţilor 
cina la Palatul paitriarhal din Bucureşti.

Vineri 8 octombrie —  P. F. Patriarh Iustin a primit pe Peter Henn şi pe Wolfgang 
Henn, reprezentanţi ai firmei de maşini tipografice «Bruder Henn» din Viena— 
Austria. A fost de faţă P. C. Pr. consilier Sabin Verzan.

— P. F. Patriarh Iustin a primit pe Dr. Duncan Shaw, profesor la Facultatea de
teologie presbiteriană din cadrul Universităţii din Edinburg—Scoţia.

Luni 11 octombrie — P. F. Patriarh Iustin a întîmpinat la Aeroportul internaţional 
Otopeni pe Graţia Sa Arhiepiscopul Robert Runde, Arhiepiscop de Canterbury 
şi Primat al Bisericii Angliei, care între 11— 16 octombrie a.c. a făcut o v i
zită oficială în ţara noastră, la invitaţia Patriarhiei Române. Din delegaţia en
gleză au făcut parte: Rev. Richard Chartres — capelanul personal al Arhie
piscopului de) Canterbury, Canonic Michael Moore. capelanul palatului regal.
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A  fost de fată Rev. Robert Brown, capelanul Bisericii anglicane din Bucureşti, 
precum şi Dl. Paul Cecile Holmer, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti.

La primire au fost prezenţi: I. P. S. Mitropolit Nestor al Olteniei, PP. SS. 
Episcopi-vicari Vasile Tirgovişteanul şi Roman Ialomiţeanul şi alte persoane ofi
ciale din cadrul Patriarhiei Române.

Mărfi 12 octombrie — La ora 10,00 dimineaţa P. F. Patriarh Iustin a făcut primirea 
oficială la Catedrala patriarhală din Bucureşti Graţiei Sale Robert Runcie, Arhie
piscop de Canterbury, Primat al Bisericii Anglicane şi Mitropolit, şi delgaţiei 
sale. La primire au fost de faţă : II. PP. SS. Mitropoliţi Teoctist al Moldovei 
şi Sucevei şi Nestor al Olteniei şi PP. SS. Episcopi-vicari Vasile Tirgovişteanul 
şi. Roman Ialomiţeanul, vicari administrativi, consilieri patriarhali şi mitropoli
tani, profesori de teologie, protoierei şi preoţi ai Capitalei, doctoranzi în teo
logie, studenţi teologi, elevi seminarişti şi credincioşi.

După săvîrşirea slujbei Te-Deumului, P. F. Patriarh Iustin a ţinut un cuvînt 
de întîmpinare, după care a răspuns Graţia Sa Arhiepiscopul Robert Runcie. In 
Palatul patriarhal au avut loc discuţii protocolare între cei doi întîistătători de 
Biserici.

în continuare au fost vizitate biserica Militari, biserica Sf. Elefterie şi bise
ricile Olari şi Schitul Maicilor, ultimele două recent mutate pe noi amplasamente 

La orele 14,00, P. F. Patriarh Iustin a oferit la Palatul patriarhal un dejun 
în cinstea oaspeţilor, la care au participat membrii delegaţiei anglicane şi ie
rarhi ai Bisericii noastre.

— La orele 19,00, P. F. Patriarh Iustin a asisltat la un serviciu religios la bise
rica anglicană din Bucureşti, împreună cu alţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ro
mâne. S-au ţinut cuvîntări.

Miercuri 13 octombrie — P. F. Patriarh Iustin, însoţit de I. P. S. Mitropolit Nestor 
al Olteniei şi P. S. Episcop-vicar Vasile Tirgovişteanul, împreună cu Gratia Sa 
Arhiepiscopul Robert Runcie şi delegaţia anglicană au vizitat Uzina de Maşini 
Grele din Bucureşti.

— La orele 11,00, P. F. Patriarh Iustin a însoţit delegaţia Bisericii Anglicane, care 
a fost primită de Dl. Ion Roşianu, preşedintele Departamentului Cultelor.

Joi 14 octombrie — P. F. Patriarh Iustin a oferit la Palatul patriarhal din Bucurejşti 
o recepţie oficială în cinstea Graţiei Sale Dr. Robert Runcie, primatul Bisericii 
Anglicane din Marea Britanie şi a delegaţiei sale. Au luat parte mai mulţi 
ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, şefi şi reprezentanţi ai cultelor religioase 
din Bucureşti, consilieri patriarhali şi mitropolitani, profesori de teologie. La re
cepţie a luat parte şi Dl. Paul Cecile Holmer, ambasadorul Marii Britanii, la 
Bucureşti. A  fost de faţă Dl. Ion Roşianu, preşedintele Departamentului Cul
telor, împreună cu Dl. director Ion Popescu şi alţi colaboratori ai Domniei Sale.

Vineri 15 octombrie —  La orele 9,00, P. F. Patriarh Iustin, împreună cu Graţia Sa 
Arhiepiscopul Robert Runcie, au făcut o vizită la Institutul teologic din Bucu
reşti, fiind întîmpinaţi de membrii corpului profesoral, doctoranzii .şi studenţii 
Institutului.

— La orele 11,00, P. F. Patriarh Iustin a luat pairte la primirea Graţiei Sale Arhi
episcopul Runcie de către Dl. Gheorghe Rădulescu, vicepreşedinte al Consiliului 
de Stat al R. S. România. La primire au luat parte Dl. Ion Roşianu, preşedintele 
Departamentul Cultelor şi Dl. Paul Cecile Holmer, ambasadorul Marii Britanii la 
Bucureşti.

— La orele 15,00, P. F. Patriarh Iustin a însoţit la Aeroportul internaţional Otopeni 
la dejunul oferit de Ambasada britanică din Bucureşti, cu prilejul vizitei în ţara 
noastră a Graţiei Sale Arhiepiscopul Robert Runcie, Primatul Bisericii Anglicane. 
A luat parte şi Dl. Ion Roşianu, preşedintele Departamentului Cultelor.

— La orele 15.00, P. F. Patriarh Iustin a însoţit la Aeroportul internaţional Otopeni 
delegaţia Bisericii Anglicane, condusă de Graţia Sa Arhiepiscopul Robert Runcie. 
La aeroport a fost de faţă Dl. Ion Roşianu, preşedintele Departamentului Culte
lor, împreună cu Dl. director Ion Popescu. A  fost prezent şi Dl. Paul Cecile Hol- 
mer, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti şi alţi membri ai Ambasadei.
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Luni 18 octombrie — P. F. Patriarh Iustin, în iruntea unei delegaţii alcătuită din
II. PP. SS. Mitropoliţi Teoctist al Moldovei şi Sucevei şi Antonie al Ardealului, 
P. C. Pr. Traian Pilcă de la Episcopia Oradiei şi P. Cuv. Arhid. Laurenţiu Movi- 
leanu, de la Catedrala patriarhală din Bucureşti, a plecat la Budapesta — R. P. 
Ungaria, într-o vizită oficială, ca oaspete al Bisericii Retformate din această ţară. 
Delegaţia a fost condusă la Aeroportul internaţional Otopeni de I. P. S. Mitro
polit Nestor al Olteniei, PP. SS. Episcopi vicari Vasile Tîrgovişteanul şi Roman 
Ialomiţeanul şi alte persoane oficiale.

A fost de faţă şi Dl. Ion Roşianu, preşedintele Departamentului Cultelor.
Joi 21 octombric — întoarcerea din Ungaria a delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române 

condusă de P. F. Patriarh Iustin. La Aeroportul Otopeni delegaţia a fost întîm- 
pinată de I. P. S. Mitropolit Neistor al Olteniei, PP. SS. Episcopi vicari Vasile 
Tîrgovişteanul şi Roman Ialomiţeanul şi alte persoane oficiale.

Din partea Departamentului Cultelor a fost de faţă Dl, director Ion Popescu.
Miercuri 27 octombrie — P. F. Patriarh Iustin, împreună cu PP. SS. Episcopi vicari 

Vasile Tîrgovişteanul şi Roman Ialomiţeanul, au săvîrşit Sf. Liturghie arhierească 
la Catedrala patriarhală din Bucureşti, cu prilejul prăznuirii Sf. Dimitrie cel Nou 
din Basarabi, ale cărui sfinte moaşte se află în această biserică.'

Vineri 29 octombrie — La orele 17.30, o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, în 
frunte cu P. F. Patriarh Iustin, a început o vizită oficială în Bulgaria, la invitaţia 
Sanctităţii Sale Maxim, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare. Din delegaţie au 
făcut parte : II. PP. SS. Mitropoliţi Teoctist al Moldovei şi Sucevei şi Antonie al 
Ardealului, P. S. Episcop Epifanie al Buzăuilui, P. Cuv. Arhid. Laurenţiu Movi- 
leanu şi P. C. Diacon Marcel Manole. Delegaţia a fost condusă la Aeroportul 
internaţional Otopeni de : I. P. S. Mitropolit Nestor al Olteniei, PP. SS. Episcopi 
vicari Vasile Tîrgovişteanul şi Roman Ialomiţeanul, consilieri patriarhali şi alte 
persoane oficiale.

A fost de faţă şi Dl. Ion Roşianu, preşedintele Departamentului Cultelor, pre
cum şi un delegat al Ambasadei Bulgare la Bucureşti.



DIN VIAŢA COMUNITĂŢILOR ORTODOXE ROMÂNE 
DE PESTE HOTARE

SĂRBĂTORIREA HRAMULUI PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE 
«SFINTA TREIME» DIN SOFIA 

(6 iunie 1982).
A  devenit o tradiţie în viaţa parohiei ortodoxe române djn Sofia, prăznuirea 

hramului bisericii, «Sfînta Treime».
Şi anul acesta, sărbătorirea hramului bisericii s-a organizat prin grija consi

liului parohial, condus de Pr. Alexandru-Armand Munteanu. In ajunul sărbătorii au 
fost săvîrşite de preotul paroh, împreună cu Prea Cuvioşii Arhimandriţi Miron şi 
Metodie, — slujitori bulgari, slujba vecernieii, a litiei, acatistul Sfintei Treimi şi 
sfinţirea apei mici.

A  doua zi dimineaţa, sfintele slujbe au fost oficiate în sobor, alcătuit d in : 
P. S. Episcop Ghelasie, stareţul mînăstirii Rila şi trimisul Sanctităţii Sale Maxim, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare, la sărbătoarea hramului; P. Cuv. Arhim. Me
todie, P. C. Pr. asist. Anatolie Balacev, un diacon, student la Academia duhovni
cească din Sofia şi, fireşte, preotul comunităţii.

Răspunsurile la strană au fost date de Dl. Alexandru Şchiopu, cîntăreţ biseri
cesc, iar cele de la Sf. Liturghie de corul bisericii. La vremea cuvenită, P. S. Episcop 
Ghelasie a vorbit unei numeroase asistenţe aflată în biserică, despre însemnătatea 
sărbătorii Sfintei Treimi în viaţa creştinilor. Apoi Pr. Alexandru-Armand Munteanu a 
vorbit despre roadele praznicului Pogorîrii Sf. Duh, mulţumind de asemenea Sancti
tăţii Sale Maxim, Patriarhul B. O. Bulgare, pentru trimiterea unui ierarh, însoţit de 
clerici, la sărbătoarea hramului bisericii.

A  urmat îndătinatul Polihroniu pentru Intîistătătorii celor două Biserici Orto
doxe surori, ca şi pentru conducătorii celor două ţări prietene. La agapa oficială care 
a urmat, şi care a avut loc în locuinţa casei parohiale, au luat parte oaspeţii slujitori, 
membri consiliului parohial şi ai corului bisericii, invitaţi.

In timpul agapei s-au rostit toasturi, atît din partea parohiei, cît şi din partea 
oaspeţilor, pentru păstrarea, continuarea şi întărirea legăturilor tradiţionale de prie
tenie între cele două Biserici Ortodoxe surori.

Luni, 7 iunie a.c., după Sf. Liturghie, s-a săvîrşit un parastas pentru ctitorii şi 
slujitorii bisericeşti adormiţi întru Domnul. însoţit de un grup dei credincioşi, preotul 
paroh a mers apoi la monumentul eroilor români din cimitirul central din Sofia, unde 
s-a oficiat un parastas în memoria ostaşilor români căzuţi pe cîmpurile de luptă ale 
Bulgariei. Cu acest prilej a fost depusă o coroană de flori, cu bandă tricoloră pe care 
era scris : «Eroilor români căzuţi pentru Patrie».

După încheierea festivităţilor, preotul paroh şi consiliul parohial al bisericii, 
au trimis o scrisoare Sanctităţii sale Maxim, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare, 
mulţumindu-i pentru bunăvoinţa de a trimite o reprezentanţa la hram, şi asigurîndu-1 
de păstrarea celor mai frumoase legături creştineşti cu comunităţile ortodoxe bulgare, 
în duhul ortodox şi al legăturilor tradiţionale de prietenie dintre cele două popoare 
vecine şi prietene.

DIN PRESA PAROHIILOR ORTODOXE ROMÂNE DE PESTE HOTARE
1. Altarul străbun, editat de parohiile ortodoxe române din Australia şi Noua 

Zeelandă, în nr. 2, aprilie-iunie 1982, publică pe prima pagină aniversarea împlinirii 
a zece ani de la organizarea primei parohii ortodoxe române din Melbourne, condusă 
de atunci de Pr. Dumitru Găină, aniversare marcată prin prezenţa la aceste festi
vităţi a P. S. Vasile, Episcop-vicar patriarhal, ca trimis al P. F. Patriarh Iustin. în
fiinţarea parohiei de la Melbourne, avea să constituie un imbold şi pentru înfiinţa
rea altor parohii din Sydney, Adelaide şi Wellington.
B.O.R. — 4
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Cei zece ani care s-au scurs de la înfiinţarea parohiei, au marcat o muncă de 
pionierat, cu greutăţi inerente unei organizări bisericeşti de început, dar şi cu bucu
riile şi succesele ce întregesc purtarea de grijă a Bisericii Ortodoxe Române pentru 
fiii ei duhovniceşti, stabiliţi în această parte a lumii.

In afară de ştirile curente din viaţa celor patru parohii ortodoxe române din 
Australia şi Noua Zeelandă, «Altarul Străbun» mai publică şi o dare de seamă asupra 
evoluţiei lucrărilor noii biserici a parohiei «Sf, Maria» din Sydney. In ultimii ani, 
a fost o dorinţă arzătoare a parohiei de a reconstrui faţada şi pronaosul bisericii. 
Se urmărea prin aceasta un dublu scop : extinderea sfîntului lăcaş şi realizarea unei 
arhitecturi specifice ortodoxe-româneşti, prima de acest fel pe continentul australian. 
Lucrarea s-a executat în perioada martie-august 1982, achitîndu-se integral din fon
durile parohiei. Noul pronaos este legat de vechiul corp al bisericii prin arcade de
schise. Interiorul a fost împodobit cu icoane, candelei, candelabre etc. Clădirea bise
ricii a fost cumpărată în anul 1977, de parohia din Sydney, înainte aparţinînd unei 
comunităţi religioase metodiste.

2. învierea, revistă de teologie şi cultură românească, editată de comitetul pa
rohial al Reprezentanţei Patriarhiei Române la Ierusalim, publică în nr. 4—6 (aprilie- 
iunie) 1982, pe prima pagină, pastorala la învierea Domnului 1982, adresată de P. F. 
Patriarh Iustin, clerului şi credincioşilor ortodocşi români d© peste hotare. Tot pe 
prima pagină este redată în mod succint şi vizita pe care Prea Fericitul Patriarh 
Diodoros I al Ierusalimului a făcut-o Bisericii Ortodoxe Române, în perioada 15—26 
iunie 1982. «Învierea» mai publică cîteva articole legate de aniversări istorice, ca 
de exemplu cel al împlinirii în acest an a 525 ani de la urcarea pe scaunul Moldovei 
a strălucitului domn Ştefan cel M are; 100 ani de la stingerea din viaţă a pictorului 
Ioan Andreescu; evocarea actului istoric de la 9 mai 1877, cînd poporul român şi-a 
dobîndit prin jertfă de sînge independenţa etc. In ultima pagină revista îşi infor
mează cititorii despre numirea noului superior al Aşezămintelor româneşti de la 
Ierusalim, trimis de Sf. Patriarhie, în persoana P. Cuv. Protos. Teofil Panait j partici
pări ale reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Române peste hotare în lunile aprilie-iunie 
1982 j din activitatea reprezentanţei Patriarhiei Române în acea ţară în perioada 
respectivă etc.

3. Păstorul cel bun, publicaţie religios-morală şi culturală a parohiei ortodoxe 
române «învierea Domnului» din Salzgitter—R. F. Germania, în nr. 2 (aprilie-iunie) 
1982, consacră un amplu articol personalităţii mitropolitului Nicolae Bălan al Ardea
lului, de la a cărui naştere se împlineşte în acest an un secol, cel de numele căruia 
este legat în Transilvania actul refacerii unităţii bisericeşti din anul 1948, prin re
venirea fraţilor greco-catolici la sînul Bisericii Ortodoxe Române strămoşeşti.

Tot de numele mitropolitului Nicolae Bălan se leagă şi contribuţia pe care 
acesta şi-a adus-o la marele act al unirii Transilvaniei cu Patria Mamă, la 1 decem
brie 1918, ca şi de protestul său vehement din anul 1940, făcut împotriva «Dictatului 
de la Viena», cînd o parte a Ardealului fusese alipită samavolnic şi arbitrar de Un
garia acelei vremi.

P. S. Lucian Făgărăşanul, Episcop-vicar al Sf. Arhiepiscopii a Sibiului semnează 
articolul: «lisus Hristos, chipul adevăratului păstor de suflete», în care prezintă 
modelul desăvirşît al păstorului, Mîntuitorul lisus Hristos, precum şi rolul preotului 
de păzitor şi călăuzitor al turmei sale duhovniceşti încredinţată de Biserică pentru 
păstorire. ,

In afară de rubrica particfpărilor reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Române 
peste hotare, în perioada aprilie-iunie 1982, revista mai informează pe cititori despre 
cele mai importante momente ale activităţii parohiei în această perioadă.

4. Viaţa creştină, buletinul parohiei ortodoxe române «Sfîntul Nicolae» din Of- 
fenbach-Frankfurt am Main, R. F. Germania, în nr. 4 (aprilie-iunie) 1982, publică cu- 
vîntarea P. F. Patriarh Iustin, rostită cu prilejul alegerii I. P. S. Mitropolit Antonie 
al Ardealului, prilej cu care, Prea Fericirea Sa, a exprimat şi protestul Bisericii Or
todoxe Române faţă de actul de imixtiune al Papei Ioan-Paul II-lea în problemele in
terne ale Bisericii noastre, act care primejduieşte bunele relaţii cu credincioşii ro- 
mano-catolici, oriunde s-ar găsi ei, cît şi dialogul ortodoxo-catolic început. In con
tinuare revista publică o dare de seamă privind alegerea noului Arhiepiscop al 
Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, în persoana I. P. S. Antonie.

După «Pastorala de Sfintele Paşti» a P. S. Episcop Adrian de la Paris, revista 
inserează cîteva articole cu fond religios, ca de exemplu: învierea lui Hristos — viaţa 
noastră, semnat de P. Cuv. Arhim Chesarie Gheorghescu; îngerul Gavriil se arată
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Fecioarei Maria, de Pr. Dumitru Bodale; Semnificaţiile şi rostul rugăciunii pentru cei 
morţi, de Pr. drd. Dumitru Viezuianu.

Revista mai evocă apoi personalitatea poetului George1 Topîrceanu şi aniver
sarea a 100 ani de la naşterea compozitorului Gheorghe Cucu şi se încheie cu ştirile 
din viaţa şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române, incluzînd şi agenda de lucru a 
P. F. Patriarh Iustin; participările delegaţilor B.O.R. la diverse reuniuni ecumenice 
internaţionale în trimestrul 11/1982; cronica parohială (activităţile de reprezentare 
ale parohiei, activitatea culturală, probleme administrative) etc.

5. Biserica românească, publicaţie religioasă şi culturală a parohiei ortodoxe 
române din Milano—Italia, în nr. 2 (aprilie-iunie) 1982, publică articolul Pr. prof. 
Ioan G. Coman intitulat: «Caracteristica spirituală a Bisericii Ortodoxe Române», 
în care semnatarul defineşte spiritualitatea Bisericii noastre ca un tezaur complex 
al creştinismului din România, format din Ortodoxia credinţei, luminile raţiunii teo
logice, căldura evlaviei, frumuseţea omeniei, dulceaţa cultului, parfumul smereniei, 
universalitatea dragostei, toate acestea altoite pe bătrîna credinţă geto-dacă în ne
murire, dreptate şi iubire de ţară.

Merită de asemenea, să evidenţiem şi articolul semnat de Pr. prof. Dumitru 
Stăniloae, intitulat: «Uniatismul din Transilvania, un fenomen care s-a risipit de
finitiv», în care autorul exprimă în final pe drept părerea că, «Biserica noastră con
testă oricărui for din afară dreptul de a se amesteca în cele mai intime straturi ale 
vieţii sale spirituale şi de a reactiva în ea sămînţa dezmembrării, socotită de ea defi
nitiv vindecată, spre binele păcii în sînul ei şi al păcii generale».

Numărul 2/1982 al revistei «Biserica Românească» mai publică articolul semnat 
de Preotul Traian Valdman legat de ziua de 9 mai, 1877 ziua proclamării indepen
denţei României. Semnalăm de asemenea şi articolul închinat activităţii ' marelui di
plomat român Nicolae Titulescu, de la a cărui naştere se împlinesc 100 ani.

La rubrica «Din viaţa Bisericii Mame», revista publică în limba italiană: Apelul 
adresat de Adunarea pentru pace şi dezarmare a Cultelor din ţara noastră, care a 
avut loc anul trecut în luna noiembrie la Bucureşti; alegerea şi instalarea I. P. S. 
Antonie, mitropolitul Ardealului; alegerea P. S. Epifanie Norocel, ca episcop al Bu
zăului. Ştirile curente privind viaţa comunităţilor din Milano şi Torino, încheie nu
mărul revistei, scrisă şi prezentată într-o frumoasă ţinut.ă grafică.

6. In nr. 5—8/1982, al revistei Altarul, editată de parohia ortodoxă română din 
Londra, P. S. Episcop Vasile al Oradiei semnează articolul: «Sfinţii apostoli Petru şi 
Pavel», un panegiric închinat corifeilor Apostolilor, iar I. P. S. Nicolae, fost mitropolit 
al Ardealului, pe cel intitulat: «Rugăciunea, scară către cer», o scurtă meditaţie despre 
rolul şi foloasele rugăciunii în viaţa creştinului.

La rubrica «Popasuri istorice», revista publică trei articole : unul închinat cen
tenarului naşterii mitropolitului Nicolae Bălan al Ardealului; al doilea privind ani
versarea a 130 de ani de la moartea marelui revoluţionar paşoptist Nicolae Bălcescu, 
iar ultimul, «Biserica Ortodoxă Română în timpul lui Alexandru cel Bun». Cronica 
parohială îşi informează cititorii despre vizita Papei Ioan-Paul al II-lea în Marea 
Britanie (28 mai—2 iunie 1982) şi ştiri din viaţa şi activitatea Bisericii Ortodoxe 
Române în perioada aprilie-iunie 1982.

7. Renaşterea, buletinul parohiei ortodoxe române «Naşterea Domnului» din 
Miinchen, în nr. 1—2 (ianuarie-iunie), în afară de îndătinata pastorală la Naşterea 
Domnului din 1981, adresată de P. S. vEpiscop Adrian de la Paris, publică articolul 
semnat de P. S. Lucian Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, inti
tulat : «630 ani de la moartea lui Basarab întemeietorul» şi cel privind împlinirea a 
550 ani de la moartea lui Alexandru cel Bun, «dătător de legi şi datini», semnat de Pr. 
proi. Mircea Păcurariu.

O precizare absolut necesară şi binevenită face revista, prin articolul Pr. paroh 
Mircea Basarab, intitulat: «Grec-ortodox, sau rus-ortodox», întrebare cu care sînt 
foarte des confruntaţi românii ortodocşi în Occident, atunci cînd trebuie să-şi facă 
cunoscută apartenenţa confesională. Se ştie că în lumea ortodoxă europeană, s-au 
dezvoltat două curente sau direcţii: elenismul şi slavismul. Primul s-a exteriorizat 
în lumea şi cultura grecească, iar al doilea în spaţiul locuit de popoarele slave. Intre 
aceste două curente, poporul român are o situaţie specială. Cu toate că s-a plămădit 
şi dezvoltat la mari distanţe de popoarele de origine latină, poporul român a păstrat 
latinitatea limbii, alături de o liturghie bizantină, cultura românească preluînd influ
enţe din răsărit şi apus, pe care le-a prelucrat într-o manieră proprie, dînd naştere
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unei spiritualităţi specifice. Aşa stînd lucrurile, la întrebarea cărei confesiuni aparţin 
românii ortodocşi, ei pot răspunde simplu : ortodoxă, pentru că greacă, rusă, română 
sau sîrbă, exprimă doar etnicitatea şi jurisdicţia, dar nu şi confesiunea.

Un amplu articol semnat tot de Pr. prof. Mircea Basarab, cuprinzînd note de 
pelerinaj în Ţara Sfîntă, pelerinaj făcut de un grup de români ortodocşi din Miinchen 
şi Niirenberg în luna martie 1982, informează pe cititori despre locurile unde a vie- 
ţuit şi pătimit cu aproape 2000 ani în urmă Mîntuitorul Iisus Hristos, precum şi ospi
talitatea de care românii s-au bucurat, prin găzduirea lor la Aşezămîntul Sfintei Pa
triarhii de la Ierusalim.

La rubrica «Din viaţa Bisericii Mame», revista informează pe cititori despre 
Adunarea conducătorilor de culte din ţara noastră, pentru pace şi dezarmare, care 
a avut loc anul trecut în luna noiembrie la Bucureşti, cît şi despre evenimentele mai 
importante care au avut loc în Biserica Ortodoxă Română în perioada ianuarie-iunie 
1982.

8. Credinţa, revistă românească de spiritualitate ortodoxă, editată de Arhie
piscopia Ortodoxă Misionară din America şi Canada, în nr. 7—9 (iulie-august) 1982, 
îşi consacră în cea mai mare parte paginile, lucrărilor Congresului al 51-lea al Ar
hiepiscopiei, care a avut loc în zilele de 2— 4 iulie 1982, la biserica ortodoxă română 
«Sfînta Treime» din Troy-Michigan. La şedinţele Congresului, care au avut loc în 
biserica parohială, sub preşedinţia I. P. S. Arhiepiscop Victorin Ursache, au parti
cipat preoţii parohiilor de sub jurisdicţia Arhiepiscopiei, cu un mare număr de de
legaţi şi oaspeţi din America de Nord şi de Sud, Canada şi Venezuela. Congresul 
a adresat telegrame oficiale P. F. Patriarh Iustin; preşedintelui Statelor Unite ale 
Americii, Ronald Reagan; guvernatorului general al Canadei, Edward Shreyer; gu
vernatorului statului Michigan; primarului oraşului Detroit şi primarului oraşului 
Troy-Michigan.

I. P. S. Arhiepiscop Victorin a prezentat o comunicare oficială asupra vizitelor 
pastorale şi activitatea administrativă a Arhiepiscopiei, legăturile canonice şi reli
gioase ale Arhiepiscopiei cu Patriarhia Română şi Sfîntul Sinod al B.O.R., relaţiile 
interbisericeşti etc. A  fost de asemenea prezentat raportul asupra situaţiei finan
ciare.

Cu prilejul împlinirii a cinci ani de la intronizarea Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Iustin, ca Intîistătător al Bisericii Ortodoxe Române (19 iunie), I. P. S. Arhie
piscop Victorin, împreună cu toţi clericii şi delegaţii parohiilor, au transmis Prea 
Fericirii Sale cele mai bune doriri de sănătate şi îndelungă arhipăstorire, precum 
şi tuturor ierarhilor membri ai Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

«Credinţa» mai publică, de asemenea, un reportaj despre vizita P. F. Patriarh 
Diodoros I al Ierusalimului făcută Bisericii Ortodoxe Române, ca şi textul integral al 
telegramei pe care P. F. Patriarh Iustin, a adresat-o la 24 iulie 1982, I. P. S. Arhie
piscop Victorin, cu prilejul aniversării celor 70 de ani de viaţă.

9. Candela, publicaţie religios-morală a parohiei ortodoxe române din Stockholm- 
Suedia, în nr. 3/1982, dedică primele pagini, popasului aniversar, cu prilejul împli
nirii a 5 ani de la înscăunarea ca Intîistătător al Bisericii Ortodoxe Române a Prea 
Fericitului Părinte Patriarh Iustin, prilej cu care, preotul paroh şi enoriaşii parohiei, 
au adresat Prea Fericirii Sale o telegramă, prin care îl asigură d© ascultare şi devo
tament, uniţi în jurul Bisericii Ortodoxe Române strămoşeşti şi păstrînd cu toţii nea
bătuţi, credinţa, limba şi datinile neamului nostru românesc. In continuare, «Candela» 
face o prezentare a organizării Bisericii Ortodoxe Române la ora actuală, cu împăr
ţirea teritorial-administrativă pe mitropolii, arhiepiscopii şi epscopii, cu membrii care 
formează Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu P. F. P. Patriarh Iustin.

La rubrica «Din viaţa Bisericii Mame», ca şi celelalte reviste. «Candela» prezintă 
evenimentele mai importante care au avut loc în viaţa B.O.R. în perioada aprilie- 
iunie a.c.

10. Învierea, buletinul bisericii ortodoxe române din Geneva şi Lausanne—Elveţia, 
în nr. 1 (ianuarie-martie) 1982,'prezintă un amplu articol privind alegerea şi instalarea
I. P. S. Antonie, ca Arhiepiscop al Sibiului /şi Mitropolit al Ardealului, date despre 
biografia şi activitatea cărturărească ca şi o dare de seamă asupra vizitei I. P. S. 
Sale la parohia ortodoxă română «Sfinţii Trei Ierarhi» din Lausanne, la data de 14 
februarie 1982.

Schiţa biografică «Alexandru Ioan Cuza» readuce în actualitate marile evenimente 
şi transformări pe care le-a trăit ţara şi neamul românesc în vremea celor şapte ani 
de cîrmuire a lui Cuza, care prin meritele sale, ocupă un loc de frunte în panteonul
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marilor bărbaţi din istoria neamului românesc. Revista informează în final pe cititori 
cu participările delegaţilor B.O.R. la reuniunile ecumenice internaţionale, în perioada 
respectivă, precum şi cronica parohială în care sînt prezentate evenimentele mai im
portante care au avut loc în viaţa parohiilor din Geneva şi Lausanne .

11. Nădejdea, buletinul bisericii ortodoxe române din Hamburg R. F. Germania, 
după ce prezintă în primele pagini Pastorala de Paşti a P. S. Episcop Adrian de la 
Paris, adresată clerului şi credincioşilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române 
pentru Europa Centrală şi Occidentală, consacră un amplu articol, privind Sfintele 
Paşti, înălţarea şi Rusaliile — sărbători ale înnoirii, semnat de Pir. Dan Miron, conducă
torul parohiei. Pr. prof. Ioan G. Coman semnează articolul: «Caracteristici ale spiri
tualităţii Bisericii Ortodoxe Române» iar în cadrul aniversărilor din acest an, revista 
publică şi două articole, unul legat de aniversarea a 200 ani de la răscoala lui Horia, 
Cloşca şi Crişan, iar celălalt privind centenarul naşterii marelui diplomat român Ni- 
colae Titulescu (4 martie 1882—4 martie 1982). Rubrica «Din viaţa Bisericii Mame», şi 
«Din filele comunităţii ortodoxe române din Hamburg», informează pe cititori despre 
evenimentele mai importante care au avut loc în viaţa B.O.R. şi a parohiei ortodoxe 
române din Hamburg în perioada amintită.

12. Strana Românească, buletinul parohiei ortodoxe române «Buna-vestire» din 
Bruxelles, în nr. 10 (aprilie-iunie) 1982, la rubrica «Aniversări», publică două articole 
privind aniversarea a 525 ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Ştefan cel Mare 
şi 100 ani de la naşterea lui Nicolae Titulescu. La rubrica «Oameni care au fost», 
revista evocă personalitatea marelui istoric român Constantin C. Giuirescu, care la 
vîrsta de 29 ani era profesor universitar, iar la 34 ani, autorul unui tratat de «Istoria 
Românilor», cel care avea să militeze toată viata pentru argumentul continuităţii 
poporului român în spaţiul carpato-dunărean, popor român «care este o insulă de 
romanitate ce nu se va scufunda niciodată, coborîtor de 2000 ani din daci şi romani 
şi pe care toate vînturile n-au reuşit să-l spulbere sau să-l destrame de aici».

Revista mai consacră apoi un articol legat de marea aniversare de la 9 mai 1877, 
«ziua independenţei şi devenirii noastre», eveniment de o deosebită importanţă istorică 
şi naţională, însemnînd împlinirea unui vis ce a însufleţit generaţii şi a deschis porţi 
de lumină celor ce vin.

Merită să evidenţiem, de asemenea, şi rubrica «Scriitori români despre pace şi 
război», în care redacţia extrage din operele unor scriitori români ideile lor nobile 
închinate păcii. Astfel, Tudor Arghezi, în «Jos războiul!» (1912), scria: «Urăşte răz
boiul, atacă-1 şi învinge-1!» ; Lucian Blaga în «Pace şi creaţie» (1960) se exprima: 
«Vreau zgomotul tonic al păcii, nu fluierul nebun al sirenei, iar pregătirilor militare, 
noi intelectualii, exasperaţi de atîta nelinişte, sîntem datori a le opune un apăsat 
protest I», Tot în acest sens se exprima şi Tudor Vianu în «Idei trăite» (1958), unde 
spunea că «oamenii care muncesc, au nevoie de pace, singurul climat favorabil crea
ţiei ; iubesc pacea atelierului meu, care nu este posibilă decît în pacea lumii întregii» 
îşi încheia ideea Vianu.

«Strana Românească» îşi informează în final cititorii despre evenimentele mai 
importante din viaţa Bisericii Ortodoxe Române în perioada aprilie-iunie 1982.

Arhid. Vasile"AXINIA
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| PATRIARHIA ECUMENICĂ |

V izita Arhiepiscopului de Canterbury la Patriarhia Ecumenică
Gratia Sa Dr. Robert Runcie, Arhiepiscop anglican de Canterbury a făcut o vi-' 

zită oficială la Constantin op ol, între 28 iulie— 1 august 1982.
In cuvîntul de bun venit, rostit în biserica patriarhală «Sfîntul George» din 

Fanar, Patriarhul Ecumenic Dimitrios I şi-a exprimat bucuria pentru vizită şi dorinţa 
continuării dialogului teologic dintre ortodocşi şi anglicani, luîndu-se în consideraţie 
şi aspectele pastorale şi practice ale problemelor teologice discutate. A  urat o parti
cipare a întregii «plirome» a Bisericilor la acest dialog, conform vechii tradiţii a Bi
sericii nedespărţite, căci teologia nu aparţinea numai teologilor, ci întregii Biserici». 
Fidelitatea faţă de Tradiţie trebuie să fie criteriul determinant al căutării unităţii 
de către noi, nu numai în dragoste, ci şi în adevăr» a spus Patriarhul Ecumenic («Epis- 
kepsis» nr. 287 din 1 septembrie 1982, p. 2—6).

In răspunsul său, Arhiepiscopul de Canterbury a vorbit de o «primăvară» în re
laţiile dintre ortodoaşi şi anglicani, care a început prin întîlnirile Arhiepiscopului dr. 
Michael Ramsey şi Patriarhul Ecumenic Athenagoras I în 1962 şi 1967, apoi de cre
area Comisiei teologice mixte de dialog în 1973. S-a referit apoi la «o iarnă», legată 
de problemele şi dificultăţile întîlnite în anii 1977—1978. A  menţionat după aceea, 
ajutorul dat dialogului şi continuării lui de Patriarhul Dimitrios I, în special în mo
mentele dificilei; astfel a venit «a doua primăvară», care marchează perioada ac
tuală de convorbiri între cele două Biserici».

Joi, 29 iulie, s-au desfăşurat în localurile Patriarhiei Ecumenice corvorbirile ofi
ciale, în prezenţa membrilor Comisiei sinodale a Patriarhiei Ecumenice însărcinată 
cu relaţiile intercreştine, la care s-a adăugat Episcopul de Gibraltar şi a delegaţilor 
respectivi ai Patriarhiei Ecumenice şi ai Arhiepiscopului de Canterbury, adică I. P. S. 
Arhiepiscop Methodios de Thyatira şi Marea Britanie şi respectiv Rev. Peter Arm- 
strong, preotul parohiei anglicane din Constantinopol.

In cursul convorbirilor, Patriarhul Ecumenic Dimitrios I a subliniat că întîlnirea 
cu Arhiepiscopul Robert Runcie depăşeşte întîlnirea dintre două persoane; ea «re
prezintă întîlnirea între dooiă Biserici, între două lumi, între credincioşii noştri care 
se roagă fierbinte pentru unirea noastră, cînd va veni timpul, în credinţa comună» 
(Op. cit., p. 3).

Arhiepiscopul de Canterbury a reliefat rolul Patriarhiei Ecumenice în avansarea 
activităţii ecumenice şi a dialogului Ortodoxiei cu alte Biserici şi, referindu-se exact 
la dialogul cu anglicanii, şi-a exprimat speranţa că Comisia mixtă va fi în măsură 
să publice în 1983 o nouă Declaraţie comună, similară celei publicate în 1976. A 
propus ca dialogul teologic la nivel mondial să fie întărit prin multiplicarea contac
telor locale şi o colaborare între ortodocşi şi anglicani, care să facă mai bine cu
noscute acordurile teologice ale Comisiei mixte şi să favorizeze relaţiile dintre cre
dincioşii celor două Biserici.

In ceea ce priveşte aprobarea de către Patriarhul Ecumenic a suspendării ada
osului Filioque din textul simbolului credinţei la întronizarea Arhiepiscopului da Can
terbury în martie 1980, acesta din urmă a precizat că s-a cerut Bisericilor din Co
muniunea anglicană să facă acelaşi lucru în momentul revizuirii liturghiei amgli- 
cane. Bisericile anglicane din Birmania, Canada şi Indiile occidentale au luat hotă- 
rîrea suprimării lui Filioque din' Simbolul credinţei. Dacă în alte Biserici anglicane 
sînt rezerve asupra acestui punct, acest lucru trebuie considerat ca un indiciu al 
seriozităţii teologice cu care problema este abordată. Patriarhul Ecumenic şi-a ex
primat speranţa ca Simbolul credinţei să fie recitat de toţi creştinii, într-un viitor
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apropiat, în aceeaşi manieră şi în forma sa originală, cum a fost fixat de Sinodul II 
ecumenic de la Constantinopol din 381.

La cererea Patriarhului Ecumenic, Graţia Sa Arhiepiscopul de Canterbury a făcut 
o prezentare a vizitei Papei Ioan Paul II în Marea Britanie, calificînd pe Papă ca 
«evanghelizatorul lumii» şi exprimînd satisfacţia deosebită a anglicanilor în faţa 
rezultatelor vizitei acestuia în catedrala anglicană din Canterbury. A  urmat un schimb 
de informaţii asupra progreselor dialogurilor anglicano-catolic şi ortodoxo-catolic.

Arhiepiscopul de Canterbury a furnizat informaţii asupra situaţiei prezente a 
Comuniunii anglicane în ceea ce priveşte problema hirotoniei femeilor, faţă de care, 
ca şi în 1977, Patriarhul Ecumenic Dimitrios a exprimat opoziţia sa.

In cursul convorbirilor ulterioare oficioase, Patriarhul Ecumenic şi Arhiepiscopul 
de Canterbury au căzut de acord asupra importanţei continuării contactelor perso
nale între ortodocşi şi anglicani prin schimburi de studenţi şi d e ' vizite reciproce, 
în special la nivel de ierarhi. Şi-au exprimat interesul comun pentru viaţa spirituală 
a tinerilor şi au subliniat importanţa de a găsi maniera adecvată pentru stabilirea 
unei legături între mişcările spirituale care atrag tinerii şi Biserica oficială.

Patriarhul Ecumenic Dimitrios I şi Arhiepiscopul Robert Runcie de Canterbury 
au afirmat voinţa lor de a colabora cu conducătorii altor religii şi cu toţi oamenii de 
bunăvoinţă în vederea statornicirii păcii în lume şi a bunăstării tuturor, căci Dum
nezeu este «prietenul oamenilor».

Vizita Arhiepiscopului Dr. Robert Runcie Ia Constantinopol şi convorbirile cu 
Patriarhul ecumenic Dimitrios I s-au caracterizat printr-un spirit frăţesc şi o v i
ziune constructivă asupra viitorului relaţiilor dintre Bisericile Anglicană şi Ortodoxă.

La sfîrşitul vizitei s-a dat publicităţii un Comunicat comun.

Sesiunea Fraternităţii «Philoxenia» în Creta
Fraternitatea «Philoxenia», care activează în Germania cu scopul intensificării 

contactelor dintre ortodocşi şi alte Biserici, a ţinut în a doua parte a lunii august 
1982 la Kastelli, în Creta, o sesiune cu tema Adunării generale de la Vancouver 
«Iisus Hristos — viaţa lumii» organizată de teologul ortodox polonez Prof. dr. Jan 
Anchimiuk. A  fost prezent şi poetul român Ioan Alexandru, invitat pentru un Con
gres ştiinţific la Academia ortodoxă din Creta.

Membrii Fraternităţii au fost invitaţi în Creta de Mitropolitul Irineu de Kis- 
samos, fostul mitropolit al diocesei greceşti din R. F. Germania, («S.O.P.» nr. 71, sep- 
tembrie-octombrie 1982, p. 10).

Congresul €Syndesmos* Ia Marsilia
Syndesmos-ul, federaţia mondială a tineretului ortodox, împreună cu organizaţia 

«Jeunesse orthodoxe de Midi», a organizat la Marsilia, între 25—29 august 1982 
un Congres cu tema «Unitate şi misiune».

Acest congres a permis o prezentare a experienţelor şi realităţilor ecleziale din 
diferitele ţări reprezentate şi anume: Grecia, Finlanda, Coreea de Sud, Egipt, Franţa, 
Cehoslovacia, Kenya, Statele Unite ale Americii, Uniunea Sovietică şi Iugoslavia. De 
asemenea, a oferit posibilitatea participanţilor de a reflecta în comun asupra diferi
telor aspecte ale unităţii, aşa cum sînt astăzi ele trăite în Biserică («Biserica-Una», 
unificarea persoanei, dialogurile teologice în vederea reluării comuniunii între Biseri
cile separate, unitatea canonică a ortodocşilor trăind pe acelaşi teritoriu etc.) şi a 
relaţiei lor intime cu misiunea şi cu mărturisirea lui Hristos în toate contextele 
vieţii.

Un apel vibrant la comuniune în pocăinţă şi dragoste creştină a fost adresat 
adunării de Episcopul copt Antonios Marcos, în numele tuturor Bisericilor Vechi 
Orientale.

Congresul «Syndesmos» de la Marsilia a constituit principala manifestare a pro
iectului «Unitate şi Misiune», lansat în anul 1980 de cea de a X-a Adunare generală 
«Syndesmos». La Marsilia, principalii oratori au fost: Diaconul Andre Borelli, Pr. Am- 
filohie Radovici, profesor la Facultatea de teologie ortodoxă din Belgrad, şl Pr. Cy- 
rille Argenti de la parohia greacă din Marsilia («S.O.P.», nr. 71, sept.-oct. 1982, p. 4—5).

Lector dr. Cezar VASILIU
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TREI SFERTURI DE VEAC 
DE LA ÎNFIINŢAREA CAPELEI O R T O D O X E  DIN VIENA

Gheorghe VASILESCU

împlinirea, anul acesta, a 75 de ani de la înfiinţarea capelei orto
doxe române din Viena, constituie un fericit prilej pentru evocarea 
dorinţei românilor statorniciţi în capitala Austriei de a avea un lăcaş 
de închinare propriu, înfăţişarea strădaniilor depuse şi a împrejurărilor 
care au contribuit la înfăptuirea acestei dorinţe, prezentarea fazelor 
mai importante prin care a trecut această vatră de credinţă strămoşească, 
în dezvoltarea şi consolidarea ei.

Raporturile românilor cu Viena şi starea lor bisericească 
pînă la sfîrşitul secolului al X lX -lea

Se ştie că românii au avut din timpuri îndepărtate raporturi neîn
trerupte cu Viena, capitala fostului Imperiu austriac. Pe lîngă numărul 
mare al românilor de peste Carpaţi, care au fost supuşi împărăţiei 
habsburgice şi ale căror interese erau legate de capitala acestei împă
răţii, şi românii de dincoace de Carpaţi, au întreţinut, ca vecini, cu 
Austria, relaţii politice, economice şi culturale. Viena, vechi centru de 
cultură europeană, a atras, încă din secolul al XlV-lea, deci, la scurtă 
vreme după întemeierea Universităţii, tineri români la înaltele învăţături 
ce se dădeau aici. Dar în Viena s-au stabilit de timpuriu, în mod stator
nic, şi mulţi români, determinaţi mai ales de interese economice, ocupîn- 
du-se cu comerţul, industriile şi meşteşugul. Ei trăiau însă răzleţi, nefiind 
organizaţi într-o comunitate culturală sau bisericească. Multă vreme 
românii din Viena n-au avut biserica lor, fiindcă în Imperiul habsburgic 
exercitarea cultului ortodox nu era liberă. De aceea, de la aşezarea lor 
in Viena, a trebuit să treacă timp îndelungat pînă s-a ajuns la reglemen
tarea canonică şi la recunoaşterea cultului lor.

Luptele îndîrjite contra turcilor au adus pe imperialii habsburgici în 
atingere mai îndeaproape cu populaţiile creştine din Imperiul otoman. 
Sporirea acestor legături a atras apoi, cu vremea, negustori, meşteri şi 
chiar cărturari din ţările balcanice, mai ales greci, români, sîrbi şi alba
nezi, care s-au statornicit în Viena. După respingerea turcilor şi alunga
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rea lor peste Dunăre şi Sava, numărul ortodocşilor din Imperiul hab- 
sburgic a crescut mereu prin includerea regiunilor sîrbeşti şi româneşti 
din părţile de miazăzi şi răsărit ale Ungariei. Această situaţie a deter
minat guvernul austriac să acorde şi credincioşilor ortodocşi cuvenitele 
drepturi şi libertăţi religioase în legătură cu liberul exerciţiu al cultu
lui lor. Tratatele de pace de la Carloviţ, din 1699, şi de la Passarovitz, 
din 1718, prevedeau anumite dişpoziţiuni pentru libertatea religiei roma- 
no-catolice în Imperiul otoman. îndatoriri asemănătoare se impuneau, 
în chip firesc, şi pentru credincioşii ortodocşi din Imperiul habsburgic, 
şi îndeosebi pentru cei aşezaţi în Viena. într-o notă a consiliului aulic 
de război, din 9 mai 1726, se menţionează că «supuşii turci şi forestierii», 
adică străinii cu domiciliul în Viena, se adresaseră împăratului Caiol 
al Vl-lea (1711— 1740) cu Cererea de a li se respecta libertatea religioasă, 
pe care împăratul le-o acordă, dînd ordin ca ei să continue a se bucura 
de liberul exerciţiu al cultului lor, în condiţiile şi în modul în care le 
fusese îngăduit şi pînă atunci. Din hotărîrea aceasta rezultă că încă 
înainte de 1726 credincioşii ortodocşi din Viena beneficiau de dreptul 
de a-şi exercita nesupăraţi credinţa, dar alte menţiuni oficiale cu pri
vire la aceste drepturi nu ni s-au păstrat. Totuşi, lăcaşuri de rugăciune 
proprii, o bucată de vreme, n-au avut. Serviciul divin pentru credincioşii 
ortodocşi din Viena se făcea, la început, de chiriarhii iliri, adică sîrbi, 
care veneau din cînd în cînd în capitala Austriei, şi anume în locuinţele 
lor particulare, cu care ocazie, preoţii şi diaconii care îi însoţeau, în
deplineau şi unele servicii rituale ca botezuri, mărturisiri, cununii şi 
altele. Primele ştiri despre exercitarea publică a serviciului divin după 
ritul ortodox, în Viena, le avem din 1730, cînd un mitropolit sîrb a 
închiriat o casă în Demphingerhof, pe care a adaptat-o nevoilor cultu
lui, instalînd acolo o capelă cu hramul Sf. Gheorghe, care, după un 
răstimp de 6 ani, se va muta în Steierhof, fiind numită de atunci şi 
Steyerkapelle, şi căreia i s-au alipit toţi credincioşii ortodocşi, fără 
deosebire de origine, fie ei supuşi ai împărăţiei habsburgice, fie supuşi 
ai Imperiului otoman.

Credincioşii greci şi români nu se împăcau însă cu săvîrşirea ser
viciului divin numai în limbă sîrbească şi au cerut ca slujba să se facă 
şi în limba grecească sau românească. Nemulţumirea lor a crescut aşa 
de mult, încît, în 1753, ei au pus stăpînire asupra capelei, chemînd cle
rici din Arhipelag pentru îndeplinirea funcţiunilor rituale, dar interven
ţia autorităţilor a restabilit situaţia şi le-a impus recunoaşterea jurisdic
ţiei bisericeşti a mitropoliei ilirice. înţelegerea între credincioşii greco- 
români şi cei sîrbi a fost tulburată din nou, în 1760, cînd, cei dintîi, au 
cerut mitropolitului Nenadovici să le trimită pentru serviciul divin şi un 
preot cunoscător al limbii eline. Mitropolitul respingîndu-le cererea, 
comunitatea greco-română a adus un călugăr din Ierusalim şi a .procla
mat independenţa ei faţă de jurisdicţia bisericească a mitropoliei sîrbeşti, 
ceea ce a determinat o nouă intervenţie a autorităţilor de stat austriece. 
Prin decizia din 28 martie 1761, cancelaria aulică a hotărît ca, în viitor, 
supuşii turci de origine greacă şi română să fie egali în drepturi cu 
supuşii imperiali de naţiune ilirică, adică sîrbă. Comunitatea ortodoxă 
urma să rămînă sub jurisdicţia mitropoliei sîrbeşti, dar la capela Sf.
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Gheorghe din Viena aveau să funcţioneze doi preoţi, unul sîrb şi altul 
grec, fiecare oficiind în limba proprie. Hotărîrea aceasta nu i-a mulţu
mit pe credincioşii greci şi români, care au intrat în legătură cu amba
sada rusească din Viena pentru a fi admişi la serviciul divin ce se făcea 
în capela ortodoxă, înfiinţată în 1770, de principele Galiţin, ambasadorul 
Rusiei la Viena, mai întîi, în casa Pilati şi, apoi, în casele Kraus, închi
riate pentru nevoile ambasadei. Guvernul imperial s-a văzut nevoit să 
aplaneze din nou conflictul bisericesc dintre sîrbii şi greco-românii din 
Viena, dar, aceasta nu şe putea face acum, decît prin acordarea unui 
larg privilegiu religios pe seama celor din urmă, pentru a-i readuce 
la capela lor din Steierhof. Tratativele au durat mai mulţi ani, pînă ce, 
în cele din urmă, împărăteasa Maria Tereza, luînd avizul consiliului 
aulic de război şi al cancelariei aulice de stat, s-a hotărît să dea comu
nităţii greco-române, cuvenitul privilegiu religios. Este primul privile
giu de acest fel acordat grecilor şi românilor vienezi, şi poartă data 
de 10 februarie 1776. Prin acest privilegiu, comunitatea Sf. Gheorghe 
din Steierhof era singura autorizată de a exercita în mod public servi
ciul religios ortodox la Viena, şi orice creştin ortodox, de orice naţiune 
sau limbă ar fi, era liber să intre în această capelă, să se închine şi să 
se facă părtaş la harul dumnezeiesc, alături de coreligionarii săi greci 
şi români supuşi ai Imperiului otoman. Cheltuielile pentru întreţinerea 
capelei, precum şi grija pentru‘săvîrşirea tuturor funcţiunilor bisericeşti 
după ritul ortodox, cădea exclusiv în seama comunităţii grecilor şi ro
mânilor supuşi otomani ce se îndeletniceau cu comerţul la Viena, cu 
condiţia ca ei să nu împovăreze capela cu datorii, ci să o înzestreze cu 
toate cele necesare pentru îndeplinirea slujbei dumnezeieşti. La capelă 
urma să slujească, pentru toate timpurile, un singur preot, ales cu majo
ritatea voturilor membrilor comunităţii greceşti şi româneşti şi, numai 
în cazuri deosebite, se putea cere aprobarea pentru aducerea unui al 
doilea preot ca ajutor. Preotul şi ajutorul său urmau să fie monahi, de 
naţionalitate şi confesiune elină, aparţinînd unei mînăstiri din Imperiul 
otoman. La instalarea sa, preotul primea binecuvîntarea mitropolitului 
din Carloviţ, al cărui nume era dator să-l pomenească la Sf. Liturghie. 
Prin aceasta se stabilea dreptul de jurisdicţie bisericească al mitropoli
tului din Carloviţ asupra comunităţii grecilor şi românilor din Viena 
şi a capelei Sf. Gheorghe din Steierhof. Dacă în viitor naţiunea ilirică ar 
fi dorit să cheme un preot sîrb, putea s-o facă, dar pe cheltuială proprie, 
şi fără ca el să poată îndeplini alte funcţiuni bisericeşti, afară de spove
danie. Comunitatea greco-română avea dreptul de a se administra în 
mod autonom, de a-şi alege, din doi în doi ani, din rîndurile proprii, 
epitropii, trei la număr, care să poarte grija capelei, să facă colecte şi 
să primească legate. După moartea împărătesei Maria Tereza, comuni
tatea ortodoxă din Viena a obţinut confirmarea privilegiului ei de la 
împăratul Iosif al II-lea, la 3 august 1782, precum şi de la urmaşii aces
tuia, Leopold al II-lea, la 11 martie 1791, şi Francisc al II-lea, la 9 ia
nuarie 17941.

1. Textele privilegiilor acordate de aceşti împăraţi sînt copii ale privilegiului 
dat de împărăteasa Maria Tereza.
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Curînd după confirmarea privilegiului pentru capela Sf. Gheorghe, 
de către împăratul Iosif al II-lea, în comunitatea ortodoxă din Viena 
s-a produs o nouă ruptură. Credincioşii acestei comunităţi se compu
neau din greci, români, sîrbi şi albanezi, dintre care unii erau supuşi 
otomani, iar alţii supuşi austrieci, proveniţi şi din români ortodocşi din 
Principatele Române, din Ardeal, Banat şi Ungaria. între supuşii oto
mani şi supuşii austrieci au izbucnit certuri şi neînţelegeri din cauza 
capelei Şf. Gheorghe, pe care supuşii otomani o revendicau exclusiv 
pentru ei. Neputînd ajunge la o înţelegere, credincioşii greci şi români, 
supuşi austrieci, au luat hotărîrea, la 13 ianuarie 1786, de a se despărţi 
de supuşii otomani şi de a se constitui într-o comunitate bisericească 
aparte, deosebită de cea a Sf. Gheorghe. La scurtă vreme după aceasta, 
membrii noii comunităţi au intrat în tratative cu proprietarii mănăstirii 
secularizate a Sf. Laurentiu, pentru închirierea acestui imobil, dar, 
neizbutind, au obţinut edificiul fostei mînăstiri a Sf. Iacob, pentru adap
tarea lui la nevoile noii biserici ortodoxe a Sf. Treimi. Din cauza dispo
ziţiilor restrictive ale aşa numitei «patente de toleranţă religioasă» 
dată de împăratul Iosif al II-lea, la 19 octombrie 1781, prin care biseri
cile necatolice din Austria nu puteau avea turnuri, clopote şi nici acces 
direct din stradă, adaptarea fostei mînăstiri a Sf. Iacob la nevoile cul
tului ortodox, tolerat numai în Viena, deopotrivă cu cel evanghelic, a 
întîmpinat însă mari dificultăţi, care n-au putut fi învinse, ceea ce i-a 
determinat pe membrii comunităţii Sf. Treime să caute un alt lăcaş pen
tru biserica lor, pe care l-au găsit, pînă la urmă, în imobilul contelui 
Stockhammer, din Fleischmarkt 13, aşezat chiar în centrul cartierului 
grecesc din Viena 2. Găsind, astfel, localul potrivit pentru biserică, o 
delegaţie de fruntaşi greci şi roiîiâni au obţinut o audienţă la împăratul 
Iosif al II-lea şi au cerut, pentru noua comunitate a Sf. Treimi, un pri
vilegiu similar cu cel acordat comunităţii Sf. Gheorghe. în urma rapoar
telor favorabile ale forurilor autorizate, din 5 mai şi 2 august 1786, 
împăratul Iosif al II-lea a acordat, la 29 ianuarie 1787, comunităţii Sf. 
Treimi din Viena, un privilegiu pentru liberul exerciţiu al religiunii 
ortodoxe. Privilegiul arată că membrii acestei comunităţi sînt greci şi 
români domiciliaţi în Viena, care au dreptul de a exercita, liber şi pu
blic, credinţa lor ortodoxă şi anume în biserica Sf. Treime. Comunitatea 
greco-română avea să poarte grija pentru întreţinerea bisericii şi pen
tru înzestrarea ei cu toate cele necesare îndeplinirii funcţiunilor rituale. 
Preotul bisericii urma să fie un monah de credinţă şi naţiune grecească, 
originar din una din mînăstirile Arhipelagului. Credincioşii sîrbi puteau 
avea preotul lor, dar numai pentru mărturisire, fără dreptul de a săvîrşi 
şi alte funcţiuni rituale bisericeşti. în cele spirituale, noua comunitate 
era supusă jurisdicţiei mitropolitului sîrb din Carloviţ, al cărui nume tre
buia pomenit la serviciul divin. Biserica Sf. Treimi obţinea, prin acest 
privilegiu, deplină autonomie, comunitatea avînd dreptul de a-şi alege 
epitropii, de a impune membrilor săi cotizaţii, de a face colecte şi de a 
primi legate. După moartea împăratului Iosif al II-lea, comunitatea Sf.

2. Imobilul din Fleischmarkt 13, închiriat la început, a fost cumpărat apoi de 
contele Stockhammer, a cărui soţie era ortodoxă.
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Treimi a solicitat confirmarea privilegiului ei, de la împăratul Leopold 
al Il-lea, care a cerut avizul cancelariei aulice şi al consiliului aulic de 
război. Ambele autorităţi au dispus să se facă o cercetare minuţioasă 
în legătură cu această comunitate, care, pe lîngă confirmarea vechiu
lui privilegiu, mai cerea dreptul de a ridica un turn la biserica Sf. Treime 
şi de a aşeza clopotele în el, precum şi înlocuirea jurisdicţiei mitropo
litului din Carloviţ prin cea a patriarhului din Constantinopol. Cerce
tările au durat multă vreme, fiindcă s-a cerut avizul tuturor factorilor 
competenţi. Pe temeiul referatelor favorabile care i-au fost prezentate, 
împăratul Francisc al II-lea (1792— 1835), căci Leopold al II-lea murise 
între timp, a confirmat, la 8 octombrie 1796, privilegiul comunităţii Sf. 
Treimi, obţinut la 1787, accentuînd că această comunitate a supuşilor 
austrieci aparţine credincioşilor greci şi români3.

Biserica Sf. Treime dărăpănîndu-se cu vremea şi avînd nevoie de 
reparaţii radicale, epitropia a hotărît la 1858 s-o restaureze. Simion 
Sina, român de origine, unul dintre membrii bogaţi ai comunităţii Sf. 
Treimi, iubitor de artă şi cu mare trecere în societatea vieneză, s-a ofe
rit să ia asupra sa toate cheltuielile de restaurare, şi cum mijloacele 
îi îngăduiau, el a făcut din biserica de pe Fleischmarkt un adevărat 
monument de artă bizantină în capitala Austriei4. Întreţinerea şi înzes
trarea bisericii Sf. Treime a fost asigurată în anii următori tot prin con
tribuţia unor familii româneşti, printre care, Nicolae Dumba, Marchide 
Puiu, Anastase Mărgărit, Zenovie Constantin Pop şi alţii.

Neînţelegerile dintre credincioşii greci, români şi sîrbi, din cele 
două comunităţi ortodoxe vieneze, Sf. Gheorghe şi Sf. Treime, au dăinuit 
pînă la rescriptul împăratului Francisc Iosef al II-lea, din 27 septembrie 
1860, adresat patriarhului Raiacici din Carloviţ, prin care s-a încuViinţat 
constituirea unei comunităţi ortodoxe sîrbeşti în Viena, căreia i s-a pus 
la dispoziţie şi un teren viran pentru construirea bisericii şi a şcolii. 
Aşa a luat fiinţă comunitatea sîrbească din Viena şi biserica ei cu hra
mul Sf. Sava 5. Imediat după aplanarea conflictului cu sîrbii, comunita
tea Sf. Treime din Viena, întemeindu-se pe vechile ei privilegii, a votat 
în şedinţa din 20 ianuarie 1861, un nou regulament prin care şi-a reafir
mat autonomia şi a stabilit drept organe de conducere, comitetul, com
pus din 12 membri şi, adunarea generală, alcătuită din toţi ^membrii 
comunităţii, ce se întrunea o dată pe an pentru a aproba raportul şi a 
alege noul comitet.

3. Privilegiul dat de împăratul Iosif al II-lea bisericii Sf. Treime şi confirmat, 
la 8 octombrie 1796, de împăratul Francisc al II-lea, a fost tipărit, din cîte se ştie 
pînă acum, de trei ori, în 1822, în 1852 şi pe la 1900, concomitent în nemţeşte, gre
ceşte, româneşte şi sîrbeşte.

4. Simion Sina s-a pus în legătură cu Theophil Hansen, unul din cei mai mari 
arhitecţi ai Vienei, din vremea aceea, care a elaborat planul de restaurare a edificiului 
în stil bizantin, făcînd din această biserică o adevărată podoabă a oraşului. Decorarea 
interiorului aparţine cunoscutului pictor vienez Karl Rhal, care, împreună cu- disci
polii săi, Bitterlich şi Eisenmenger, au împodobit biserica cu admirabile picturi bizan
tine. Mozaicurile care înfrumuseţează interiorul, precum şi coloanele de marmură 
sint opera profesorului Thiersch din Munchen.

o. Biserica s-a construit în 1893 pe terenul situat în Veitgasse 2.
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împrejurările politice din a doua jumătate a secolului al XlX-lea 
au determinat numeroase familii româneşti din Ardeal, Banat şi Buco
vina să se aşeze la Viena ca funcţionari, ofiţeri, medici, negustori şi 
meseriaşi. Ca ortodocşi, membrii acestor familii au intrat in comunitatea 

’ Sf. Treime, frecventînd biserica din Fleischmarkt. încetul cu încetul, 
numărul românilor sporind, ei simţiră tot mai mult nevoia de a asculta 
serviciul divin şi în limba lor, întrucît limba greacă nu le era cunoscută. 
Problema numirii la biserica Sf. Treimi a unui preot care să cunoască 
şi limba numeroşilor credincioşi români a fost ridicată în 1867, printr-o 
interpelare în parlamentul austriac, de mitropolitul Silvestru Morariu 
al Bucovinei, pe atunci numai consilier consistorial şi deputat parla
mentar la Viena. Cererea lui Silvestru Morariu a fost trimisă, la 10 
septembrie 1867, guvernatorului Austriei de Jos, pentru a se pronunţa. 
Nu se cilnoaşte rezultatul iniţiativei româneşti, în schimb se ştie că în 
acest an s-au produs în Imperiul habsburgic prefaceri mari. în temeiul 
noii constituţii din decembrie 1867, monarhia habsburgică s-a organizat 
pe bază dualistă, despărţindu-se în două şi anume : Austria, cu nume
roasele provincii de coroană începînd cu Bucovina şi sfîrşind cu Dal
maţia, şi Ungaria, cu provinciile Croaţia, Slovenia, Slovacia, Ardealul,' 
Banatul şi Maramureşul. Prin noua organizare de stat, naţiunea ilirică, 
cu mitropolia ei din Carloviţ, a rămas în Ungaria, astfel că, atît după 
principiile canonice, cît şi după legile austriece, comunităţile ortodoxe 
din Viena, Sf. Gheorghe din Steierhof şi Sf. Treime din Fleischmarkt, 
urmau să se despartă de vechea jurisdicţie a mitropoliei sîrbeşti din 
Carloviţ şi să caute o aşezare şi orientare nouă. De altfel, ele nu erau 
singurele comunităţi ortodoxe care urmau să se desfacă de Carloviţ. 
Episcopia Bucovinei din Cernăuţi şi episcopiile dalmatine din Zara şi 
Cataro se găseau în aceeaşi situaţie. După studii şi căutări îndelungate, 
guvernul austriac a hotărît să soluţioneze problema prin înfiinţarea, 
cu înaltul decret imperial din 13 ianuarie 1873, a unei noi mitropolii 
ortodoxe, cu reşedinţa la Cernăuţi, care să cuprindă Bucovina şi Dal
maţia, precum şi cele două comunităţi Sf. Gheorghe şi Sf. Treime din 
Viena. în actul de înfiinţare a noii mitropolii s-a omis însă menţiona
rea celor două comunităţi ortodoxe din Viena. De aceea, în şedinţa 
sinodului mitropolitan din 30 iunie 1875, mitropolitul Teofil Bendelea 
a insistat pentru necesitatea de a se trece dreptul de jurisdicţie bise
ricească asupra comunităţilor Sf. Gheorghe şi Sf. Treime din Viena, 
de la mitropolia din Carloviţ la mitropolia din Cernăuţi. Hotărîrea 
sinodală a fost examinată de specialiştii austrieci în dreptul canonic, 
care au găsit-o întemeiată. Ca urmare, prin rescriptul din 19 martie 
1883, s-a stabilit ca cele două «comunităţi ortodoxe din Viena, aşa cum 
au fost supuse pînă acum mitropoliei din Carloviţ, să fie pe viitor subor
donate mitropoliei din Cernăuţi, al cărei arhipăstor este autorizat să 
exercite drepturile sale episcopale asupra lor, drepturi ce revin unui 
episcop faţă de bisericile sale». în ceea ce priveşte însă aşezarea preo
tului şi celelalte chestiuni administrative, continuau să rămînă în vi
goare dispoziţiile de pînă atunci.

Deosebirile de vederi între comunităţile Sf. Gheorghe şi Sf. Treime 
au continuat să se manifeste şi după rînduirea noii jurisdicţii biseri
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ceşti, izbucnind adeseori în certuri şi neînţelegeri, fiind legate, mai ales, 
de atragerea credincioşilor care erau, prea adeseori, disputaţi şi dintr-o 
parte şi din alta6. Guvernul din Viena şi mitropolia din Cernăuţi au 
trimis comisiuni de anchetă care s-au străduit să aplaneze disputele ce 
izbucneau mereu, la cea mai mică ocazie. Reglementarea raporturilor 
dintre comunităţile ortodoxe din Viena s-a putut face printr-o învoială 
încheiată între fruntaşii lor şi aprobată apoi de Ministerul de culte 
austriac, cu decretul din 6 mai 1893, prin care s-au delimitat mai precis 
drepturile parohiale ale fiecăreia dintre ele. Prin decretul de delimi
tare s-a hotărît ca parohiei Sf. Gheorghe să-i aparţină toţi credincioşii 
ortodocşi din Viena de naţionalitate elină, macedo-română şi albaneză 
care erau supuşi otomani, iar de parohia Sf. Treime să ţină toţi credin
cioşii greci şi români care nu erau supu-şi otomani şi nu aparţineau 
naţiunii slave, pe cînd acei credincioşi care erau de naţionalitate slavă 
să depindă de parohia sîrbească a Sf. Sava. Potrivit acestei organizări 
bisericeşti, românii ortodocşi stabiliţi în Viena au fost repartizaţi, aşa 
cum fuseseră şi mai înainte, la parohia Sf. Treime. Dar, în scurtă vreme, 
conflictele au reapărut şi îndeosebi în sînul comunităţii Sf. Treime, 
din care făceau parte toţi românii supuşi austrieci, care, fiind în 
număr din ce în ce mai mare, au cerut cu tot mai multă insistenţă să- 
vîrşirea slujbei dumnezeieşti şi în limba lor, cu a-tît mai mult cu cît bise
rica s-a clădit şi s-a împodobit cu bani româneşti. Această cerere înte
meiată, nu numai că a fost respinsă în mod repetat de către credin
cioşii greci, care dispuneau de majoritatea voturilor în comitetul pa
rohial, dar, în adunarea generală din 28 aprilie 1901, ei au impus unele 
modificări esenţiale regulamentului din 1861, cu scopul de a se împie
dica intrarea în comunitate a membrilor indezirabili, cum erau bunăoară 
români. Legea austriacă din 20 mai 1874 socotea ca membri de drept 
ai unei comunităţi bisericeşti, constituite după toate rînduielile, pe toţi 
credincioşii de' confesiunea respectivă care aveau domiciliul pe teri
toriul acelei comunităţi. Prin aplicarea acestui act normativ, credin
cioşii greci se vedeau ameninţaţi de a rămîne în minoritate în adu
narea generală, faţă de credincioşii români al căror număr era cu mult 
mai mare. De aceea, ei au impus, avînd majoritatea în coimtetul pa
rohial, introducerea în regulament a unei prevederi după care, pentru 
obţinerea calităţii de membru al comunităţii, nu era suficient ca dori
torul să fie ortodox şi să locuiască pe teritoriul acesteia, ci, trebuia 
să aibă şi consimţămîntul comitetului. In felul acesta se urmărea ex
cluderea românilor din sînul comunităţii şi restrîngerea primirii noilor 
membri numai la credincioşii de origine elină. Lupta dintre credin
cioşii români şi cei greci a devenit din ce în ce mai aprigă şi orice în
cercare de a o aplana rămase zadarnică. Nevoia unei biserici româ
neşti în capitala Imperiului austro-ungar era impusă, tot mai insistent, 
de creşterea rîndurilor coloniei române, precum şi de numărul tot mai 
mare al românilor d|in Ardeal, Banat şi Bucovina mobilizaţi în regi

6. Comunitatea Sf. Gheorghe ceruse pe lingă dreptul de a intra în proprietatea 
casei din Steierhof şi pe acela de a primi daruri şi legate şi de la credincioşii ortodocşi 
care nu erau supuşi otomani. Ambele cereri îi fuseseră satisfăcute, în numele împă
ratului, de arhiducele Ludovic, încă de la 7 martie 1831.
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mentele aflate în garnizoana Vienei, care n-aveau uri lăcaş de închi
nare propriu pentru satisfacerea cerinţelor lor sufleteşti. Desconside
raţi mereu de coreligionarii lor greci, românii vienezi luară hotărîrea 
de a se despărţi de aceştia şi de a se constitui într-o comunitate bise
ricească aparte.

înfiinţarea capelei ortodoxe române din Viena
Multă vreme românii din Austria nu s-au organizat într-o asocia

ţie prin care să-şi legitimeze drepturile ori să-şi susţină revendicările 
de ordin naţional, cultural şi bisericesc. Abia ipe la jumătatea veacului 
trecut au început să apară unele grupări ale tinerilor români veniţi la 
studii în capitala monarhiei austro-ungare. Ele au prins temei şi au fost 
strînse laolaltă, în 1871, din îndemnul şi sub conducerea lui Ioan Slavici 
şi Mihai Eminescu, în cunoscuta Societate academică «România Jună». 
De aici a purces apoi Colonia Românească din Viena, asociaţie fără 
caracter oficial, care a funcţionat din 1875 şi pînă la începutul secolu
lui. La 15 aprilie 1899, din iniţiativa colonelului Alexandru Lupu 7 şi a 
Dr-lui Sterie N. Ciurcu 8, preşedintele şi, respectiv, vicepreşedintele 
coloniei, s-a ţinut, în localul Societăţii academice «România Jună», o 
consfătuire la care au fost chemaţi să participe fruntaşii românilor vie
nezi, printre care, consilierul de justiţie Cornel Coşovici, ginerele mi
tropolitului Arcadie Ciupercovici al Bucovinei, Prof. Nicolae Teclu de la 
Academia de comerţ, consilierul Dr. Pamfil Dan, Prof. Ştefan Dracinschi, 
avocatul Victor Iliuţ, Dr. Ioan Bodea, Ioan Filimon, deiputatul Dr. G. Po- 
povici şi Dr. A. Popa, cărora, după ce le-a fost adus la cunoştinţă rezul
tatul cercetărilor privind numărul românilor existenţi în Viena, ce tre
ceau de 200 de familii, stabiliţi aici, de-a lungul vremii, ca negustori, 
meseriaşi, funcţionari, cărturari şi pensionari, veniţi din Muntenia, Mol
dova, Ardeal, Banat, Bucovina, Ungaria şi Macedonia, la care se adăugau 
peste 100 de tineri, băieţi şi fete, mai cu seamă din România, răspîn-

7. Era bănăţean de origine, fiind născut la Lugoj, în anul 1839. A  comandat re
gimentul 64 infanterie din Orăştie şi după pensionare s-a stabilit la Viena, ajungînd 
apoi general.

8. S-a născut la Braşov, la 27 noiembrie 1848 şi, după absolvirea liceului «Andrei 
Şaguna», unde tatăl său, negustorul Nicolae T. Ciurcu, era ctitor, a plecat la Viena, 
în toamna anului 1868 pentru a urma medicina. A ici a legat o strînsă prietenie cu 
Ioan Slavici şi Mihai Eminescu, împreună cu care a făcut parte din primul comitet al 
Societăţii academice «România Jună», în cadrul căreia Slavici a devenit preşedinte, 
Eminescu, bibliotecar şi Ciurcu, casier. După plecarea Iui Eminescu din Viena, Sterie 
N. Ciurcu a fost, timp de cîţiva ani, preşedintele «României June», ridicînd prin acti
vitatea sa neobosită, prestigiul acestei societăţi şi al Coloniei române. A  întreţinut 
relaţii strînse cu somităţile medicale din Viena, cu profesorii Neumann, Meynert şi 
Nothnagei, acesta din urmă un vestit chirurg, cu arhiducele Reiner, cu primarii Vienei, 
dr. Richard Weiskirchner şi dr. Karl Lueger. Ca medic a fost un ajutor permanent 
al săracilor şi nevoiaşilor, al bolnavilor români veniţi la Viena să-şi caute sănătatea. 
A  ajutat mulţi studenţi săraci, îndeosebi fii de ţărani, de preoţi şi învăţători din 
Transilvania şi Bucovina pentru a putea termina cursurile universitare. Priceperea 
şi dragostea de neam şi le-a dovedit nu numai pe tărîm cultural-obştesc, ci şi pe cel 
naţional şi îndeosebi bisericesc. După intrarea României în război, în august 1916, 
dr.. Ciurcu a fost întemniţat, timp de un an, ca element periculos politic. La cîteva 
luni după punerea în libertate, frînt de suferinţele îndurate, a murit în ziua de 1 de
cembrie 1917, fiind înmormîntat în cimitirul Dornbach din Viena.
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diţi prin diferite şcoli şi care din lipsă de preot român nu primeau nici 
o îndrumare religioasă, li s-a făcut propunerea înfiinţării unei comuni
tăţi bisericeşti ortodoxe române în capitala Austriei. în această consfă
tuire, după discuţii entuziaste, au hotărît cu toţii să convoace o adunare 
a tuturor credincioşilor pentru a cere înfiinţarea doritei comunităţi bise
riceşti. Adunarea, care a avut loc la 27 mai 1899, în sala «Zum Magis
trat», cu participarea a peste 150 de persoane, a ales un comitet ad-hoc, 
alcătuit din colonel Alexandru Lupu, Dr. Sterie N. Ciurcu, Dr. Pamfil 
Dan, Prof. Eusebiu Mandicevschi, Dr. Ioan Bodea şi Ioan Popovici, 
căruia i s-a încredinţat misiunea de a solicita consistoriului mitropolitan 
din Cernăuţi să sprijine înfiiriţarea unei comunităţi ortodoxe române şi 
să le trimită un preot pentru nevoile lor sufleteşti. în acest scop, la 18 
iunie 1899, comitetul bisericesc, cum i se mai spunea, s-a adresat în 
scris mitropolitului Bucovinei, arătîndu-i starea grea în care se aflau 
credincioşii români din Viena din pricina lipsei unui preot ortodox. în 
răspunsul mitropolitului Arcadie Ciupercovici, primit în octombrie 1899, 
comitetul era încunoştinţat că hotărîrea de a se trimite un preot de 
naţionalitate română, plătit din fondurile Mitropoliei Bucovinei, nu era 
numai de competenţa consistoriului mitropolitan, dar, ca să se poată 
face paşii necesari care să ducă la înfiinţarea doritei comunităţi bise
riceşti, se recomanda să se întocmească o listă a tuturor familiilor orto
doxe de naţionalitate română ce locuiau în Viena, inclusiv a copiilor 
acestora care urmau la diferite şcoli, pentru a fi înaintată, împreună cu 
o petiţie din partea coloniei, autorităţilor de stat. în primăvara anului 
1900, cînd mitropolitul Arcadie Ciupercovici a sosit la Viena, în vizită 
la ginerele său Cornel Coşovici, comitetul bisericesc ales ad-hoc i-a 
înmînat petiţia, întocmită în numele coloniei de avocatul Victor Iliuţ, 
împreună cu lista familiilor româneşti din capitala Austriei, rugîndu-1 
încă o dată să sprijine înfiinţarea comunităţii lor bisericeşti. Mitropo
litul i-a asigurat de susţinerea cauzei lor, le-a primit petiţia, împreună 
cu lista credincioşilor români vienezi, trimiţînd-o în numele consiliului 
consistorial din Cernăuţi, prin guvernul Bucovinei, Ministerului de culte 
austriac, care a dat-o spre cercetare primarului Carol Liieger al Vienei, 
un prieten al românilor. Acesta a recomandat înfiinţarea unei asociaţii, 
încadrată legal, pentru că nici colonia şi nici comitetul bisericesc nu 
aveau o recunoaştere oficială -spre a putea lucra pe deplin temei, care 
să fie în drept de a se ocupa cu strîngerea fondurilor trebuitoare. în 
baza acestei recomandări, comitetul bisericesc a ţinut mai multe şe
dinţe, în urma cărora a hotărît să constituie de îndată o societate care 
să aibă toate drepturile conferite de legile statului austriac, pentru a 
putea duce la bun sfîrşit iniţiativa înfiinţării unei comunităţi bise
riceşti ortodoxe române în Viena. Aşa a luat fiinţă la începutul seco
lului, în anul 1903, Societatea «Clubul Român», condusă tot de colo
nelul Alexandru Lupu, care a prevăzut în statutele sale, drept scop 
principal, grija pentru trebuinţele sufleteşti ale membrilor săi.

în anii care au urmat, Societatea «Clubul Român» s-a gîndit ca 
pentru început să întemeieze doar o capelă, urmînd ca mai tîrziu, cînd 
posibilităţile o vor permite, să clădească o biserică şi, de aceea, a în
sărcinat un comitet anume ales care să se ocupe de închirierea unui
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local potrivit unde să se amenajeze, după toată rinduiala Bisericii 
noastre ortodoxe, lăcaşul de închinare pentru românii din Viena. Aces
tui comitet i se datoreşte strîngerea celor dintîi fonduri, precum şi în
chirierea în toamna anului 1906, după insistente căutări, pe seama «Clu
bului Român», pentru suma de 3000 coroane anual, a parterului impu
nătoarei clădiri de pe Lowelstrasse 8, proprietatea principelui Dietrich- 
stein9, cumnatul lui Appony, cunoscutul ministru de culte maghiar, 
unde atfea să se amenajeze capela care dăinuieşte şi astăzi. Imobilul, 
situat în mijlocul oraşului, între Teatrul imperial şi palatul Hofburg, se 
învecina cu fostul palat Liechtenstein şi cu impunătoarea clădire Mon- 
tenuovo, în faţă avînd Volksgarten-ul, marele parc din centrul Vienei 
vechi. Printre cei care s-au străduit atunci pentru înfiinţarea capelei or
todoxe române din Viena s-au numărat: medicul Sterie N. Ciurcu, arhi
tectul Cezar D. Popovici, colonelul Alexandru Lupu, medicii Lazăr Popo- 
vici şi Marius Sturza, consulul Lindheim, Dr. Vasile Morariu, Dr. Pamfil 
Dan, Teofil Gramatovici, Dr. Constantin Mîndrilă, Dr. Roşea, Dr. Cupa- 
rescu, consilierul Hindei, inginerul Teofil Popovici, consilierul Balmuş. 
Preotul Dr. Virgil Ciobanu, venit de curînd de la Sibiu ca preot militar 
al regimentelor româneşti staţionate în garnizoana Vienei şi profesor de 
religie pentru elevii români ortodocşi din şcolile militare austriece, s-a 
declarat gata să oficieze slujba fără nici o plată ; arhitectul Cezar B. 
Popovici a promis că face gratuit, cu lucrătorii săi de la diferite clă
diri din oraş, toate lucrările de transformare şi de amenajare a localu
lui pentru capelă ; Teofil Gramatovici', care era referent în Ministerul 
de culte austriac peiltru chestiunile ortodoxe din întreaga mitropolie a 
Bucovinei, şi-a oferit sprijinul înaintea forurilor statului; Dr. Sterie N. 
Ciurcu, care avea în ţară rudenii şi legături înalte, s-a angajat să facă 
de îndată toate demersurile la Bucureşti pentru a obţine un ajutor cu 
care să se poată începe cît mai grabnic lucrarea proiectată. Toţi cei
lalţi s-au legat să ajute capela cu sume după puterile fiecăruia. După ce 
s-au îndeplinit toate formele de închiriere, arhitectul Cezar B. Popo
vici şi oamenii săi, au început lucrările de amenajare. Spaţiul închi
riat era un apartament cu 4 camere la stradă. Din 2 cartiere s-a făcut 
capela, una a fost destinată locuinţă pentru preot, iar cealaltă ca sală 
de şedinţe şi recepţii, de repetiţii pentru cor, de catehizare a copii
lor ortodocşi de vîrstă şcolară. Trebuiau icoane pentru catapeteasmă, 
un cîntăreţ şi un paracliser, cărţi de slujbă şi un cor. Soţia Dr-lui Vasile 
Morariu, fiul fostului mitropolit Silvestru Morariu de la Cernăuţi, ştia 
bine ruseşte şi, la îndemnul soţului său, l-a rugat pe preotul rus din 
Viena, Nicolae Nicolaevski, să ajute capela românească cu cîteva icoa
ne. Bătrînul preot rus a dăruit întregul iconostas al vechii capele din 
Wolfischgasse 8, de care credincioşii săi se folosiseră înainte de a-şi 
construi biserica proprie. Chestiunea corului a fost rezolvată de Dr. Sterie 
N. Ciurcu printr-o chemare adresată compozitorului George Dima, la 
Braşov, care s-a grăbit să vină la Viena, de care-1 legau frumoase amin
tiri din perioada studiilor muzicale, unde a stat două luni, pregătind

9. Ceea ce l-a determinat pe principele Dietrichstein să închirieze un aparta
ment în palatul lui, pentru instalarea capelei, era faptul că soţia sa, născută Dolgoruky, 
rămăsese ortodoxă şi după căsătorie.
B.O.R. — 5
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un cor mixt, alcătuit din Florica Gramatovici, Harietie Niemecsek, 
Lucia Bologa, Delia Olariu şi studenţii de atunci Ghiţă Şerban, George 
Dan, Constantin Dubău şi Manase Dima, nepotul compozitorului. Cîn- 
tăreţ şi paracliser a devenit ostaşul Gheorghe Dan, iar Preotul dr. Virgil 
Ciobanu a adus o parte din inventarul liturgic necesar, pe care l-a îm
prumutat de la biserica garnizoanei unde funcţiona. Cărţile rituale, 
toate noi, au fost primite în dar de la Casa Bisericii din Bucureşti, iar 
veşmintele preoţeşti au fost oferite de Elena A. Popovici diir Braşov, 
împreună cu 2 sfeşnice mari de metal. Ministrul român la Viena, Alex. 
Em. Lahovary, la stăruinţele comitetului, a mijlocit către guvernul ro
mân, prin Ministerul de externe, ca să acorde un ajutor ,şi din partea 
statului pentru cheltuielile de instalare a capelei şi pentru chiria loca
lului. Ministerul cultelor din Bucureşti a acordat suma de 4000 lei pen
tru amenajarea localului şi 2000 coroane pentru plata chiriei pe primul 
trimestru al acelui an. Instalarea şi amenajarea capelei a costat 12.877,65 
de coroane, din care 4000 au fost acoperite din ajutorul dat de Minis
terul cultelor din Bucureşti, iar restul s-a strîns de la credincioşi. La 
sfîrşitul anului 1906 totul era gata. Capela arăta în interior cît un mic 
salonaş, cu ferestrele către stradă, cu străni uşoare pe lîngă pereţi şi 
cu o catapeteasmă simplă, avînd deasupra uşilor împărăteşti, la mijloc, 
Cina cea de taină, iar jos, la dreapta şi la stînga, Iisus Hrisots şi Maica 
Domnului cu pruncul în braţe, după rînduiala liturgică ortodoxă. Pe 
uşile împărăteşti s-a pictat icoana Buneivestiri şi, mai jos, cei patru 
evanghelişti. Din cauza lipsei de spaţiu, uşile diaconeşti, n-au putut fi 
aşezate la locul lor, ci, au fost puse lîngă pereţi. Sf. Altar, mic, amenajat 
în fundul sălii, era înzestrat cu toate sfintele odoare cerute de ritualul 
liturgic al Bisericii noastre ortodoxe. înainte de Crăciun s-a redactat 
o scrisoare din partea Societăţii «Clubul Român» către Mitropolia Bu
covinei, semnată de deputatul Dr. Alex. Hurmuzaki, prin care s-a cerut 
binecuvîntarea pentru sfinţirea capelei. Peste cîteva zile s-a primit răs
punsul mitropolitului Vladimir de Reptea, care a încuviinţat sfinţirea, 
cu adaosul, îrysă, că în ceea ce priveşte actele matrimoniale de botez, 
cununie şi înmormîntare, ele rămîneau tot în seama parohiatului de la 
Sf. Treime din Viena. Capela urma, deci, să fie doar o expozitură a 
bisericii Sf. Treime, neavînd, încă, statut de parohie independentă. In
vitaţiile la slujba de sfinţire şi la inaugurarea solemnă a capelei, care 
a avut loc în ziua de 7 ianuarie 1907, au fost făcute de Societatea «Clu
bul Român», fiind semnate de Dr. Alex. .Hurmuzaki şi de Dr. Sterie N. 
Ciurcu. Din partea Mitropoliei Bucovinei a fost delegat protoiereul 
Constantin Popovici, fratele profesorului Eusebie Popovici de la Facul
tatea de teologie din Cernăuţi, însoţit de arhidiaconul Mihai Ursuleac. 
Au luat parte membrii legaţiei române, ai ministerului de culte aus
triac, ai primăriei Vienei, conducătorii «Clubului Român», precum şi 
primarul oraşului Bucureşti, Mişu Cantacuzino, însoţit de o delegaţie a 
consiliului municipal, aflată la Viena pentru a reîntoarce vizita făcută 
la Bucureşti de Dr. Carol Liieger. Solemnitatea s-a făcut cu ceremonial 
deosebit. O oficiat protoiereul Constantin Popovici, ajutat de preotul 
Virgil Ciobanu, iar răspunsurile la slujba de sfinţire şi la liturghie au 
fost date de corul capelei, un dublu cvartet mixt, condus chiar de
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George Dima. A fost o înălţătoare sărbătoare creştinească, dar mai 
ales românească. Ca simbol al bucuriei românilor din Viena care îşi 
aveau de acum lăcaşul propriu de închinare, i s-a dat capelei hramul 
«învierea Domnului». Capela a fost supusă ierarhiceşte mitropolitului 
Bucovinei, care a dat bînecuvîntarea pentru înfiinţarea ei, a luat parte, 
prin delegatul său, la sfinţire, a orînduit preoţi şi i-a purtat de grijă 
pînă la cel de-al doilea război mondial. Guvernul român, bazat pe suc
cesul iniţiativei şi satisfăcut de faptul că înfiinţarea capelei nu dăduse 
loc la nici o obiecţie, a acordat, din acel an, o subvenţie anuală de 
4000 leţ, ca ajutor pentru plata chiriei, asigurîndu-se, astfel, partea 
băneasca necesară întreţinerii capelei.

Din lipsă de mijloace capela a fost făcută penitru un număr restrîns 
de credincioşi şi, fiind neîncăpătoare şi neavînd încă independenţă 
deplină, ea nu putea răspunde decît într-o mică măsură nevoilor reli
gioase ale românilor stabiliţi în capitala Austriei, al căror număr, după 
o statistică întocmită chiar în anul sfinţirii, crescuse, trecînd de 1000 
de suflete. De aceea, ea a fost socotită, de la început, drept o soluţie 
provizorie pînă la ridicarea unei biserici. îndată după tîrnosirea cape
lei, fruntaşii comunităţii bisericeşti din Viena, strînşi în jurul «Clubului 
Român», văzîndu-şi împlinite eforturile de pînă atunci, au hotărît să 
continue lucrarea începută pînă la deplina ei înfăptuire. Lucrul era 
greu, deoarece, ţinînd seama că românii în trecere prin Viena nu erau 
enoriaşi nicăieri, iar credincioşii români stabiliţi aici depindeau de 
parohia Sf. Treime, se puteau ivi dificultăţi, unele cu caracter de drept, 
altele de ordin canonic, diplomatic şi chiar naţional, care ar fi putut 
da naştere la bănuieli, discuţii şi greutăţi. Trebuia găsită soluţia cea 
mai potrivită, care, fără a implica interesele şi autoritatea nici unui 
for, să dea românilor posibilitatea legală de a avea o biserică a lor. 
Calitatea de a cere şi de a obţine dreptul de a ridica o biserică orto
doxă română la Viena, n-o putea avea decît o societate autorizată 
prin lege. Cu ajutorul lui Teofil Gramatovici, referent al Fondului re- 
ligionar bucovinean din Ministerul de culte austriac, iniţiativa a fost 
pusă în forme legale şi pe deasupra înlesnită de apropiatul jubileu de 
60 de ani de domnie ai împăratului Francisc Iosef al II-lea (1848— 1916), 
preconizat a se sărbători în 1908, eveniment de care românii din Viena 
au legat societatea proiectată. Statutele acestei societăţi votate în 
unanimitate şi cu mare însufleţire de adunarea generală a membrilor 
«Clubului Român» din 21 mai 1907, au fost aprobate de Ministerul de 
interne austriac la 23 ianuarie 1908, fiind apoi tipărite la Viena şi difu
zate printre români. Aşa a luat fiinţă «Societatea română ortodoxă ju- 
biliară-imperială pentru zidirea unei biserici şi înfiinţarea unei co
munităţi bisericeşti în Viena», nume sub care îşi va duce existenţa pînă 
la începutul anului 1922, cînd, în .sfîrşit, va fi declarată parohie. Scopul 
înscris în statute al Societăţii bisericeşti, cum a mai fost ea cunoscută, 
era constituirea unei comunităţi bisericeşti române otrodoxe de sine 
stătătoare în Viena şi zidirea unei biserici pentru această comunitate. 
Mijloacele pentru atingerea acestui scop urmau să fie colectate de la 
toţi românii din provinciile Austriei, precum şi de la persoanele şi 
cercurile prietene lor. Societatea şi-a ales şi un comitet, îndatorat să-i
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prezinte la sfirşitul fiecărui ari un raport de activitate, care, în prima 
lui alcătuire, era format din colonel Alexandru Lupu, preşedinte, Dr. 
Sterie Ciurcu, vicepreşedinte, Dr. Marius Sturza şi arhitect Cezar Po- 
povici, secretari, Dr. Lazăr Popovici şi consilier Vasile Morariu, ca
sieri, Dr. Pamfil Dan şi George David, controlori, Dr. Alex. Hurmu- 
zaki, Dr. Constantin Mîndrilă şi Dr. Aurel Onciul, ca membri. Pe baza 
statutelor, comitetul societăţii, care în 7 iunie 1907 luase în primire 
capela, cu tot inventarul său, de la «Clubul Român», a alcătuit la 17 
iunie 1909 un «Regulament pentru administrarea şi ordinea interioară 
a capelei ortodoxe române din Viena», pe care l-a tipărit, în acelaşi 
an, la Braşov, şi l-a răspîndit printre credincioşi. Regulamentul stipula 
modalitatea de constituire şi conducere a comunităţii şi a capelei or
todoxe române din Viena, în ceea ce priveşte ordinea şi buna rîndu- 
ială interioară, respecîndu-se competenţa şi drepturile bisericilor ce
lorlalte comunităţi. Se instituia şi o epitropie, pentru administrarea 
nemijlocită a capelei, compusă din 5 persoane, şi anume, preotul slu
jitor, 3 membri aleşi anual de comitet din sînul său şi un membru 
desemnat tot de comitet, dintre membrii societăţii care locuiau în 
Viena. Epitropia urma să lucreze sub conducerea comitetului. Din prima 
epitropie care a preluat conducerea şi administrarea imediată a capelei 
au făcut parte, preotul Virgil Ciobanu, Dr. I. Argetoianu, secretarul le
gaţiei române, Dr. Sterie N. Ciurcu, Dr. Vasile Morariu, consilier aulic 
şi Dr. Constantin Mîndrilă.

Sprijinit acum pe baze legal juridice, comitetul societăţii a început 
acţiunea de strîngere a fondurilor, cerînd sprijinul guvernului român, 
al chiriarhului canonic, arhiepiscopul şi mitropolitul Bucovinei, al 
altor ierarhi români, persoanelor bisericeşti şi laice . cu dragoste de 
neam şi de Biserica strămoşească. S-au tipărit programe, adrese, che
mări, scrisori şi liste de subscripţie care au fost trimise în Bucovina, 
Transilvania, Banat şi în România. Cu un memoriu, semnat de aproape 
o mie de români, s-au adresat în 3 iunie 1909, printr-o deputăţie com
pusă din colonel Alexandru Lupu, Dr. Sterie, N. Ciurcu şi deputatul 
Dr. Aurel Onciul, chiar şi împăratului Francisc Iosef al II-lea, care le-a 
acordat o subvenţie anuală de 5000 coroane din Fondul religionar orto
dox al Bucovinei, ce va fi ridicată în 1912 la 8000 coroane, prin inter
venţia deputatului George Sîrbul. Altă deputăţie s-a deplasat, pentru 
contacte şi cereri de ajutor, în ţară. Sumele colectate, care au intrat în 
aşa-numitul «fond de zidire», au sporit an de an, după cum rezultă din 
rapoartele întocmite de comitet şi aduse, prin publicare, la cunoştinţa 
membrilor societăţii, de la 55.149,90 coroane în 1909, la 61.360,71 go- 
roane în 1910, urcîndu-se, în 1912, la 92.836,96 coroane, pentru ca să 
treacă de 100.000 coroane la 31 decembrie 1914. Aflînd de punerea în 
vînzare a vilei de pe Billrothstrasse, din cartierul Ober Dobling, care 
aparţinuse, prin anul 1867, fostului domnitor al Principatelor Române, 
Alexandru Ioan Cuza, comitetul a socotit, în şedinţa din 25 aprilie 1914, 
că aceasta ar putea fi, împreună cu terenul aferent, un loc potrivit pen
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tru zidirea bisericii10. La propunerea lui Sterie N. Ciurcu, comitetul a 
hotărît, în aceeaşi şedinţă, să trimită un delegat la Bucureşti pentru a 
obţine împuternicirea şi mijloacele de a fi cumpărată. Din* nefericire, 
izbucnirea peste cîteva luni a războiului mondial a împiedicat înfăptu
irea acestui frumos gînd de achiziţionare a vilei lui Cuza, odată cu nă
ruirea întregului proiect de zidire a unei biserici ortodoxe române în 
Viena. Războiul i-a împrăştiat pe români, trimiţîndu-i pe fiecare la da
toria lui. Praotul capelei a plecat şi el cu oastea pe 'front. Strîngerea 
de ajutoare a stagnat, iar capela s-a închis pentru o vreme.

Pînă la război, capela n-a avut preot statornic, numit şi plătit ca 
atate, ci slujbele din zilele de duminici şi sărbători erau oficiate, în 
mod gratuit, de preoţii militari ai regimentelor româneşti staţionate la 
Viena, şi de preoţii români veniţi pentru studii în capitala Austriei. 
Astfel, din ianuarie 1907, de la înfiinţare, deci, şi pînă în februarie 1912 
a slujit 'preotul militar Virgil Ciobanuu, cu o întrerupere de cîteva 
luni, în perioada iunie 1910 — februarie 1911, cînd a fost suplinit de 
preotul Zaharia Voronca, care studia oratoria bisericească la Viena. Din 
martie 1912 şi pînă la izbucnirea războiului din 1914, a oficiat preotul de

10. In perioada ce a urmat după 11 februarie 1866, Cuza şi-a petrecut anii exi
lului în străinătate, stînd mai ales în Viene şi la Florenţa, unde şi-a achiziţionat cîte 
o vilă, dar făcînd unele călătorii şi în alte centre ale Europei. Prin anul >1867, Cuza 
a cumpărat In Viena, cu 78 000 florini, vila nr. 219 de pe Hirschengasse, devenită la 
începutul secolului, Billrothstrasse, iar la scurt timp s-a şi mutat acolo. Vila aparţinuse 
prin 1854 contelui Francisc Nadasdy, de la care a cumpărat-o negustorul Jakob Manner, 
iar de la acesta, Cuza. După Cuza, vila a trecut prin mai multe mîini, pînă la Lucien 
Brunner, ai cărui moştenitori au pus-o în vînzare în 1914, ajungînd în cele din urmă 
în proprietatea statului austriac, care, în 1945, a ridicat pe locul ei, ca şi pe locurile 
vecine de la numerele 26 şi 30, un impunător imobil ce a servit drept sediu unui 
liceu de fete.

11. A  fost întîiul slujitor şi unul dintre ctitorii capelei ortodoxe române din 
Viena. S-a născut la 10 februarie 1876 în Roşia Montană, din Munţii Apuseni, într-o 
familie de cărturari transilvăneni cu obîrşia în Sinclău—Arad. Clasele primare le-a 
făcut la şcoala din satul natal, după care a urmat, un timp, liceul din Brad, de unde 
a trecut la liceul «Andrei Şaguna» din Braşov, unde a dat bacalaureatul. Lipsa mij
loacelor l-a silit să lucreze o vreme ca băieş la minele de aur din Roşia Montană, 
agonisindu-şi astfel banii de trebuinţă pentru desăvîrşirea studiilor la Academia teo
logică din Sibiu şi la Universitatea din Cernăuţi, unde şi-a luat doctoratul în teologie. 
A intrat în. călugărie fiind hirotonit ierodiacon şi ajungînd prin anul 1905 confesor 
militar al celor 2 regimente româneşti din Viena. A  slujit fără plată la capela ortodoxă 
română din Viena, înfiinţată şi prin rîvna lui, timp de 5 ani, între 1907— 1912. Dornic 
de învăţătură, în anul 1911, s-a înscris şi a urmat cursurile Facultăţii de medicină 
din Viena, pînă în toamna anului 1914, cînd le-a întrerupt din cauza izbucnirii războiu
lui, fiind trimis pe front. La şfîrşitul războiului, aflîndu-se cu garnizoana la Praga. 
şi-a reluat studiile, trecînd doctoratul în medicină cu profesorul medic legist, d r .  
Hoffmann. In 1919, vrînd să se dedice învăţămîntului, a ieşit din monahism si s-a 
căsătorit cu Marioara Dima din Braşov, fiica profesorului de matematică Panteliaoc 
Dima şi nepoata compozitorului George Dima, stabilindu-se la Cluj, unde a fost numit 
şef de lucrări Ia catedra de medicină legală condusă de Prof. dr. Nicolae MîxKrrîa. 
A  tipărit lucrarea «Terminologia medico-legală», în care, pe baza unor s ta d i i  per
sonale, a adus contribuţii preţioase în acest domeniu. După moartea «Xiei ««ie. 
anul 1953, Dr. Virgil Ciobanu a reintrat în monahism, la minăstirea Hodoţ B orirof A k 
Banat, primind rangul de protosinghel stavrofor. Ultimii 3 ani a; v ie ţ i i  i -»
la Cluj, la fiica sa Ruxandra, nemaiputînd lucra din pricina pierderă i i i u i .  d e a  
era încă destul de viguros şi energic. S-a stins din viaţă in ziua de 24 seseorifcse 3 E .  
în vîrstă de aproape 90 de ani.
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oştire Pavel Boldea, care era şi protopop militar. între anii 1911— 1913 
a slujit şi diaconul Niculae M. Popescu, aflat la studii la Viena încă 
din 1910, Ccire, după susţinerea doctoratului, a plecat pentru speciali
zare la Miinchen, devenind apoi un reputat profesor de istorie biseri
cească la Facultatea de teologie din Bucureşti ,şi membru al Academiei 
Române. A fost deci o vreme, în perioada de început, cînd slujba s-a 
făcut cu mare pompă, adică cu diacon şi cu cor. Formaţia corală alcă
tuită, aşa cum s-a văzut, de compozitorul George Dima, care s-a re
întors în ţară imediat după solemnitatea de sfinţire a capelei, a fost 
preluată şi condusă de profesorul Ioan Scărlătescu 12 pînă prin iunie 
1909, cînd a încetat să mai cînte, fiind înlocuită, peste cîteva luni, de 
un cvartet bărbătesc înjghebat de Adolf Schindler. în 1910 diriginte al 
corului este Constantin Sandru (1880— 1956), profesor şi dirijor, care în 
vremea aceea studia muzica la Viena, iar între 1911— 1913 conducerea 
o are studentul conservatorist Ionel Crişan 13, după care urmează din 
nou, pentru scurtă vreme, pînă la război, Ioan Scărlătescu, ajutat de 
Aurel Medrea, student la conservator. în corul capelei, în afara acelor 
studenţi care cunoşteau liturghia şi erau dornici de a cînta în biserică, 
erau şi profesionişti, în special fem ei14, căci fete românce care studiau 
canto la conservator, erau puţine. De aceea, corul fiind mixt, compar
timentele sopran şi alto erau completate din corul Operei. în timpul 
războiului, slujbele la capelă pentru credincioşi au fost rare, fiind ofi
ciate de părintele exarh Ioan Dihon din Bucovina .şi de preoţii mili
tari Ilie Hociotă, Aurel Raica, Ioan Imbroane, Victor Racoce şi De- 
meter Turanu, aflaţi în trecere cu regimentele româneşti spre front 
sau în staţionare pentru refacerea în garnizoana Vienei. Numai arhi
mandritul Pancratie Sidorovici a stat tot timpul aici, fiind refugiat de

12. S-a născut la Bucureşti în 1872. După absolvirea Conservatorului la Bucu
reşti, a urmat între anii 1894—1899, Conservatorul din Viena. In 1900 a plecat la 
Paris pentru a continua studiile de perfecţionare muzicală, unde a rămas pînă la 
4 martie, cînd s-a reîntors* în ţară. în acest interval a condus şi corpul bisericii orto
doxe române din Paris. După ce a funcţionat, pentru scurtă vreme, ca profesor la 
Conservatorul din Bucureşti, a plecat la Viena, ca profesor de compoziţie, unde a 
rămas pînă la stingerea sa din viaţă, în 19 noiembrie 1922. Avea printre compoziţiile 
sale vocale 10 Liturghii, între care splendida liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur în sol, 
pentru cor mixt, şi mai multe cîntări religioase, unele compuse, se pare, anume pentru 
corul capelei din Viena. A fost un timp şi secretar al parohiei.

13. A studiat canto la Conservatorul din Viena, avînd o bursă de la societatea 
«Astra» din Sibiu. A devenit profesor la Conservatorul din Cluj,

14. A devenit o celebritate mondială a cîntecului, fiind angajată în condiţii 
strălucite la Staatsoper şi Volksoper din Viena, precum şi la Teatrele de operă din 
Berlin, Frankfurt pe Main, Dresda si Miinchen. Era fiica arhidiaconului Mihail Ursuleac 
din Cernăuţi. A studiat muzica la Conservatorul din Viena, timp de 5 ani, la clasa 
profesorului Philip Forsten, apoi a continuat cu profesoara Lilli Lachmann, pe atunci 
o autoritate în domeniul pedagogiei vocale. S-a căsătorit cu vestitul dirijor Clemens 
Krauss (1893— 1954) prietenul şi colaboratorul apropiat al lui Richard Strauss. A  în
treprins turnee cu spectole de operă, concerte şi recitaluri în Europa, America de 
Sud, precum şi în România. La Opera din Bucureşti a apărut la 18 aprilie 1934 şi în 
februarie 1936. In semn de distincţie, Richard Strauss i-a dedicat 6 lieduri, special 
orchestrate pentru vocea ei, pe care le-a interpretat, in primă audiţie, la Viena, în 
1951. După moartea soţului ei, Viorica Ursuleac n-a mai apărut pe scenă, retrăgîndu-se 
din activitate, dar, mai tîrziu, a fost chemată ca profesoară de canto la Miinchen 
si la «Mozarteum» din Salzburg.
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la biserica Mirăuţi din Suceava cu moaştele Sf. Ioan cel Nou, care 
înălţa rugăciuni, în taină, cu candelele aprinse, înaintea sfintelor 
moaşte, pentru liniştirea vremurilor şi pentru izbînda cauzei româ
neşti. La sfîrşitul războiului în 1918, părintele Sidorovici s-a întors cu 
sfintele moaşte la Suceava, iar capela a continuat să rămînă, o vreme, 
iarăşi închisă. Cînd s-a adunat din nou comitetul a constatat că mo
destul capital, agonisit cu atîta trudă, în alte vremuri, pentru zidirea 
unei biserici ortodoxe române la Viena, nu mai însemna aproape ni
mic, din pricina scăderii valutei austriece. Eforturile au fost reluate 
de la capăt. S-au făcut mijlociri către consistoriul mitropolitan din Cer
năuţi şi către guvernul român, pentru a acorda ajutoarele din trecut. 
Rănile adînci provocate de război, nefiind încă vindecate, lucrurile 
mergeau greu. Comitetul, sub preşedinţia Dr-lui Marius Sturza, luptă 
toituşi din răsputeri. La 7 decembrie 1921, cu hotărîrea nr. 23088/III, Mi
nisterul de culte austriac 'a aprobat «înfiinţarea unei parohii ortodoxe 
române în Viena, pentru toţi românii din Republica Austria, fără con
siderare cărui stat sînt ei supuşi». Obştea credincioşilor români din 
Viena dobîndea astfel dreptul de parohie, recunoaşterea* ca aşezămînt 
de sine stătător, pus sub oblăduirea! canonică a Mitropoliei Bucovi
nei. Se reiau şi slujbele Ia capelă de către preoţii români Ilie Hocotă 15, 
venit pentru a doua oară la Viena, ca preot de oştire şi Petre Jancov- 
schi 16( Olivian Soroceanu17, Ilarie Verenca18, Petru Procopovici19, 
care se aflau pentru studii în capitala Austriei. Corul îşi reia şi el ac
tivitatea, cunoscînd o vigoare deosebită sub conducerea compozitorilor 
Marţian Negrea, Zeno Vancea şi Filaret Barbu, care pe atunci îşi fă
ceau studiile la Conservatorul din Viena, fiind alcătuit din 4 persoane ; 
o soprană, un bas, o altistă şi un tenor, toţi profesionişti, plătiţi dintr-o 
donaţie substaţială primită în acest scop. Cu acest cvartet vocal, în care 
cînta şi tenorul Traian Grozăvescu, pe atunci solist al Operei populare 
din Viena, se dădeau răspunsuri liturgice, cîntîndu-se alternativ, în fie
care duminică, una din cele două liturghii ale lui George Dima, în sol 
major şi la major, care erau în repertoriu. In 1924 este rînduit de către 
Mitropolia din Cernăuţi, ca preot statornic, părintele Ioan Mitariu20,

15. Preot militar de la Braşov, aflat la Viena ca preot de oştire. A slujit la 
capelă, prima oară, vreo 6 luni, între 12 aprilie — 1 decembrie 1914 şi, a doua oară, 
în 1918, după plecarea arhimandritului Pancratie Sidorovici.

16. Născut la 8 iulie 1887. Prin 1919 se afla pentru studii la Viena şi a sluj;t la 
capelă pînă la sfîrşitul anului.

17. Preot din Răuseni, de lîngă Suceava. A  studiat oratoria bisericească la Viena. 
A slujit la capelă, în 1920, după Petre Jancovschi.

18. Fiu de răzeşi din Bucovina. Născut în 1877 şi preoţit în 1917. Doctor în teo
logie şi litere, absolvent al Academiei de muzică din Viena, dirijor, compozitor şi 
profesor de latină, greacă şi de muzică la liceul «Aron Pumnul» din Cernăuţi. /în 
perioada studiilor de la Viena a slujit la capelă între anii 1921— 1922. îmbolnăvindu-se 
de tuberculoză a plecat, la începutul anului 1923, acasă în Bucovina, unde a şi murit 
la scurt timp.

19. Născut în 1894 şi preoţit în 1922. Prin 1923 era la Viena şi făcea studii de 
catehetică. A  slujit Ia capelă pînă la începutul anului 1924, cînd s-a reîntors acasă, 
fiind încadrat la Facultatea de teologie din Cernăuţi.

20. Născut la 1886 la Lugoj, in  1918 a făcut parte din delegaţia bănăţeană la 
Marea Adunare de la Alba Iulia care a hotărît unirea Transilvaniei cu România.
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care va sluji la capelă pînă în preajma Sf. Paşti ale anului 1928, cînd a 
fost înlocuit cu preotul Petre Jancovschi, ce mai oficiase aici, după 
cum s-a văzut, prin 1919, fiind, de data aceasta, ca şi predecesorul său, 
numit şi plătit ca preot slujitor, şi care va funcţiona, timp de 18 ani, 
pînă la stingerea sa din viaţă, în 11 mai 1946. Părintele Jancovschi a 
fost ajutat la slujbă, prin anul 1932, de preotul Vladimir Prelipcean şi, 
între 1944— 1945, de diaconul Paulin Popescu, aflaţi pentru speciali
zare în Viena. Nemaiexistînd fonduri pentru plata unor corişti de pro
fesie, capela n-a mai avut, de prin anul 1927, cor permanent, ci numai 
improvizaţii de amatori. Membrii corului s-au recrutat, pînă tîrziu, din
tre studenţii români veniţi din ţară pentru studii la Viena şi dintre 
credincioşii parohiei. Activitatea culturală a parohiei a fost, în schimb, 
rodnică şi bogată în manifestări. Capela din Viena a ţinut în pridvor 
şcoală pentru copiii românilor de pe pămîntul Austriei, învăţîndu-i atît 
predaniile dreptmăritoarei credinţe, cît şi limba şi literatura româ
nească, a găzduit expoziţii de artă populară, reuniunii şi manifestaţii 
culturale la sărbători naţionale şi a servit, o vreme, drept sediu Socie
tăţii academice «România Jună», care şi-a ţinut aici «şezătorile lite
rare». Sprijinirea cauzei culturale româneşti s-a reflectat şi în opera 
socială de ajutorare a tinerilor studenţi şi meseriaşi români veniţi să 
înveţe la Viena. Multora dintre ei le-a obţinut cazare şi masa gratuit, 
altora le-a acordat ajutoare în bani, iar pe unii dintre cei mai talen
taţi şi merituoşi studenţi i-a luat chiar ca mici salariaţi ai săi.

Cel de-al doilea război mondial a năruit din nou toate nădejdile 
credincioşilor români din Viena de a-şi zidi o biserică vrednică de cins
tirea la care se ridicase poporul şi Biserica Ortodoxă Română, trebuind 
să se mulţumească cu modesta lor înjghebare pentru cult, adică cu 
capela adăpostită în palatul Dletrichstein, din Lowelstrase 8. în timpul 
preotului Ion Racocea, succesorul părintelui Jancovschi, între anii 
1947— 195521, capela ortodoxă română din Viena a trecut sub jurisdic
ţia Patriarhiei Române, care a înzestrat-o cu obiecte de cult, cărţi de 
ritual şi veşminte preoţeşti, întrucît avusese de suferit în timpul răz
boiului şi inventarul ei fusese descompletat; i-a acordat o dotaţie 
anuală pentru întreţinere şi plata chiriei, pentru retribuţia preotului 
şi a personalului ajutător, alcătuit din cîntăreţ şi paracliser. La 13 
octombrie 1957, prin străduinţa preotului Leonida Popescu, numit în 15 
iulie 1956 în locul rămas vacant prin venirea în ţară a părintelui Ion 
Racocea, parohia a sărbătorit jubileul de 50 de ani de la înfiinţarea 
capelei, printr-o solemnitate la care au participat un număr mare de 
credincioşi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi preoţii ortodocşi de 
la bisericile rusă, armeană şi sîrbă din Viena. Sub cîrma vremurilor de 
înnoire obştească a luat fiinţă, în 1958, Colonia Română din Austria, 
ca o continuare sub o formă mai largă a vechiului «Club Român», care, 
în adtinarea generală din 29 martie, a ales un comitet de 10 persoane,

21. La cererea sa a fost transferat, la sfârşitul anului 1955, intr-un posi de preot 
în Bucureşti, pentru a fi alături de părinţii săi, bătrîni şi bolnavi.
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în frunte cu Vasile Onea 22, şi a votat statutele, ce au fost înaintate, 
spre aprobare, forurilor de stat austriece, dobîndind (prin aceasta fiinţă 
legală. Colonia Română din Austria, care şi-a stabilit sediul în casa 
parohială, şi-a propus, potrivit statutelor, să acţioneze pentru strînge- 
rea legăturilor dintre membrii săi, să sprijine exercitarea cultului re
ligios al acestora şi a capelei ortodoxe române din Viena, să păstreze 
şi să promoveze tradiţiile, limba, arta şi cultura românească, să dez
volte relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile culturale din România. 
Primul ierarh român care a cercetat capela, după cel de-al doilea răz
boi mondial, este P. F. Patriarh Iustin, care, pe cînd era mitropolit al 
Moldovei şi Sucevei, a poposit la Viena, de două ori în cursul anului 
1961 ; în anii 1962 şi 1964 a luat parte la Sf. Liturghie, s-a întîlnit cu 
credincioşii pe care i-a îmbărbătat cu îndemnuri şi sfaturi duhovni
ceşti, i-a primit pe membrii consiliului parohial, le-a ascultat păsurile 
şi le-a împărtăşit grija Bisericii mame faţă de nevoile lor sufleteşti. 
Ca urmare, în 1965, consiliul parohial a chibzuit să preînnoiască în 
întregime capela, care rămăsese la vechea stare în tot timpul scurs 
de la înfiinţarea ei. In acest scop capela a fost înzestrată de Patriarhia 
Română cu o catapeteasmă măiestrit sculptată în lemn de stejar, jilţ 
arhieresc, lambriuri, strană şi bănci pentru credincioşi, policandru şi 
candele de argint. Icoanele catapetesmei, reprezentînd Dreptul jude
cător, Maica Domnului în tron, învierea, Adormirea Maicii Domnului, 
pe uşile împărăteşti, 2 arhangheli pe uşile diaconeşti, 6 medalioane sub 
icoanele împărăteşti şi sub arhanghelii de pe uşile diaconeşti, 12 praz- 
nicare, în rîndul al doilea, avînd în centru, Cina cea de taină, iar 
deasupra, cei 12 Apostoli în medalion şi crucea cu Iisus Hristos răs
tignit, frumos colorate, au fost executate, în ulei cu fond de aur, la 
Bucureşti, de artistul Profeta, şi transportate, împreună cu catapeteasma, 
la Viena. în acelaşi timp, interiorul a fost împodobit în întregime cu 
pictură în ulei, executată, în cel mai autentic stil românesc, de acelaşi 
pictor, pe pînză trasă pespanouri de stejar, în număr de 70, care au fost 
montate apoi pe pereţii capelei. Scenele interiorului, înfăţişînd Naşterea 
Maicii Domnului, Intrarea în biserică şi Adormirea Maicii Domnului, pe 
peretele din fund, Pescuirea minunată, Nunta din Cana şi învierea lui 
Lazăr, pe peretele cu ferestre, Rugăciunea din Ghetsimani, Sărutul lui 
Iuda, Răstignirea şi Coborîrea de pe cruce, pe peretele cu uşă, Iisus 
Pantocrator, cei 4 Evanghelişti, Liturghia îngerilor, Heruvimi, învierea 
Domnului şi Sf. Treime, pe tavan, Sf. Vasile, Grigore, Ioan, Sf. Trei 
Ierarhi, împărtăşirea Apostolilor, Maica Domnului, Sf. Nicolae, Sf. Ioan 
Botezătorul, Cina cea de taină, Liturghia lui Melchisedec, în Sf. Altar, 
Naşterea Domnului şi Botezul Domnului, de pe faţa Sf. Altar, în rînd cu 
tîmpla, precum şi frizele, glafurile de la ferestre şi uşi şi draperiile de la 
altar, alcătuiesc, împreună cu icoanele catapetesmei, prin gama de 
culoare folosită, un ansamblu luminos, în totală armonie cu arhitectura

22. A  stat la conducerea obştii românilor vienezi din 1931. S-a născut la 14 
august 1882, în oraşul Lugoj, din Banat. La vîrsta de 17 ani, în 1899, s-a stabilit la 
Viena, unde, prin muncă, a agonisit o bună stare, a întemeiat o familie şi şi-a înjghe
bat o mică întreprindere pentru punerea In valoare a unor investiţii pe care mintea sa 
ageră izbutise să le dea la iveală. A decedat la 15 ianuarie 1965 în vîrstă de 83 de ani.
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capelei. Lucrările de renovare au început în 1967, îndată după Sf. Paşti, 
fiind terminate pînă la 25 iunie, acelaşi an, cînd a avut loc resfinţirea 
solemnă, odată cu sărbătorirea împlinirii a 60 de ani de la prima sfinţire 
a capelei, de către mitropolitul Firmilian al Olteniei, delegatul Patriar
hiei Române, ajutat de un sobor de preoţi, în prezenţa înaltelor oficiali
tăţi din Austria, precum şi a unui număr mare de credincioşi şi membri 
ai Coloniei române. Răspunsurile la slujba de sfinţire şi la Sf. Liturghie 
au fost date de formaţia corală a capelei, reînfiinţată în 1959 prin stră
dania profesoarei Maria Wolfle-Pavel şi preluată din 1962 de dirijorul 
Ernst Jankowitsch. Totodată capela a fost dotată cu toate obiectele de 
inventar care îi lipseau. în 1968, la un an după sfinţirea noii catapetesme, 
lăcaşul de închinare al românilor din Viena a fost cercetat de patriar
hul Justinian, iar de atunci încoace, şi de alţi ierarhi ai Bisericii Orto
doxe Române, precum II. PP. SS. Mitropoliţi Antonie al Ardealului, 
pe cînd era episcop-vicar patriarhal, Nicolae al Banatului, Nestor al 
Oltenei, P. S. Epscop Vasile al Oradiei, PP. SS. Episcopi-vicari Adrian 
Botoşăneanul, Epifanie Tomitanul, care au luat parte la Sf. Liturghie, 
s-au întîlnit cu credincioşii, cu membrii comitetului coloniei şi ai con
siliului parohial. Prin grija Patriarhiei Române s-a afectat parohiei, în 
acelaşi imobil, într-un- spaţiu larg de lîngă capelă, un sediu cultural în
zestrat cu o sală de spectacole şi o alta pentru expoziţie permanentă, cu 
o sală de lectură şi bibliotecă, dotate cu mobilier, obiecte de inventar 
şi tot ceea ce este necesar pentru desfăşurarea programelor şi manifes
taţiilor culturale. Noul sediu cultural a fost inaugurat la 5 martie 1970, 
printr-o festivitate la care au participat membrii coloniei, oficialităţile 
oraşului şi I.P.S. Arhiepiscop Antim al Tomisului şi Dunării de Jos, pe 
atunci episcop-vicar patriarhal, ca delegat al Patriarhiei Române. în 
ultimii ani, prin stăruinţa preotului Marin Branişte, numit paroh, la 16 
noiembrie 1974, în locul devenit vacant prin decesul preotului Gh. 
Moisescu 23, spaţiul sediului cultural a fost reorganizat, amenajîndu-se 
şi o sală pentru cinematograf, conferinţe şi reuniuni, care a fost înzes
trată prin purtarea de grijă a P. F. Patriarh Iustin, cu mobilier şi apa
ratură modernă. La sediul cultural al (parohiei se ţin conferinţe publice 
şi se prezintă filme documentare şi de lung metraj pentru cunoaşterea 
realităţilor româneşti, se amenajează periodic expoziţii de artă populară, 
de carte românească, de fotografii, se organizează reuniuni şi manifes
taţii culturale, se dau concerte de colinde şi datini româneşti. Aici po
posesc ierarhii Bisericii Ortodoxe Române veniţi să cerceteze capela

23. A încetat din viaţă, în etate de 68 de ani, la 20 septembrie 1974, la Engelberg, 
în Elveţia, unde se afla ca membru al delegaţiei române care participa la lucrările 
celei de a Vil-a Adunări generale a Conferinţei Bisericilor Europene. Se născuse 
într-o familie preoţească, la 25 martie 1906, în comuna Mîneciu-Pămînteni, din j'ud. 
Prahova. După terminarea claselor primare a urmat, între 1918— 1925, Seminarul 
teologic «Nifon Mitropolitul» şi, între 1925— 1929, cursurile Facultăţii de teologie din 
Bucureşti. A  făcut studii de specializare, în arheologia creştină şi bizantinologie, la 
Atena şi Varşovia. După obţinerea în 1924 a titlului de doctor în teologie a fost 
numit la catedra de Istoria Bisericii Ortodoxe Române de la fosta Facultate de teo
logie, devenind apoi profesor, în aceeaşi specialitate, la Institutul teologic de grad 
universitar din Bucureşti. Din 1936 pînă în 1949 a fost şi redactor al revistei «Biserica 
Ortodoxă Română». A slujit, timp de 14 ani, ca preot paroh, la capela ortodoxă 
din Viena.
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şi să oficieze slujba arhierească, împărtăşind credincioşilor grija Bise
ricii strămoşeşti faţă de nevoile lor sufleteşti, şi, tot aici, se întîlnesc 
membrii coloniei cu oameni de cultură români, în trecere prin Viena, 
pentru a evoca tradiţiile şi frumuseţile artei româneşti. Excursiile 
membrilor coloniei la centrele turistice din Austria, precum şi excursi
ile în ţară, cu vizitarea unor oraşe şi sate, muzee, biserici ,şi mînăstiri, 
aşezăminte de artă şi cultură, unităţi agricole şi industriale, au devenit 
tradiţionale. Din anul 1962, parohia ortodoxă română din Viena, edi
tează, cu sprijinul Patriarhiei Române, un frumos Almanah, ajuns astăzi 
la al 20-lea an de apariţie. Almanahul, conceput în spiritul unor tra
diţii de cultură ce amintesc de întreprinderi mai vechi pornite din în
demnurile unor cărturari înaintaţi, este o culegere ce adună informaţii 
din domenii diverse pe care le comunică unui cititor capabil să simtă 
fiorul cuvîntului scris şi tipărit. Asociind • evocările de ordin istoric, 
paginile de literatură românească, comentariul estetic, cu notele, ani
versările şi comemorările, Almanahul românilor din Austria este o 
carte scrisă cu dragoste de neam, un manual de istorie şi de cultură 
românească, ce cheamă amintirea trecutului şi invită la cunoaşterea 
prezentului.

Veche şi prestigioasă, viaţa colectivităţii româneşti, privită cu în
ţelegere în ţara ai cărei cetăţeni sînt, dobîndeşte semnificaţii demne 
de luat în considerare dacă ne gîndim că, dincolo de relaţiile de ordin 
istoric, România şi Austria se întîlnesc azi într-o colaborare fecundă 
pe plan economic şi cultural. Activităţile culturale, manifestaţiile ar
tistice, călăuzite de năzuinţa permanentă de a face cunoscute străină
tăţii realităţile româneşti, prilejuiesc afirmarea peste graniţele României 
a contribuţiei noastre la istoria contemporană a lumii. Participînd cu 
dăruire la atari manifestări, recitind în limba părinţilor, intonînd cîntece, 
sporind cunoaşterea ţării noastre, românii din Austria trăiesc emoţia 
unor acte cu adevărat sărbătoreşti, se simt mai legaţi de ţinuturile 
strămoşeşti, de ţara lor de origine, intr-un climat de înţelegere priete
nească se îndeplinesc, astfel, actele unei veritabile colaborări culturale 
între ţările noastre şi nu e lipsită de însemnătate, în acest sens, contri
buţia parohiei şi a capelei ortodoxe române din Viena. Capela orto
doxă română din Viena a îndeplinit şi împlineşte, deci, pe lîngă satisfa
cerea nevoilor spirituale, un rol de seamă în viaţa românilor din Austria, 
ţinîndu-i strînşi laolaltă, ajutîndu-i să-şi păstreze conştiinţa naţională şi 
graiul străbun. în răstimpul celor trei sferturi de veac ce s-au scurs de 
la înfiinţare, lăcaşul de sfîntă închinare s-a dovedit a fi vatră de cre
dinţă strămoşească în jurul căreia s-au adunat şi s-au înţeles între ei 
românii statorniciţi în Austria şi centru de cultură românească, de sim
ţire naţională. Ocrotită de grija şi dragostea părintească a P. P. Patriarh 
Iustin, ea rămîne şi pe mai departe raza de lumină călăuzitoare a româ
nilor din Viena şi din întreaga Austrie pe drumul spre împlinirea me
nirii lor de bunj cetăţeni ai patriei adoptive, şi de păstrători ai legii 
strămoşeşti, ai limbii şi tradiţiilor patriei de origine.



GAVRIIL MUSICESCU-DIRIJOR ŞI COMPOZITOR 
DE MUZICĂ CORALĂ BISERICEASCĂ

Diac. prof. Marin VELEA

Este bine cunoscut tuturor muzicienilor şi iubitorilor de muzică 
corală din ţara noastră ce a însemnat personalitatea marelui dirijor şi 
compozitor Gavriil Musicescu în istoria culturii muzicale româneşti, în 
armonizarea modală a cîntecului popular şi în istoria cîntării corale bi
sericeşti. Este personalitatea muzicală care a adus o substanţială con
tribuţie la crearea unui repertoriu coral liturgic românesc, care a ini
ţiat valoroasa operă de transcriere a muzicii psaltice pe notaţie liniară 
şi a dat noi şi edificatoare jaloane cu privire la arta interpretativă a 
creaţiilor corale *.

Despre bogata activitate didactică, dirijorală şi componistică des
făşurată de muzician în cîmpul larg al artei corale laice, au scris nu
meroşi muzicologi, critici muzicali şi compozitori de prestigiu2.

Gavriil Musicescu însă a fost este şi va fi revendicat de către arta 
corală bisericească al cărei slujitor devotat a rămas pînă la neaştep
tatul său sfîrşit (6 decembrie 1903). Mergînd pe firul acestei conside

1. Conf. Nicolae Lungu, 50 de ani de la moartea lui Gavriil Musicescu, în «Mi
tropolia Olteniei», VI (1954), nr. 1—3, p. 44.

2. George Breazul, Gavriil Musicescu — Schiţă monograiică, Editura Muzicală, 
Bucureşti, 1962.

a) Ziarul «Evenimentul», din 12 decembrie 1903.
b) Doru. Popovici, Muzica corală românească, Bucureşti, 1966.
c) Zeno Vancea, Creaţia Muzicală Românească, secolele XIX—XX, voi. 1, Bucu

reşti, 1968.
d) George Breazul, Pagini din istoria muzicii româneşti, voi. 1, Bucureşti, 1966.
e) Mihail Gr. Posluşnicu, Gavriil Musicescu, viaţa şi opera sa, Bucureşti, 1925.
f) George Breazul, Gavriil Musicescu, în «Scînteia» din 25 decembrie 1953.
g) Zeno Vancea, Rolul lui Musicescu în dezvoltarea muzicii româneşti, în «Con

temporanul» din 15 decembrie 1953.
h) George Pascu, Gavriil Musicescu militant, în «Flacăra laşului» din 21 mar

tie 1972.
i) L. Lobell, Orchestra Conservatorului, în «Arta», Iaşi, nr. 2 (noiembrie) 1903. 
j) Sabin Z. DrSgoi, Gavriil Musicescu, un discipol al marilor compozitori ruşi,

in «Veac Nou», an. IX, nr. 103 din 26 decembrie 1953.
k) Prof. George Breazul, Gavriil Musicescu, la o jumătate de veac de Ia moar

tea lui, în «Scînteia» din 25 decembrie 1953.
1) Viorel Cosma, Gavriil Musicescu şi muzica rusă, în «Flacăra» nr. 16 de

cembrie 1953.
m) Nicolae Iorga, Muzica românească ; Prof. P. Niţulescu, Muzica românească 

de azi, Bucureşti, 1939.
n) Revista «Armonia», an. IV (1928), nr. 7—8. 
o) Revista «Viitorul», an. III (1900), nr. 7, nr. 8—9; nr. 10— 11. 
p) Revista «Viitorul», an. III (1901), nr. 23—24. 
r) Ziarul «Epoca» din decembrie 1900. '
s) Ana Maria Musicescu, Gavriil Musicescu, în «Muzica», nr. 4/1953. 
t) Ziarul «Contemporanul», nr. 51 (376) din 18 decembrie 1953. 
t) Revista «Muzica», nr. 7/1953.
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raţii istorice, constatăm cu regret că puţini sînt cei care cunosc astăzi 
că marele muzician — născut la 20 martie 1847 în Tîrgul Ismail — «din 
părinţi modeşti Vucalo şi Varvara Musicespu»3, şi-a început activi
tatea dirijorală încă de pe băncile Seminarului teologic din Huşi sub 
ochiul atent şi clarvăzător al episcopului cărturar Melchisedec Ştefă- 
nescu, continuînd-o la catedrala Episcopiei din Ismail, apoi la biseri
cile : Nicoriţa, Sf. Lazăr şi Catedrala Mitropolitană din Iaşi.

Puţini cunosc, de asemenea, că întreaga sa viaţă şi-a închinat-o 
îmbunătăţirii artei corale bisericeşti, interesîndu-s)e cu timp şi fără timp, 
direct sau indirect, de activitatea corală bisericească de pe întreg cu
prinsul ţării, luptînd cu mijloacele specifice timpului pentru ridicarea 
nivelului artistic al corurilor bisericeşti din Ţările Române. Pe drept 
cuvînt se poate spune că Gavriil Musicescu a fos,t nu numai un mare 
animator al muzicii corale româneşti, dar şi un neîntrecut interpret 
care a creat o adevărată epocă în istoria artei interpretative a coru
rilor bisericeşti din România.

încă de la începutul carierei sale de dirijor coral bisericesc, Ga
vriil Musicescu a atras atenţia publicului meloman, cînd cu ajutorul 
protectorului său — episcopul Melchisedec Ştefănescu — organizează 
corul Episcopiei pe care în mai multe rînduri l-a elogiat marele cărtu
rar şi istoric de prestigiu, V, A. Urechea4.

Gavriil Musicescu însă nu se mulţumeşte cu laurii acestor cuce
riri artistice, ci cu ajutorul neprecupeţit al episcopului Melchisedec 
Ştefănescu, pleacă în Rusia pentru specializare în muzică unde va lua 
contact direct cu Şcoala Muzicală Rusă. întorcîndu-se în patrie în anul 
1872, cu pregătire muzicală superioară, cu o experienţă în plus de di
rijor coral bisericesc — în 1871 i se încredinţase corul capelei Sf. Isac 
din Petrograd — şi cu avînt creator necontestat, Gavriil Musicescu îşi 
continuă activitatea de dirijor la bisericile : Nicoriţa şi Sf. Lazăr din 
Iaşi, pentru ca în 1876, după moartea profesorului şi dirijorului Gheor
ghe Burada, să ia conducerea corului mitropolitan din Capitala Mol
dovei. Şi aici — scriu documentele vremii — «Duminicile şi sărbătorile, 
Mitropolia era tixită de lume, nu numai de creştini, dar şi de străini 
care veneau în număr mare ca să audă fermecătorul cor al lui Mu- 
zicescu» 5.

Spirit creator şi extrem de echilibrat, Gavriil Musicescu ducea o 
muncă susţinută şi bine organizată în fruntea prestigioasei formaţii 
mitropolitane, întrucît: «Idealul lui Muzicescu era ca fiecare bucată 
S|ă fie ştiută aşa de bine, înc'ît să se poată cînta pe de rost — ţinea ne
măsurat de mult la tact şi la nuanţe, era în stare să te înitoarcă de zece 
ori înapoi, dacă nu ieşea pianissimul aşa cum dorea el, sau dacă cres- 
cendo-ul nu se făcea pe nesimţite aşa cum înţelegea el că-şi au rostul 
în cuprinsul bucăţii» 6.

3. Diac. prof. Gheorghe I. Moisescu, O jumătate de veac de Ia moartea Iui 
Gavriil Musicescu, în «B.O.R.», 1954, p. 45.

4. V. A. Urechea, Opere complete, Iaşi, 1869, ed. II, p. 392.
5. Ioan Dafin, Figuri ieşene, voi. I, seria II, p. 54—57. Cit. după Fernanda Foni, 

Rolul Iui Gavriil Musicescu In dezvoltarea artei corale româneşti, în «Studii şi cer
cetări de istoria artei», nr. 1/1960, Ed. Academiei R.P.R., p. 218.

6. Fernanda Foni, op. cit., p. 222.
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Cu ajutorul acestui reputat cor Gavriil Musicescu fiind şi un pa
triot înflăcărat, a făcut cunoscut tuturor românilor de pe cele două ver
sante ale Carpaţilor nu numai creaţia corală religioasă a clasicilor mu
zicii noastre, dar şi creaţia contemporanilor săi şi asemenea lui D. G. 
Kiriac a făcut educaţie estetică auditorului pornind la alcătuirea pro
gramelor, de la cîntecul popular, la capodoperele literaturii corale uni
versale.

Muzicienii şi oamenii de cultură ai timpului urmărind activitatea 
muzicală a lui Gavriil Musicescu au rămas profund impresionaţi de 
progresul artistic pe care îl înregistra istoricul cor al Mitropoliei din 
Iaşi, întrucît dirijorul acestuia arăta în execuţia pieselor corale, «o gri- 
je deosebită pentru păstrarea nealterată a textelor bisericeşti şi pen
tru redarea cît se poate de corectă a accentelor tonice şi expresive 
în cîntare» 1.

Gavriil Musicescu — spun cercetătorii activităţii sale — «îşi con
ducea corul mai mult cu ochii şi expresia feţii, decît cu mîna» 8.

Iată ce povesteşte unul dintre apropiaţii săi colaboratori şi mai 
tîrziu urmaş Ia conducerea corului mitropolitan:

«Cu ocazia sfinţirii catedralei mitropolitane din Iaşi la 23 aprilie 
1887, Muzicescu a compus un concert care cuprindea un andante suste- 
nuto cu cuvintele : Doamne, iubi't-am buna podoabă a casei Tale, concert 
care s-a executat apoi de multe ori şi din ce în ce mai frumos. într
una din duminici întregul cor era atît de bine dispus şi a cîntat acest 
concert atît de înduioşător, încît Muzicescu a încetat de a mai bate 
tactul, a pus mîinile pe piept, a plecat capul în jos şi a început a plînge. 
Niciodată coriştii lui Muzicescu nu s,-au simţit mai fericiţi ca atunci»9.

Tot privitor la progresul artistic al corului mitropolitan din Iaşi, 
poate fi menţionată şi însemnarea profesorului Grigore Gabrielescu de 
la Gonservaorul de Muzică din Iaşi care scrie: «Efectul corului lui 
Musicescu constă în unirea perfectă a vocilor, în fuziunea totală a ce
lor 4 (patru) elemente, ceea ce dă ca rezultat acea omogenitate ce face 
plăcere nespusă timpanului, în perfecţiunea şi gradaţia inteligentă, a 
nuanţelor şi mai cu seamă în fineţea pianissimului care în diminuendo 
pentru Muzicescu nu mai are nici un secret.

Ca o ooncluziune voi zice că Muzicescu este cel mai mare dirijor 
de cor din ţara noastră, căci este unicul care posedă secretul de a-ţi 
mişca inima şi a te gîndi la Dumnezeu,- pentru acesta, laşul trebuie să 
fie mîndru» 10.

Profesorul şi compozitorul Pietre Mezzetti, vorbind la înmormîn- 
tarea lui Muzicescu, spunea printre altele : «laşul a avut fericirea de 
a se vedea organizîndu-se sub măiasitra lui conducere cel mai frumos 
ansamblu coral. Corul de la Mitropolie .a fost cît timp a dirijat el, cea 
mai splendidă sculă artistică care vreodată a avut-o ţara noastră»11.

7. Conf. Nicolae Lungu, op. cit., p. 44.
8. Ştefan Verdeş, Gavriil Musicescu, în «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», XXX 

(1954), p. 77.
9. Grigore I. Gheorghiu, Corul lui Musicescu, Iaşi, 1926, p. 11.
10. Ziarul «Evenimentul» din 13 februarie 1902.
11. Ziarul «Evenimentul» din 12 decembrie 1903.
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Tot pe firul acestor aprecieri elogioase la adresa activităţii interpre
tative a lui Musicescu, compozitorul şi muzicologul contemporan Zeno 
Vancea scrie în cartea sa : Creaţia muzicală românească, secolul XIX- 
XX : «Corul condus de el a devenit temelia vieţii muzicale din Iaşi» 12.

O a doua latură a puternicei sale personalităţi, este aceea de 
compozitor de muzică corală bisericească, activitate pe care a des
făşurat-o sub mai multe forme şi sub diverse influenţe. Creaţiile sale 
muzicale bisericeşti se împart în trei mari compartimente : 1) Creaţii 
corale bisericeşti pentru cor mixt cu şi fără acompaniament de pian. 
2) Creaţii corale bisericeşti pentru cor bărbătesc, de asemenea cu şi 
fără acompaniment de pian. 3) Muzică bisericească transpusă de pe no
taţia psaltică pe notaţia liniară — occidentală.

Privită în ansamblu creaţia corală a lui Gavriil Musicescu pentru 
cor mixt şi bărbătesc, se caracterizează mai întîi prin faptul că majo
ritatea lucrărilor sale corale bisericeşti sînt scrise cu acompaniament 
de pian. în al doilea rînd, autorul lor completîndu-şi pregătirea muzicală 
la marea Şcoală Naţională Rusă unde stilul lui Bahmetev, Lamakin, Ar- 
hanghelski, Bortneanski, Davîdov etc., era în vogă, a avut o puternică 
influenţă asupra creaţiilor sale corale de mai tîrziu.

A treia caracteristică — întâlnită de altfel la toţi compozitorii din 
acea perioadă — este că întreaga sa operă corală respectă cu sfin
ţenie tradiţia clasică a major-minorului occidental. A patra caracte
ristică generală şi ultima a creaţiei corale a lui Gavriil Musicescu, este 
că întreaga sa operă inclusiv cea bisericească este inspirată din izvo
rul nesecat al melosului popular românesc.

Concertele pentru cor mixt: 1) înoeşte-te noule Ierusalime; 2) 
Doamne iubit-am buna podoabă a casei Tale şi 3) Lauda Domnului; 
toate compuse în cinstea solemnităţii sfinţirii Mitropoliei din Iaşi, sînt 
lucrări pline de frumuseţe melodică, varietate ritmică şi prezenţă echi
librată a contrapunctului imitativ întîlnită numai la marii clasici ai 
muzicii corale, vocale — şi vocal simfonice universale. Concertul co 
ral religios, «Cine se va sui în muntele cel sfînt al Domnului» alături 
de cele amintite, fac parte din realizările artistice de culme ale com
pozitorului şi totodată o (preocupare de seamă a muzicologiei româ
neşti.

în afară de aceste concerte publicate de altfel şi în diverse perio
dice ale vremii, Musicescu tipăreşte în anul 1869 la Imprimeria Ioan 
Cartu din Bucureşti, «Imnurile Dumnezeieştilor Liturghii» 98 p.

între lucrările ce alcătuiesc acest volum, unele sânt compoziţii 
proprii. Ca realizare artistică deosebită pot fi menţionate următoarele:
1. Tatăl nostru, în gama fa major ; 2. Crezul, în Si bemol major ; 3. Către 
Tine Doamne înalţ sufletul meu, concert religios în sol minor.

La numai un an duipă apariţia acestei impunătoare publicaţii, Mu
sicescu tipăreşte în anul 1870 la aceeaşi imprimerie, Imnurile Dumne- 
zeeştii Liturghii în gama Mi Major. Menţionăm lucrările cu o realizare 
artistică mai deosebită : 1. Să se bucure sufletul tău în Domnul şi 2. 
Ispolaeti Despota.

12. Zeno Vancea, Creaţia muzicală românească. Secolul XIX—XX, voi. I, Bucu
reşti, 1968, p. 122.
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în 1899, G. Musicescu tipăreşte, în 4 volume, la Iaşi, «Imnele Sfin
tei Liturghii» (Voci) Soprani, Alti, Tenori, Bassi.

în anul 1900 Musicescu tipăreşte din nou la Leipzig cu aprobarea 
Sf. Sinod, volumul «Imnele Sfintei Liturghii pentru cor mixt şi pian».

Spre deoisebire de celelalte tipărituri, aceS)t volum cuprinde : a) 
Creaţii corale religioase originale pentru cor mixt cu accentuate influ
enţe ale muzicii corale religioase ruse şi ale melosului popular româ
nesc. între acestea menţionăm: Antifoanele duminicale, Antifoanele . 
praznicale şi Fericirile în gama Sol Major; Heruvicul şi Ca pre îm
păratul în gama Re major; Heruvicul şi Ca pre împăratul în gama Do 
major,- Răspunsuri mari în gama Sol Major; 15 axioane — la Dumi
nici şi sărbători şi concerte : Cine se va sui în Muntele Domnului; îno- 
eşte-te Noule Ierusalime; Sub milostivirea Ta, Crucii Tale; Hristos, 
anesti şi Prohodul Domnului ;

b) Aranjarrrerute pentru cor mixt ale unor melodii de compozitori 
necunoscuţi. între acestea enumerăm : Răspunsuri mari în gama Do 
Major,- Acum slobozeşte,- Apoi concertele : la învierea Domnului; La 
Naşterea Domnului şi dramaticul concert din Postul Mare, La rîul 
Vaviloniului.

c) Prelucrări de melodii bisericeşti psaltice scrise în glasurile tra
diţionale ale Bisericii noastre Ortodoxe de către marele mitropolit al 
Moldovei şi Sucevei Iosif D. Naniescu, aşa cum menţionează însuşi 
Musicescu în nota 1 de la p. 35 a acestui volum.

d) Creaţii corale religioase ale -marilor compozitori ruşi din se
colul al XlX-lea, ca : Dimitrie St. Bontneanschi, Grigore Lvovschi, Ga- 
vriile Lamakin, Macarov etc.

Al doilea compartiment al creaţiei sale corale religioase, este cel 
al lucrărilor pentru cor bărbătesc, cu şi fără acompaniament de pian. 
între aceste lucrări pot fi menţionate următoarele :

1. Liturghia în gama Si minor pentru cor bărbătesc la 3 voci egale.
2. Imnele Sf. Liturghii, aranjate pentru 4 voci (cor bărbătesc) de Teodor 
Teodorescu, Iaşi 1939, 40 pag. 3. Imnele Sf. Liturghii aranjate pentru 3 
voci egale de T. Teodorescu, Bucureşti, 1924, 40 pag. 4. Chriistos a 
înviat, cor bărbătesc, repertoriul Seminarului Nifon, 1928, pag. 1. 5. As
tăzi Christos — cor bărbătesc în repertoriul Seminarului Nifon, 1931.

O altă latură a bogatei S|ale activităţi de islujitor al muzicii reli
gioase din Biserica Ortodoxă Română, este aceea de transcriere a mu
zicii bisericeşti psaltice pe notaţie liniară.

Hotărîrea de a porni la înfăptuirea acestei epocale acţiuni a fost 
determinată mai întîi de dragostea şi ataşamentul său faţă de melosul 
bisericesc pşaltic, precum şi de încercările nereuşite ale călugărului 
Paisie de la mînăstirea Neamţu din a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea şi de cele ale lui Silvestru Moraru — mitropolitul de mai 
tîrziu al Bucovinei ■— ‘care tipăreşte o «Psaltichie Bisericească» pe note 
liniare la Viena în anul 1879. în această acţiune ce s-a dovedit mai 
tîrziu a fi o dorinţă arzătoare a românilor ortodocşi de pretutindeni 
păstrători ai tradiţiei muzicii religioase în Biserică, a fost ajutat de că
tre mitropoliţii: Calinic Miclescu, Iosif Naniescu şi omul de cultură ai 
vremii, Panait Donic. între adversarii acestei nobile şi răsunătoare ac
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ţiuni, se numără : arhiereul Nifon Pioeşteanu, profesorul şi compozito
rul de muzică bisericească psaltică de la Seminarul «Nifon Mitropo
litul» din Bucureşti, Şt. Popescu şi arhiereul Teofil S. Mihăilescu.

Cu toate aceste adversităţi, Musicescu îşi ia pe cei doi colabora
tori ai să i: Grigore Gheorghiu, profesor de muzică psaltică la Semina
rul V. Gostache din Iaşi, şi pe Gheorghe Dima profesor de muzică lini
ară la Liceul Naţional din acelaşi oraş şi porneşte la înfăptuirea marii 
opere de transcriere a muzicii psaltice pe notaţie liniară, acţiune de 
rezonanţă istorică în cultura muzicală a României din a doua jumătate 
a secolului al XlX-lea.

între lucrările psaltice transcrise pe notaţie liniară împreună cu 
cei doi colaboratori ai săi, din anii 1883 la 1889 — , se numără: l.Rîn- 
duiala Vecerniei de sîmbătă seara, Iaşi 1883, 96 pag. 2. Anastasimata- 
rul pe opt glasuri transpus, după lucrarea lui Macarie Ieromonahul, Iaşi 
1884— 1885. 3. Rînduiala Liturghiei Sf. Ioan Hrisostom scrisă pe no- 
taţiunea liniară (pentru o voce), Iaşi 1886, 54 pag. 4. Ectenii, svetilne 
şi doxologii pe toate glasurile, scrise pe notaţiunea liniară, Iaşi 1885, 
96 pag. După anul 1889, G. Musicescu tipăreşte pe cheltuială proprie 
împreună cu Gr. I. Gheorghiu următoarele lucrări: 1. 7 axioane ale 
praznicelor împărăteşti şi sărbătorilor mai mari, transpuse pe notaţiu
nea liniară (pentru o voce). 2. Caitavasiile sărbătorilor de peste an, 
prelucrate şi transpuse de pe notaţiunea liniară, Iaşi, 1899.

Ajungînd la finele sumarei prezentări a activităţii interpretative 
şi de creaţie religioasă a dirijorului şi compozitorului Gavriil Musi
cescu, dorim oa prezenta evocare să fie un pios şi profund omagiu 
adus marelui muzician acum, omagiu adus prezenţei sale deosebite 
în cultura muzicală a României, concretizată atît prin contribuţia de 
mare preţ la îmbogăţirea repertoriului coral liturgic al Bisericii Orto
doxe Române — mult prea sărac în acea vreme — , prin aportul incon
testabil la armonizarea modală a ' cîntecului popular românesc, cît şi 
prin lărgirea şi cristalizarea genului coral patriotic în ţara noastră, al 
cărui precursor de frunte a rămas necontestat pînă în zilele noastre.

Bogata sa operă corală, laică şi religioasă, este o certă şi perenă 
valoare artistică, şi totodată un bun al întregului nostru popor, care 
ştie să cinstească cu vrednicie memoria acelora ce prin cuvînt şi faptă 
au contribuit la întărirea sentimentului religios şi naţional al români
lor din toate colţurile ţării.

b .o .r . — 6
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COMPORTAREA BISERICILOR DE PLAN TRILOBAT 
LA CUTREMURE*

Con!, dr. RAMIRO SOFRONIE

1. Introducere
Majoritatea bisericilor răspînflite în vasta zonă geografică dintre 

Dunăre şi Carpati sînt de plan trilobat. De-a lungul secolelor ele au fost 
cele mai reprezentative creaţii ale arhitecturii monumentale şi biseri
ceşti cultivate în zonă. Aceste biserici de stil balcano-bizantin, con
struite din zidărie de piatră sau cărămidă, au făcut totdeauna dovada 
nivelului de cunoştinţe tehnice şi rafinament artistic atins de epoca lor. 
Ele reflectă de asemenea influenţele străine asupra artei autohtone a 
construcţiilor.

Printre cele mai vechi biserici de plan trilobat construite în Ţara 
Românească sînt biserica mînăstirii Vodiţa (1371— 1373) aflată astăzi 
în ruină, biserica mînăstirii Tismana (1377— 1378) întemeiată de călu
gărul Nicodim şi biserica mînăstirii Cozia (1387— 1388) desăvîrşită în 
timpul lui Mircea cel Bătrîn (1386— 1418). în Moldova planul trilobat 
este întîlnit prima dată la biserica Sf. Treime din Şiret, întemeiată pro
babil de Petru Muşat (1374— 1391), iar în Transilvania la biserica mînăs
tirii Prislop (1398— 1404). Aceste biserici sînt considerate ca proto
tipuri. în continuare arhitectura monumentală şi bisericească s-a dez
voltat după specificul local al condiţiilor social-economice ale fiecărei 
provincii. în decursul timpului s-au format două şcoli diferite de arhi
tectura, una în Ţara Românească şi alta în Moldova, dar ambele bazate 
pe planul trilobat.

Pe de altă parte cele două provincii româneşti sînt situate într-o 
zonă seismică. Focarul principal este situat la curbura Carpaţilor, undeva 
sub Munţii Vrancei, la o adîncime de circa 150 km şi de unde în fie
care secol se declanşează cîteva cutremure puternice. Conform re
centului STAS 11100/1-77 în zona epicentrală intensitatea seismică 
poate atinge gradul 9 pe scara MSK-64 adoptată prin STAS 3684-71. 
Spre zonele opuse ale celor două provincii intensitatea seismică des

* Comunicare prezentată la a Vil-a Conferinţă Europeană de Inginerie Seis
mică, Atena 20—25 septembrie 1982.
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creşte la gradul 7 şi chiar 6, dar pentru clădirile masive din zidărie de 
piatră sau de cărămidă este destul de mult şi aceasta trebuie luată 
în consideraţie în calculele de rezistenţă.

Întîmplarea a făcut ca primele biserici de plan trilobat să fi fost 
construite în zone cu seismicitate mai redusă. Este vorba de zone delu
roase subcarpatice, alese ca atare din raţiuni strategice. In decursul 
timpului acest stil arhitectonic s-a răspîndit peste tot, dar în mod spe
cial în timpul domniei lui Ştefan cel Mare (1457— 1504) care a instituit 
programul de biserici-memoriale pentru comemorarea victoriilor sale 
împotriva invadatorilor străini. Unele din aceste biserici au durat se
cole, în conformitate cu scopul pentru care au fost ridicate, dar altele 
au fost destul de repede avariate şi chiar distruse de cutremure.

Pînă acum comportarea bisericilor de plan trilobat la cutremure nu 
a fost studiată din punctul de vedere al ingineriei seismice. De aceea 
studiul de faţă îşi propune să arate cum seismicitatea terenului a in
fluenţat dezvoltarea sistemelor constructive iniţiale şi ce configuraţii 
anti-seismice s-au adoptat, iar în final se prezintă unele principii de 
consolidare a acestor vestigii istorice şi de artă.

2. Evoluţia planului trilobat

Planul grupului Vodiţa-Tismana-Cozia a fost în continuare adoptat 
la alte biserici cum ax fi acelea ale mănăstirilor Humor şi Moldoviţa, 
ambele întemeiate în timpul domniei lui Alexandru cel Bun (1400— 
1432). Bisericile de acest tip au fost prevăzute cu o singură turlă şi anu
me turla Pantocrator de peste naos. Spre sfîrşitul secolului al XVI-lea 
apar bisericile cu două turle în linie ca cea a mînăstirii Galata din 
Iaşi (1582— 1583). Din secolul al XVII-lea se execuită în mod curent 
cîte trei turle ca în cazul bisericilor de la mînăstirea Brebu (1640— 
1650) şi mînăstirea Gura Motrului (1653), recunoscîndu-se însă că toalte 
au ca prototip biserica Viforîta a mînăstirii Dealu de lingă Tîrgovişte 
(1499— 1501) întemeiată de Radu cel Mare (1495— 1508). în plus, din 
secolul al XVII-lea unele din turle primesc şi funcţia de clopotniţă ca 
în cazul bisericilor Uspenia din Călineşti — Prahova (1636) şi Sf. 
Gheorghe din Piteşti (1656), biserica schitului Cornetu (1666) şi bise
ricile Colţei (1701— 1702) şi Kretzulescu (1720— 1722) din Bucureşti. 
Trebuie totuşi să se menţioneze că turlele bisericilor moldovene sînt, 
d.p.v. al ingineriei seismice, esenţial diferite de cele ale bisericilor va
lahe. în Moldova, sub influenţa gotică, turlele bisericilor au fost 
concepute după modelul turnurilor de la castele cu goluri pentru fe
restre rare şi înguste, pereţii plini dintre ele fiind mai mult sau mai 
puţin ornamentaţi. Dimpotrivă, în Ţara Românească sub influenţa sti
lului bizantin turlele bisericilor au goluri pentru ferestre mai largi şi 
mai înalte, iar spaleţii sînt mult mai zvelţi.

Planul trilobat a fost de asemenea îmbogăţit prin contraforţi late
rali. Funcţia lor este predominant decorativă şi au fost probabil adop
taţi sub influenţa arhitecturii gotice din Transilvania. De regulă contra- 
forţii nu au fost racordaţi cu elementele transversale de rezistenţă ale 
bisericilor, dar au contribuit într-o oarecare măsură la descărcarea pe
reţilor masivi din zidărie în terenul de fundaţii. Primii contraforţi se
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semnalează la biserica Sf. Procopie din Milişăuţi (1487) ctitorită de 
Ştefan cel Mare şi distrusă de austrieci în cursul primului război mon
dial. în continuare contraforţii se adoptă la biserica mînăstirii Vo- 
ronet şi biserica Sîntilie din Suceava, ambele întemeiate în 1488, iar 
în 1492 la biserica curţii domneşti din Hîrlău. Practic, începînd cu 1487 
toate bisericile moldoveneşti de plan trilobat au fost prevăzute cu 
contraforţi laterali. Contraforţii au fost de asemenea adoptaţi la bise
rici de plan drept ca biserica Arbore (1502) şi cea a mînăstirii Drago- 
mirna (1608— 1609). în Ţara Românească contraforţii au fost rar adop
taţi. Ei apar totuşi la biserica Curtea Veche din Bucureşti întemeiată 
de Mircea Ciobanu (l545-r-1554), probabil sub influenţa arhitecturii 
moldoveneşti.

Pe de altă parte planul trilobat a cunoscut o uşoară modificare 
prin lărgirea pronaosului. Această nouă măsură constructivă a fost 
adoptată prima dată în timpul domniei lui Ştefan cel Mare la aşa- 
numitele biserici de oraş construite între 1490 şi 1496. Se pare că scopul 
acestei lărgiri a fost mărirea capacităţii de absorbţie a bisericilor. 
Printre bisericile astfel conformate sînt Precista din Bacău (1491), 
Sf. Nicolae din Dorohoi (1495) şi Sf. Nicolae din Popăuţi-Botoşani 
(1496). Se observă însă că la toate aceste biserici în dreptul prona
osului lărgit contraforţii laterali au fost omişi. Aceasta înseamnă 
că s-a considerat că funcţiile contraforţilor au fost preluate de pereţii 
laterali apăruţi ca urmare a acestei uşoare lărgiri. In schimb la ace
leaşi biserici cu pronaosul lărgit contraforţii au fost menţinuţi în drep
tul absidei altarului. Totuşi, nici contraforţii şi nici pereţii pronaosului 
n-au depăşit planurile tangente la absidele naosului. Pereţii curbi sau 
poligonali ai acestor abside au rămas părţile cele mai proeminente ale 
bisericilor moldoveneşti astfel conformate.

3. Avariile provocate de cutremure
Unele informaţii despre cutremurele care au survenit în zona car- 

pato-dunăreană datează din anul 445. Dar documente scrise apar abia 
începînd cu 1471, cînd la 29 august a avut loc un puternic cutremur 
care printre altele a avariat şi mînăstirea Neamţu întemeiată de Petru 
Muşat şi reparată în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. în confor
mitate cu aceste documente între 1471 şi 1846 pe teritoriul provincii
lor româneşti au fost resimţite peste 60 de cutremure, ceea ce în
seamnă mai mult de 16 într-un secol. Din fericire numai unele din ele 
au fost excesiv de violente ca acelea din 8 nov. 1620, 11 iunie 1738 şi 
26 nov. 1802. în secolul nostru s-au înregistrat cutremure în anii 1903, 
1912, 1929 şi 1939, dar cele mai puternice au avut loc la 10 nov. 1940 
şi 4 martie 1977.

Mecanismul de producere al cutremurelor tectonice este acum 
bine cunoscut şi limpede explicat de către geologi. Totuşi, de mult 
timp, constructorii de biserici par să fi asociat declanşarea cutremu
relor de fazele lunii. Aceasta probabil şi din cauza că mai mult de 
jumătate din cutremure survin în cursul nopţii. Singura explicaţie ce 
ar putea fi acceptată pentru această asociere ar fi aceea că sub atrac
ţia lunii magma are tendinţa să se deformeze ca o maree şi astfel exer
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cită periodic o presiune locală asupra scoarţei. Ca urmare a acestei 
presiuni suplimentare uneori ar putea fi amorsat un cutremur de pă- 
mînt. Dar un astfel de fenomen poate surveni tot atît de bine şi în 
timpul zilei. Este adevărat, cutremurele de noapte exercită o impresie 
mult mai puternică asupra maselor, aşa după cum aceasta a fost des
crisă de naturalistul german Alexander von Humboldt (1769— 1859).

In ceea ce priveşte avariile cauzate de cutremure bisericilor, întîi 
trebuie menţionate turlele.. Dar numai turlele bisericilor din Ţara Ro
mânească. în general, spaleţii acestor turle sînt forfecaţi la ambele lor 
capete. Există două moduri în care poate să survină fenomenul de for
fecare. Pe de o parte la turlele înalte şi zvelte, isituate ceva mai de
parte de centrul de rotaţie al bisericii, ca de exemplu cele de peste 
narthex, forfecarea apare din încovoierea lor după mai multe direcţii. 
Pe de altă parte, la turlele mai mari şi mai grele, din apropierea cen
trului de rotaţie, ca de exemplu turla Pantocrator, forfecarea rezultă din 
răsucire. în ambele cazuri forţele tăietoare acţionează dinamic şi în 
timpul fiecărei smucituri seismice, aşa după cum a demonstrat Aurel 
A. Beleş, teoria lui fiind aplicată şi la clădirile înalte, nu rămîne timp 
să se dezvolte forţe de restabilire elastică. In consecinţă spaleţii din 
zidărie de cărămidă şi îndeosebi cei din cărămidă cu goluri cedează, 
iar în situaţii extreme turlele cad. Este cazul bisericii Sf. Elefterie — 
Vechi din Bucureşti (1743— 1744) construită iniţial cu două turle. La 
începutul sec. al XlX-lea ambele au fost distruse de un cutremur, iar 
în 1867 una din turle şi anume cea de peste pronaos a fost reconstruită. 
Dar la cutremurai din 4 martie 1977 ea a căzut din nou.

Pereţii absidelor au fost de asemenea dramatic avariaţi de cutre
mure. De fapt absidele reprezintă părţile cele mai proeminente ale bi
sericilor de plan trilobat, iar pereţii lor n-au fost niciodată bine legaţi 
la partea lor superioară. De aceea aceste biserici sînt atît de sensibile 
la acţiunea cutremurelor *. Avariile caracteristice provocate absidelor 
constau în fisuri verticale în vecinătatea naşterilor şi fisuri înclinate la 
45° în dreptul golurilor practicate în pereţii lor. O dată cu pereţii absi
delor sînt avariate şi arcele sau bolţile interioare, de regulă la cheie 
şi la sferturi din lumină. Astfel de avarii sînt datorate unor proporţio
nări defectuoase a elementelor structurale, calităţii reduse a zidăriei 
sau chiar unor excentricităţi a tiranţilor. O fundare defectuoasă poate 
prilejui de asemenea avarierea unei biserici de plan trilobat în timpul 
cutremurelor. Acesta este cazul bisericilor din zidărie de cărămidă re
construite pe fundaţiile vechi ale unor biserici din lemn distruse de in
cendii sau ale unor biserici din piatră distruse de cutremure.

Pentru evitarea avariilor provocate de cutremure, în decursul 
timpului s-au încercat diferite măsuri de protecţie. Astfel, în secolul 
trecut în Ţara Românească, printr-o ordonanţă episcopală s-a reco
mandat ca turlele bisericilor să se execute dintr-o şarpantă de lemn 
acoperită cu tablă. Aşa se explică de ce astăzi peste o treime din biseri
cile Bucureştilor au turle de lemn. Astfel de turle se comportă bine la

* Este cazul bisericii de plan trilobat a mînăstirii Plumbuita (1558—1568), re
construită în 1647 de Matei Basarab şi avariată succesiv de toate cutremurele mari, 
inclusiv de cel din 4 martie 1977.
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cutremure, dar aspectul lor arhitectonic este discutabil. Acest lucru 
nu s-a întîmplat în Moldova unde nu există nici o biserică cu turle 
false, din lemn. Pe de altă parte, în prima jumătate a secolului nos
tru, ca urmare a progresului tehnologic au apărut cărămizile cu goluri. 
Pentru reducerea greutăţii zidăriei şi deci a forţelor de inerţie care se 
dezvoltă în timpul cutremurelor, acestea au fost folosite şi la turlele 
bisericilor. Dar spaleţii din zidărie de cărămidă cu goluri au rezistat 
mult mai slab decît cei din zidărie cu cărămidă plină. In ceea ce pri
veşte pereţii absidelor, arcele, bolţile şi cupolele, acestea au fost ran- 
forsate în decursul timpului cu diferite bare din lemn sau metalice. 
Dar din cauza caracterului empiric şi întîmplător în care au fost ar
mate nu s-au obţinut rezultate notabile, cel puţin în ceea ce priveşte 
rezistenţa la acţiunea laterală a cutremurelor de pămînt.

Totuşi există şi biserici de plan trilobat care datează de secole 
fără să fi fost avariate de cutremure. De altfel, de mult s-a observat că 
în aceleaşi zone destul de restrînse, cum ar fi anumite cartiere din 
Bucureşti, biserici de aproximativ aceeaşi mărime şi executate în 
aceeaşi perioadă istorică, după reguli constructive asemănătoare sau 
comparabile, s-au comportat diferit la cutremure. Unele din ele au fost 
dramatic avariate în timp ce altele au rămas ca neatinse. Explicaţia 
acestei comportări seismice atît de diferite pare să fie în diferenţa din
tre sistemele constructive adoptate. Prin urmare se poate presupune că 
încă de multă vreme au fost căutări, mai mult sau mai puţin conştiente, 
pentru conformarea anti-seismică a bisericilor. Pînă acum însă nu s-au 
descoperit reguli scrise sau documente în această privinţă. Ele au rămas 
ca secrete profesionale. In schimb continuă să circule din generaţie în 
generaţie o fascinantă legendă despre constructorii de biserici valahi.

4. Legenda M eşterului M anole ,

In Cuntea de Argeş, fosta capitală a Ţării Româneşti din secolul al 
XlV-lea şi al XV-lea, Neagoe Basarab (1512— 1521) a ridicat biserica 
mînăstirii Argeşului. Nu se ştie exact cînd au început lucrările de 
construcţie, dar biserica a fost tîrnosită la 15 august 1517 devenind ime
diat renumită datorită plasticii ei impresionante. Conform documen
telor existente ea înlocuieşte vechea biserică a Mitropoliei, ctitoria lui 
Vlad Dracul (1436— 1442; 1443— 1447), tatăl lui Vlad Ţepeş. Se pare 
chiar că o bună parte din fundaţiile de la vechea construcţie, o biserică 
de plan trilobat, de tip Cozia, au fost menţinute. Este vorba de funda
ţiile altarului şi cele ale pronaosului care susţin acum cele 12 coloane 
interioare din piatră. Corpul bisericii ca şi cele patru turle ale sale 
sînt executate în întregime din piatră făţuită. Se mai admite că Neagoe 
Basarab ar fi adus de la Constantinopol, special ca să ridice această bi
serică,. un meşter cu numele de Manolli din Niaesia şi el ar fi fost cel 
care a condus lucrările de construcţie.

Biserica* mînăstirii Argeşului a fost durată în Ţara Românească în 
aceeaşi epocă cu arhitectura bisericească din Moldova cultivată de 
Ştefan cel Mare şi Petru Rareş. Dar ea nu are precedent ca concepţie 
arhitectonică şi dezvoltare în plan şi în spaţiu. Inegalabilă este şi le
genda ţesută în jurul bisericii. Potrivit acestei legende Negru Vodă
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încredinţează unei echipe de zidari conduse de meşterul Manole misi
unea de a ridica undeva pe rîul Argeş, acolo unde se afla o străveche 
biserică «dărîmată şi neîntărită», o biserică de excepţie. Meşterii zi
dari au început imediat lucrul, după toate rînduielile meseriei lor, dar 
de la un moment dat zidurile pe care le ridicau în timpul zilei se pră
buşeau în timpul nopţii. Numai după imolarea Anei, soţia iubită a meş
terului Manole, construcţia a putut fi terminată. Legenda spune că la 
sfîrşit şi meşterii zidari au fost sacrificaţi din porunca lui Vodă. în 
schimb opera lor a dăinuit peste secole.

Balada acestei dramatice legende, considerată acum o capodoperă 
folclorică, a fost culeasă, adaptată şi publicată pentru prima dată în 
1852 de către poetul Vasile Alecsandri. La 5 iulie 1879 Alexandru Odo- 
bescu i-a dedicat un studiu omagial pe care l-a prezentat în faţa mem
brilor Academiei Române. Apoi, după 1890 cînd arhitectul francez 
Andre Lecomte du Noiiy a terminat palatul episcopal al mînăstirii Ar
geşului, fratele său mai tînăr Jean Joules Antoine a pictat în trapeza 
palatului întreaga legendă a meşterului Manole. Aceasta este prima şi 
unica reprezentare a legendei în imagini. Au urmat apoi o mulţime de 
lucrări în care studiul legendei este abordat din perspective estetice, 
istorice, folclorice, etnologice sau filozofice. Dar pînă în prezent nici 
una din zecile de lucrări elaborate nu a explicat de ce acel sacrificiu 
a fost necesar şi în ce constau consecinţele practice ale actului imo- 
iării pe care de fapt a fost clădită întreaga legendă.

5. Conformarea anti-seismică

Privind legenda meşterului Manole din perspectiva artei construc
ţiilor este destul de uşor să se conchidă că din toate acţiunile posi
bile singurele capabile să provoace prăbuşirea repetată a zidurilor din 
zidărie de piatră făţuită nu puteau fi decît cutremurele de pămînt. 
într-adevăr cutremurele tectonice, tipice pentru zona carpato-ţlună- 
reană, dezvoltă forţe de inerţie cu componente laterale, survin mai 
frecvent noaptea decît în timpul zilei, se repetă prin replici şi prezintă 
o agresivitate excesivă faţă de pereţii curbi, arcele şi bolţile din zi
dărie. De altfel conform actualului Standard românesc intensitatea seis
mică în zona mînăstirii Argeşului atinge gradul 7 pe scara MSK-64. De 
aceea este foarte probabil că vechea biserică a Mitropoliei menţionată 
şi de legendă, să fi fost distrusă tot de cutremure.

în ceea ce priveşte consecinţele practice ale imolării ele constau în 
supralărgirea pronaosului bisericii. O astfel de măsură a fost practicată 
frecvent între 1490 şi 1496 la bisericile moldoveneşti de oraş. Dar la 
Curtea de Argeş pentru prima dată pereţii pronaosului depăşesc planurile 
tangente la absidele naosului şi anume cu circa 50 cm de fiecare parte. 
Pereţii curbi ai absidelor naosului -atît de sensibili la acţiunea cutre
murelor nu mai sînt părţile cele mai proeminente ale corpului bisericii. 
Toată acţiunea laterală este preluată acum de pereţii drepţi ai pronaosu
lui. în plus turlele bisericii sînt structural de tip moldovenesc, adică cu 
deschideri foarte înguste şi spaleţi masivi, puternici. Doar motivele lor 
arhitecturale reflectă stilul muntenesc şi oriental. De aceea există toate 
motivele să se admită că adoptînd acest sistem constructiv biserica a
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fost conformată anti-seismic. Desigur, este dificil să se spună astăzi, 
cînd măsura apare ca un truism, cît de conştient a fost concepută sau 
preluată această configuraţie *, dar în mod sigur soluţia constructivă a 
fost cîit se poate de inspirată deoarece timp de 465 ani, din 1517 pînă 
în 1982 biserica s-a comportat perfect la cutremure.

Planul trilobat cu pronaosul supralărgit al bisericii mînăstirii Ar
geşului a devenit un model pentru bisericile ce s-au construit ulterior 
in Ţara Românească. Astfel, în 1570 acest sistem constructiv s-a aplicat 
pentru prima dată la biserica mînăstirii Sf. Troiţă din Bucureşti. In 1595 
biserica a fost complet distrusă de invadatorii turci dar între 1613 şi 
1614 ea a fost cu fidelitate reconstruită de Radu Mihnea (1611— 1616) 
pe aceleaşi fundaţii şi după acelaşi model. In continuare planul trilobat 
cu pronaosul supralărgit a fost succesiv adoptat la biserica de pe Dealul 
Podgorenilor din Bucureşti, întemeiată de Constantin Şerban Basarab şi 
devenită ulterior Biserica Patriarhiei, la biserica mînăstirii Cotroceni 
(1679— 1681) întemeiată de Şerban Cantacuzino (1678—1688), la biserica 
mînăstirii Hurezi (1690— 1698) întemeiată de Constantin Brâncoveanu 
(1688— 1714) şi la biserica mînăstirii Văcăreşti (1713— 1715) întemeiată 
de Nicolae Mavrocordat (1715— 1716; 1719— 1730). Deoarece însuşirile 
antiseismice ale modelului au fost păstrate riguros, toate bisericile enu
merate mai sus s-au comportat excelent la cutremure, deşi unele din 
ele şi anume cele din Bucureşti sînt amplasate într-o zonă cu seismici
tate mult mai mare. Intr-adevăr conform actualului standard românesc 
intensitatea seismică a Bucureştilor atinge gradul 8, iar cea de la Hu
rezi 7. Prin urmare calităţile anti-seismice ale acestei soluţii construc
tive au fost definitiv probate.

Există şi biserici la care modelul bisericii de la Curtea de Argeş 
a fost aplicat cu unele modificări neinspirate. De exemplu la biserica 
mînăstirii Căldăruşani (1637— 1638) întemeiată de Matei Basarab ca şi 
la biserica mînăstirii Antim (1714— 1715) întemeiată de mitropolitul 
Antim Ivireanul pronaosul a fost lărgit dar nu suficient. în consecinţă 
în decursul timpului ambele biserici au fost avariate de cutremure şi a 
trebuit să fie apoi consolidate. Dar exemplul cel mai sugestiv îl consti
tuie biserica Sf. Gheorghe-Nou (1705—1706), amplasată în centrul ora
şului Bucureşti şi ridicată în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu. 
Planul trilobat al acestei biserici a fost corect supralărgit în dreptul 
pronaosului, dar în acelaşi timp el a fost mult dezvoltat longitudinal. 
In plus, turlele bisericii au fost concepute mult m ai, zvelte decît de 
obicei, fiind prevăzute cu goluri mari. Toate acestea explică de ce 
această biserică monumentală a fost în cîteva rînduri dramatic ava
riată de cutremure şi niciodată corect consolidată. Exemplele de mai 
sus întăresc încrederea în caracterul antiseismic al soluţiilor con
structive adoptate pentru bisericile din Ţara Românească.

* Cf. ref. 2 p. 167, pronaosul supralărgit al bisericii mînăstirii Argeşului a fost 
creat după modelul pridvoarelor de tip gavit, mai largi decît nava, răspîndite în 
arhitectura armenească a secolelor X—XVIII. Dar cf. 14 p. 38, Armenia este una din 
zonele Caucazului frecvent zguduită de cutremure tectonice, seismicitatea ei fiind 
după normele sovietice de gradul 8.
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Legenda meşterului Manole a purtat pînă în Moldova faima cîşti- 
gată de biserica mînăstirii Argeşului. Totuşi, planul trilobat, cu pro
naosul supralărgit nu a fost deloc adoptat acolo deşi există un precedent 
cu bisericile de oraş, iar seismicitatea terenului este aceeaşi ca şi în 
Ţara Românească. După experimentul încercat cu biserica mînăstirii 
Dragomirna (1608— 1609) întemeiată de mitropolitul Anastasie Crimca, 
arhitectura bisericească moldoveana s-a reîntors la stilul său tradiţio
nal de plan trilobat cu influenţe gotice cultivat pînă atunci la biseri
cile mănăstirilor Neamţu (1497), Probota (1530), Galata (1583) şi Suce- 
viţa (1583— 1601). In aceste condiţii a fost construită între 1637— 1639 
biserica mînăstirii Trei Ierarhi din Iaşi ca ctitorie a lui Vasile Lupu 
(1634— 1653). Pe lîngă ornamentaţia remarcabilă a acestei biserici de 
plan trilobat contraforţii ei laterali depăşesc planurile tangente la absi
dele naosului. In plus toţi contraforţii sînt racordaţi cu elemente de re
zistenţă ale corpului bisericii. în acest fel contraforţii au primit o func
ţie antiseismică. Rolul lor este acum acelaşi pe o r e  îl au pereţii pro
naosului supralărgit de la bisericile muntene. De altfel aceeaşi remarcă 
ar fi valabilă si pentru contraforţii bisericii Galata din Iaşi construită cu 
jumătate de ^ecol mai devreme. Efectul acestei măsuri constructive a 
fost verificat în timp deoarece ambele biserici s-au comportat excelent 
la cutremure, deşi seismicitatea terenului la Iaşi este de 7,5 grade. Mai 
mult, în 1645 a fost construită lîngă Tîrgovişte biserica mînăstirii Stelea 
care este o replică fidelă a bisericii Trei Ierarhi din Iaşi, fiind darul 
lui Vasile Lupu către Matei Basarab. Această biserică s-a comportat de 
asemenea perfect în timp deşi seismicitatea amplasamentului este de 
gradul 8. în mod similar s-a comportat şi biserica Precista din Galaţi 
(1643— 1647) ridicată sub acelaşi domn moldovean pe un teren tot cu 
o seismicitate de gradul 8. Prin urmare prin supralărgirea contraforţi- 
lor cu care e fost completat planul trilobat s-a obţinut o soluţie con
structivă alternativă de conformare antiseismică *.

6. Principii de consolidare

Toate bisericile de plan trilobat neoonformate antiseismic după 
cum s-a arătat mai sus, prin supralărgirea pronaosului sau prin con- 
traforţii lateţali sînt extrem de sensibile la cutremure şi pot fi uşor 
avariate. Cele mai expuse părţi sînt turlele, absidele circulare sau po
ligonale şi aicele, bolţile, şi cupolele interioare. O fundare defectuoasă 
ca şi o consolidare incompletă sau incorectă poate de asemenea favo
riza noi avarii la cutremure.

în general nu există soluţii de consolidare egal valabile pentru 
toate bisericile de plan trilobat. Regulile sau principiile stabilite pentru

* Totuşi, ,‘rebuie să se noteze că între cele două soluţii constructive există deo
sebiri esenţiale. In cazul bisericilor munteneşti prin supralărgirea pronaosului se 
realizează o apropiere dintre centrul maselor şi centrul de rotaţie ceea ce are ca 
efect reducem  sau chiar anularea fenomenului de răsucire generală la care pereţii 
din zidărie şi - îndeosebi pereţii semicirculari ai absidelor sînt atît de sensibili. In 
cazul bisericlor moldoveneşti contraforţii preiau numai acţiunile seismice laterale, 
fără să influenţeze poziţiile celor două centre şi deci fenomenul de răsucire la care 
aceste biserici1 rămîn la fel sau chiar mai vulnerabile (de exemplu biserica din Bo- 
lintinul de Vale, construită în 1832).
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clădirile din zidărie pot fi aplicate de la caz la caz în funcţie de spe
cificul constructiv al fiecărei biserici. Dar înainte de orice trebuie sta
bilite cauzele intrinseci care au făcut posibilă avarierea la cutremure. 
Aşadar este 6 chestiune de diagnoză. Numai după ce cauzele avariilor 
au fost bine determinate şi după ce s-a stabilit dacă ele -pot fi sau nu 
complet eliminate se poate discuta mai departe despre măsuri efective 
de consolidare.

Teoretic singura soluţie anti-seismică radicală pentru consolidarea 
bisericilor de plan trilobat ar fi contraforţii laterali. Soluţia presupune 
in primul rînd o bună racordare a contraforţilor cu elemente de rezis
tenţă ale corpului bisericii şi în al doilea rînd un contact perfect al 
acestora cu terenul de fundaţie. în caz contrar soluţia îşi pierde din 
calităţi şi în situaţii extreme poate deveni chiar dăunătoare. în plus, 
ea este destul de costisitoare, necesită manoperă calificată, ar putea 
dura mai mult decît un sezon de lucru şi modifică arhitectura originală 
a bisericii, ceea ce în cazul monumentelor este prohibit, lotuşi soluţia 
s-a aplicat, de exemplu la biserica Sf. Mina-Vergu din Bucureşti unde 
pentru mărirea capacităţii portante a fundaţiilor s-au executat contra
forţi subterani.

Practic, unul din cele mai bune procedee de consolidare îl consti
tuie cămăşuielile armate. Astfel de cămăşuieli se pot execut.1 atît la spale- 
ţii turlelor cît şi la pereţii absidelor, cu condiţia ca zidăria să nu fie de
gradată. Desigur, cămăşuielile se vor executa numai pe feţele exterioare 
ale pereţilor şi anume pe suprafeţele lor convexe. Oric?v cămăşuială 
interioară este un nonsens. Ideal ar fi să se execute cămăşuieli închise. 
Dar datorită configuraţiei bisericilor de plan trilobat, a golurilor şi a 
ornamentelor, astfel de lucrări sînt practic rar posibile. De aceea cămă
şuielile vor fi extinse pe suprafeţe cît mai mari, iar la mărgini se bor- 
dează cu sîmburi şi centuri din beton armat, bine încastrate în zidărie. 
Atît timp cît procesul de evaporaţie-exudaţie al zidăriei, iraportanit pen
tru stabilirea picturii interioare, nu este perturbat, cămăşuielile armate 
sînt mult mai avantajoase decît scheletele din beton armat încastrate 
în zidărie. Acest procedeu de cămăşuire a fost aplicat la multe bise
rici avariate de cutremurul din 4 martie 1977 dovedindu-se practic atît 
constructiv cît şi arhitectural.

Alt procedeu constă în executarea de centuri perimetrale din beton 
armat. Centurile se execută pe toată lăţimea sau numai la partea exte
rioară şi convexă a pereţilor. Nu se vor prevedea niciodată centuri in
terioare, după cum nici contraforţi interiori nu există. De regulă cen
turile sînt necesare la partea superioară a pereţilor. Dar îa cazul unor 
pereţi înalţi .se pot executa şi centuri intermediare deasupra şi dedesub
tul golurilor, de exemplu. Desigur, centurile trebuie închise în jurul 
corpului bisericii. Dar în cazul bisericilor de plan trilobat asta înseamnă 
executarea a cîte două centuri care se intersectează în cîte patru puncte, 
în dreptul colţurilor intrînde. Dacă structura bisericii nu permite con
tinuarea centurilor prin interior, acestea se vor combina cu tiranţi me
talici sau vor fi ancorate în sîmburi din beton armat. Utilizarea tiran- 
ţilor implică centrarea lor perfectă faţă de axele arcelor s^u a bolţilor 
transversale cu care se asociază.
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Desigur, înainte de aplicarea oricăruia din procedeele de consoli
dare descrise mai sus trebuie executate unele lucrări pregătitoare. Se 
are în vedere aici înlăturarea tuturor porţiunilor degradate din zidă
rie. Apoi suprafeţele ce urmează să se consolideze se curăţă cu peria 
de sîrmă şi un jet de aer sub presiune, după care se vor amorsa cu 
lapte de ciment şi aracet prin pensulare în două sau mai multe reprize, 
în ceea ce priveşte cărămizile cu goluri ele nu se vor folosi în ele
mentele de rezistentă ale bisericilor situate în zone seismice. Dar prin
cipiul cel mai important ce trebuie respectat în toate procedeele de 
consolidare este păstrarea nealterată a plasticii şi a arhitecturii originale.

7. Concluzii

1. Sistemul constructiv al bisericilor de plan trilobat este în mod 
esenţial vulnerabil la acţiunea cutremurelor. Chiar de la primele bise
rici de acest stil balcano-bizantin construite în provinciile româneşti 
s-a remarcat sensibilitatea lor la mişcările telurice. De aceea, în pro
cesul de dezvoltare al concepţiilor arhitectonice s-au căutat şi chiar 
s-au găsit anumite soluţii constructive anti-seismice. Una dintre aces
tea a fost concepută în Ţara Românească şi constă în supralărgirea pro
naosului în timp ce cealaltă concepută în Moldova realizează acelaşi 
efect cu ajţitorul contraforţilor laterali. Ambele soluţii anti-seismice 
au fost consacrate în timpul epocii lui Leonardo da Vinci şi Ga Iile o 
Calilei, menţin planul trilobat al bisericilor balcano-bizantine de cult 
ortodox şi ji-au dovedit capacitatea de protecţie în decursul secole
lor, cînd toate bisericile astfel conformate au înfruntat cutremure din 
cele mai puternice fără să fi fost avariate.

2. Există toate motivele să se admită că binecunoscuta şi apre
ciata legendă a meşterului Manole exprimă lupta constructorilor de 
biserici împotriva acţiunii cutremurelor de pămînt în care ei au cîştigat 
printr-un sacrificiu suprem. De fapt aatul imolării pe care este clădită 
întreaga legendă conţine pretextul pentru supralărgirea pronaosului şi 
astfel pentru conformarea anti-seismică a bisericii. Pe aceeaşi raţiune 
se bazează toate versiunile balcano-dunărene ale acestei dramatice le
gende. De altfel mitul imolării este asociat nu numai cu bisericile ci şi 
cu podurile, şi castelele. în toate cazurile însă ele se referă la clădiri 
monumentale de folosinţă publică, fără precedent pentru epoca lor. 
Printre aceste versiuni este demnă de menţionat legenda podului de 
peste rîul Arta din Grecia construit cu un sacrificiu similar. De altfel
şi în India regulile de conformare anti-seismică a clădirilor au fost
puse de sepole într-o formă legendară, mitică. Dar acolo cel puţin se 
recunoaşte deschis că ţăruşul metalic bătut în capul unui ipotetic şarpe 
subteran protejează clădirea împotriva acţiunii cutremurelor de pă
mînt, generate în concepţia indiană, de mişcarea acelui şarpe mito
logic. O astfel de concepţie, pe lîngă că este surprinzător de sugestivă 
este absolut corectă, deoarece orice clădire dezvoltată simetric în jurul 
unui cenltru se poate comporta perfect la cutremure. De altfel şi biseri
cile de plan trilobat au fost concepute în jurul unui centru prin care 
trece aşa numita axis muncii. Există aşadar şi o bază filozofică pentru
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conformarea antiseismică a acestor clădiri reprezentative pentru arta 
construcţiilor.

3. Prezentarea monumentelor istorice şi de artă cum sînt bisericile 
de plan trilobat în zone seismice nu constituie deloc o misiune uşoară. 
Istoria arată că o mulţime de astfel de monumente au fost avariate şi 
chiar distruse de cutremure datorită unor consolidări incorecte. Actuala 
tehnologie a construcţiilor oferă mijloace de o rezistenţă fără prece
dent. Dar folosirea lor la clădiri vechi de cîteva suite de' ani trebuie 
făcută cu mult discernămînt. în majoritatea cazurilor de consolidare, 
sînt asociate materiale avînd proprietăţi fizico-mecanice esenţial dife
rite. Consolidarea poate fi considerată reuşită numai cînd se asigură 
o cooperare intimă şi durabilă între materialele asociate. Altfel se ob
ţin rezultate contrarii şi pot fi pierdute monumente de valori irecupe
rabile. în acest context sînt demne de remarcat sudiile meticuloase 
efectuate de ISMES în Italia pentru salvarea unor vestigii ale renaşterii. 
De altfel munca de recuperare şi consolidare înseamnă pe Oîngă cunoş
tinţe de specialitate, vocaţie şi dăruire.
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NESTOR VORNICESCU, Mitropolitul Olteniei, Descătuşarea 1821, Edi
tura Mitropoliei Olteniei, 1981, 217 p.

Lista lucrărilor dedicate de înalt Prea Sfin ţitu l Mitropolit Nestor al Olteniei tre
cutului patriei s-a îmbogăţit cu încă un valoros titlu, prin publicarea, la sfîrş itu l anu
lu i 1981, a cărţii Descătuşarea, închinată revoluţiei condusă de Tudor yiadimirescu. 
In  această carte, autorul îmbină mai multe studii, publicate în  parte ş i în periodice, 
prin care aniversarea îm p lin ir ii a 160 de ani de la revoluţia antifeudală şi antiiana- 
riotă din 1821 este subliniată prin evidenţierea însemnătăţii ş i va lorii «unor date do
cumentare ş i mărturii istorice inedite» (pag. 5).

In  Cuvînt înainte, I.P.S. Sa subliniază aspectele asupra cărora s-a oprit cu p ri
vire la marile evenimente de la 1821, menţionînd că paginile dedicate acestei teme 
«au finalitatea de a demonstra, a pune în  lumină, prin diferite aspecte de context 
implicate, valoarea ş i semnificaţia faptei jertfelnice, întru temeinică lucrare de zidire 
spirituală, patriotică ş i naţională» (pag. 12).

Prima parte a cărţii, cu t it lu l: O matrice sigilară inedită şi semniticaţia sa is
torică (pag. 21—70) cuprinde următoarele nouă capitole : 1. — S ig ilii inelare ale dom
nului Tudor pînă la anul 1821; 2. — Matricea sigilară inelară inedită «1821»; 3. — 
Valoarea documentară a s ig il i i lo r ; 4. —  Despre folosirea s ig iliilo r inelare în  epocă;
5. — Emblema matricei sig ila re. «1821» — prima reprezentare alegorică a poporului 
ş i a luptei sale pentru dreptate ş i libertate; 6. — Elemente documentare pentru le
genda matricei sigilare «1821» ; 7. — Originalitatea reprezentării alegorice din em
blemă ş i semnificaţia ei inconfundabilă; 8. — Condiţiile elaborării proiectului s ig i
liu lu i inelar <1821». Despre «peregrinarea» lu i pînă în  vremea noastră» ; 9. — «...Mă 
leg ş i eu, din parte-mi, cu glasul obştii norodului...».

Pe lîngă cele patru s ig ilii inelare folosite de Tudor Vladimirescu ş i cunoscute 
pînă acum, I.P.S. Nestor a identificat o matrice sigilară inedită, formată dintr-o «ca- 
mee de culoare acaju mat. în  greutate de două grame, cu dimensiunile 1,90/1,56 cm. 
Piatra are o structură foarte dură ; pe ovalul vertical s-a gravat în  negativ spre a se 
aplica în ceară roşie o imagine heraldică ş i o scurtă legendă indicînd milesimul. 
Inelu l la care a fost montată nu s-a păstrat» (pag. 28).

Această matrice sigilară a aparţinut, cel puţin la s f îrş itu l secolului trecut, unei 
vestite familii oltene, Petrescu, iar de curînd a fost donată de doamna C. E. Petrescu- 
Ianovici din Craiova, Mitropoliei Olteniei ş i a fost depusă în  vistie ria  Colecţiei Arhie
piscopiei Craiovei de la mînăstirea Jitianu ş i înregistrată sub numărul de inventar 
605 (pag. 63).

După ce descrie, pe baza luiei vaste investiţii, rostul ş i răspîndirea s ig iliilo r 
inelare în  trecutul românesc, autorul precizea?ă locul specific al matricei sigilare 
«1821», în tre . celelalte mărturii de acest fel. Cu o pană de maestru, autorul descrie 
în  felul urme’or preţioasa matrice sigilară, pe care ere meritul de a o fi descoperit: 
«Emblema-alegorie din această matrice sigilară este plas'ată central în cîmpul s i-  
gilar. Înfăţişează un bărbat matur, cu chipul în semiprofil spre dreapta, cu capul 
descoperit, ridicat cu semeţie. Se disting trăsăturile rigide ale obrazului, nu atlt 
aspre cît asprite, exprimînd încrîncenare, neînduplecare; are mustaţă scurtă, deasă, 
părul dat pe spate tăiat drept la ceafă, gîtul subţire ş i lung. O haină sau cămaşă 
lungă pînă la genunchi, deschisă la pieptul său pînă la brîu, î i  acoperă trupul subţire- 
emaciat, părînd musculos dar foarte vlăguit; este încins peste mijloc. Are m îin ile  v i
guroase, ciolănoase ş i palmele mari, puţin crispate pe trup şi par abia descătuşate.
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Personajul este îngenuncheat,, dar atitudinea nu sugerează prosternarea ci gestul ten
sionat al ridicării, al înălţării. Nu este aşadar o imagine statică, dimpotrivă, suge
rează puternic mişcarea ce va urma, parcă sub ochii noştri în  clipa următoare se va 
ridica. Lanţurile mari, groase, sînt încolăcite ş i aruncate la pămînt în faţa sa, prelun- 
gindu-se ş i sub picioarele încă îngenuncheate ca ş i cum ar fi fost zdrobite cu forţa 
trupului său. Priv irea î i  este aţintită în  partea dreaptă spre o stea, aceasta are şase 
raze foarte proeminente ş i este de dimensiuni mari, aproape cît faţa personajului. La 
bază, emblema este delimitată orizontal cu o lin ie dreaptă, accentuată, sub care se 
află legenda indicînd data : 1821» (pag. 28—29).

Deşi nu se cunoaşte nici un document pe care să f i fost aplicată această matrice, 
este evident că ea a fost elaborată spre a exprima mai în t îi evenimentele de la 1821 
în chip simbolic ş i pentru a putea fi folosită pe documentele care urmau să fie emise 
după «descătuşare». Această matrice sigilară constituie «o importantă relicvă a Re
voluţiei din 1821 ; exprimă acest moment istoric, dar poate semnifica ş i întreaga isto
rie  a asupririi ş i a revoltei poporului pentru «dreptate ş i slobozenie» (pag. 29).

In  partea a doua a lucrării, cu t it lu l Pentru slujirea tfisericii străbune şi descă
tuşarea patriei. Episcopul Ilarion al Argeşului, sletnic al lui Tudor Vladimirescu (pg. 
71—83), sînt cuprinse mai multe studii cu privire la diferite aspecte ale revoluţiei 
din 1821, în  care episcopul Ilarion al Argeşului a avut un mare rol, ajrătîndu-se 
«dintru început un convins sp rijin ito r al partidei naţionale, împotriva stăpînirii fa
nariote» (pag. 94).

iln capitolul în t îi din partea a doua a lucrării I. P. S. M itropolit Nestor, cu t it lu l: 
O cîntare a româneştilor pătimiri ş i nădejdi: «Mugur, mugur, mugurel...», se arată 
că acest cîntec expresiv a fost cîntat prima dată cu ocazia insta lării episcopului Ilarion 
la Argeş in toamna anului 1820, acestuia fiindu-i atribuită ş i paternitatea versurilo r 
(pag. 98).

A l doilea capitol, despre O inscripţie-maniiest pentru unitatea de cuget jşi iaptă 
aprofundează o altă creaţie poetică a episcopului Ilarion al Argeşului cu referire la 
evenimentele din primăvara anului 1821. Este vorba aici de un epitaf-poem, întocmii 
de episcopul Ilarion în  memoria înaintaşului său, Io sif I, înmormîntat în biserica 
mînăstirii Antim din Bucureşti. Acest epitaf-poem a fost săpat pe coloana de lîngă 
mormîntul episcopului lo s if şi, deşi s-a pierdut, avem mai multe mărturii despre exis
tenţa lu i.

Dată fiind semnificaţia bogată a acestui imn epitaf, î l  reproducem a ic i:

Deşi sînt neînsufleţit 
Stîlp  de piatră întărit 
Omule ş i de la mine 
Poţi afla de vei voi vre-un bine.

5. Eu am trei fraţi potriv iţ i 
To ţi deodată aicea-nfipţi 
De o parte ş i de alta 
Doi în stînga, unu-n dreapta 
Caută la noi ş i vezi

10. Ga să te încredinţezi 
Că ş i pietrele unite 
Pentru folos potrivite 
Cît de mare greutate 
Lesne poate să o poarte

15. Chiar Antim mitropolitul, 
Ivireanul mult vestitul,
Aicea ni-a aşăzat 
Ş i cu zidu mi-au legat 
Ca să ţină acest lăcaşi

20. A l sfin ţilo r toţi sălaş.
De dînsul zid it 
Intre pre urmă pre-noit

Dar chiar Io s if în tîiu l 
Episcopul Argeşului 

25. Carele se odihneşte
Drept mine aici trupeşti 
Dîndu-şi obştescul s f îrş it  
După ce au vieţuit 
O viaţă minunată,

30. Vrednică de mare plată 
Ş i- i de cinste omenească 
Ş i de slava cia cerească. 
Viejnica lu i pomenire,
De la Domnul (sic !) răsplătire 

35. Cere-i dar ş i tu cu mine 
Apo caută de tine 
Ş i de vrei să moşteneşti 
Bunătăţile cereşti,
Urmează cum a urmat 

40. Acest părinte minunat 
Ş i de Dumnezeu iubit 
Ş i de pietre pomenit,
Ş i să f i i în  viaţă lăudat 
Şi-ntre cei morţi neuitat» f

Compus în  preajma evenimentelor din 1821, imnul-epitaf de mai' sus exprimă 
ideea de unitate naţională a tuturor românilor ş i reflectînd convingerile celor care 
pregăteau revoluţia de la 1821, el a fost transpus pe note muzicale ş i a circulat pe 
această cale.
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Capitolul I I I  : Steagul revoluţiei din 1821, este dedicat de I. P. S. Nestor sim- ■ 
bolistic ii s i textulu i de pe steagul revoluţiei condusă de Tudor Vladimirescu. Pe 
acest steag sînt reprezentat: în  stînga Sf. Mucenic Teodor Tiron, în dreapta Sf. Mare 
Mucenic Gheorghe. iar în centru, puţin mai sus Sf. Treime. Sub aceste imagini se 
află textul :

♦Tot norodul românesc pre Tine Te proslăvesc .
Tro iţă de o fiinţă trim ite-mi ajutorinţă 
Cu puterea ta ctia mare ş i cu braţul Tău cel tare 
Nădejde de dreptate acum să am ş i eu parte».

Pe drept cuvînt, arată autorul, « în  viziunea fruntaşilor Revoluţiei de la 1821 
acest stindard reprezintă fără echivoc ş i printr-o amplă semnificaţie, prin îmbinarea 
simbolurilor heraldice, «/of norodul românesc» — voinţa ş i hotărîrea lu i de a-şi do- 
bîndi dreptatea» (pag. 124) adică pentru toate provinciile româneşti.

Episcopul Ilarion al Argeşului, în  calitatea sa de sfetnic apropiat al Domnului 
Tudor, şi-a avut contribuţia sa la izvodul după care a fost întocmit steagul revolu
ţiei, ca ş i la întocmirea celor mai importante acte ş i documente din ianuarie 1821 : 
Proclamaţia de Ia Tismana-Padeş; Arzul către înalta Poartă şi Cererile norodului 
(Vezi cap. IV  : In perioada alcătuirii unor documente necesare declanşării, şi deslă- 
şurării revoluţiei, pag. 136— 145).

Ilarion Episcopul a fost astfel «prim sfătuitor ş i ajutor» al Domnului Tudor 
pînă la s f îrş itu l revoluţiei (cap. V, pag. 146— 172), cînd la 13 mai 1821 a plecat la 
Bucureşti în  fruntea unei delegaţii în  misiunea la Laybach, cu un document, ce tre
buia prezentat ş i susţinut la Congresul Sfintei Alianţe, for cu puteri discreţionare 
în acea vreme1 asupra destinelor Principatelor dunărene» (pag. 174). Pornind pentru 
îndeplinirea ultimei m isiuni încredinţate de Domnul Tudor (cap. V I, pag. 173— 177), 
episcopul Ilarion se afla la Braşov, cînd a primit dureroasa veste a înfrîngerii re
voluţiei ş i a s f îrş itu lu i mucenicesc al lu i Tudor.

Pentru odihna sufletului Domnului Tudor, cel cu mucenicesc siirşit (cap. V II, 
pag. 178— 183), episcopul Ilarion, negăsind trupul lu i Tudor, s-a în g rijit  de «slujba 
îngropăciunii creştineşti întru odihna sufletului celui cu neodihnită vieţuire numai 
spre binele neamului său» (pag. 182).

In  încheiere, in loc de postfaţă (pag. 184— 198), I. P. S. Nestor face o sinteză 
a detaliilor cu privire la contribuţia importantă adusă de episcopul Ilarion al Arge
şului în  slujba revoluţiei de la 1821. Această contribuţie concretizată prin credin
cioasa conlucrare a episcopului Ilarion al Argeşului cu Domnul Tudor din Vladi- 
m iri «înseamnă mai mult decît o curajoasă mărturie de faptă patriotică ş i creştină ; 
este o pilduitoare şi plină de demnitate lucrare de temeinică zidire spirituală şi na
ţională. Astfel, prin strădaniile sale pline de har, exprimînd ş i o exemplară conşti
inţă patriotică, s-a inscris o pagină epocală in  istoria eclesiastică românească, in 
tegrată deplin între paginile isto rie i patriei» (pag. 197).

Cuvîntul inainte în întregime, ia r cele două părţi ale lucrării înalt Prea Sfin 
ţitu lu i Mitropolit Nestor, în  rezumat, sîn t traduse în limba franceză, iar cuprinsul în  
limbile franceză, engleză şi germană. Să mai adăugăm că pe lîngă cele 49 de ilu s 
traţii, unele dintre ele in culori, lucrarea pe cere o prezentăm aici are ş i un indice 
de nume. fapt ce completează pe deplin înalta ţinută grafică şi ştiinţifică a cărţii.

Valoarea acestei cărţi stă i r  primul rînd, în contribuţia importantă pe care o 
aduce la cunoaşterea ur.or aspecte specifice revoluţiei din 1821, prin prezentarea cu 
competentă a un'ir mărturii ^ed:*'' (matricea ;ielară 1821), sau prin reinterpretarea 
pe baza unor date noi şi într-o vastă sinteză ’ atmosferei ş i anturajului în  care a 
gindit ş i acţionat conduc-j-orul acestei revoluţii. Prin  citatele de mai sus, am încer
cat să sugerăm limbajul îng rijit, stilu l “k-vet ş i doci, veloarea literară a cărţii înalt 
Prea Sfin ţitu lu i Mitropolit Nestor.

în sufleţit de înălţătoarele pilde aie aiitor mari ierarhi cărturari din trecutul B i
seric ii Ortodoxe Române aici de aceea a episcopului Ilarion al Argeşului, poate cel 
mai apropiat sfetnic al Domnului Tudor. Înalt Prea Sfinţitu l Mitropolit Nestor al O l
teniei aduce ş i prin această carte o valoroasă contribuţie la cunoaşterea istorie i pa
trie i ş i a Biseric ii străbune.

Pr. asist. Viorel IONIŢĂ
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%fi D. STEFANESCU, Arta feudală în Ţările Române. Pictura murala şi 

icoanele, de la origini pînă în secolul al XlX-lea, Editura Mitropo- 
banatului, Timişoara, 1981, 272 p.

Savantul bizantinolog român, critic ş i istoric de artă, I. D. Ştefănescu, fost pro
fesor universitar la Bucureşti, Paris, Louvain (Belgia), Cernăuţi, Chişinău, discipol al 
renumiţilor bizantinologi Charles Diehl, A. Lhâte, G. M illet, Igor Grabar, N. Kondakov, 
ambasador al culturii ş i artei româneşti peste hotare, ţinînd conferinţe în  aproape 
toate metropolele ş i centrele culturale ale Europei, reliefînd arta veche bisericească 
ş i cea modernă, ce se păstrează în vechile noastre mînăstiri, îndeosebi în  ctitoriile  
moldoveneşti din sec. X V I, care sîn t considerate astăzi capodopere de artă europeană.

A  făcut nenumărate călătorii în Italia, Franţa, Grecia, Turcia, pentru a cunoaşte 
arta vechilor epoci, ş i a studiat cu temeinicie arta veche bisericenscă din aproape 
toate monumentele noastre istorico-bisericeşti din ţară.

In  lucrarea ce o semnalăm, a reliefat arta feudală în  Ţă rile  Române, analizînd 
pictura murală ş i icoanele de la origin i pînă în  secolul al X lX-lea.

Sumarul lucrării î l  deschide pictura bisericilor de lemn din Maramureş, deco
ru rile  pictate din alte ţinuturi transilvănene, unele particularităţi tematice ş i icono
grafice, apoi picturile bisericilor de piatră, însemnătatea artistică şi istorică a monu
mentelor, icoanele de lemn ş i cele de pe sticlă.

In partea I prezintă pictura bisericilor de lemn, apoi picturile din bisericile de 
piatră din Ţara Românească şi anume : din m înăstirile Snagov, Tismana, Cozia, Govora, 
B istriţa , Cepturoaia, Mofleni, Argeş, Ostrovul Călimăneştilor, Valea, Biserica Dom
nească din Tîrgovişte, Dobruşa, Dintr-un lemn, Gura Motrului, Arnota, Polovragi, Bise
rica Doamnei din Bucureşti, Catedrala Patriarhiei din Bucureşti, Mînăstirea Hurezi, 
Surpatele, biserica din F ilip e ştii de Pădure, biserica din Fundenii Doamnei, biserica 
Stavropoleos, Paraclisul Patriarhiei din Bucureşti. Se menţionează apoi iconografia, 
tehnica, stilu l, meşterii.

în  partea  a  doua  a lucrării, autorul descrie bisericile de lemn, apoi decorurile 
murale din bisericile : Voroneţ, Dolheştii Mari, Sfîntu l Nicolae din Popăuţi, Sfîntul 
Gheorghe din Hîrlău, M înăstirile Neamţu, Bistriţa , Dobrovăţ, Sfîntu l Gheorghe-Suceava, 
Probota, Humor, Vatra Moldoviţei, Rîşca, Zamca, Slatina, biserica Sfîntu l Dumitru — 
Suceava, Golia — Iaşi, m înăstirile Galata, Hlincea, Suceviţa, Secu, Dragomirna, Cetă- 
ţuia. Catedrala episcopală din Roman. Sînt inserate apoi cu lux de amănunte, date 
despre iconografie, tehnică, stil, meşteri.

F inalu l preţioasei lucrări î l  încheie Postfaţa Ed iturii, note ş i bib/iografia consul
tată, după care sînt reproduse multiple panouri de frescă pe hîrtie  cromo, de la dife
rite biserici ş i mînăstiri, precum şi icoane din diferite muzee ş i colecţii de artă 
bisericească, unele din ele sînt însă foarte slab redate, aproape invizib ile.

Publicarea acestei lucrări de către Editura Centrului mitropolitan al Timişoarei, 
constituie cel mai binemeritat omagiu postum adus criticului de artă I.D. Ştefănescu, 
trecut la cele etei'ne în 12 iu lie  1981, pentru prodigioasa activitate desfăşurată decenii 
de-a rîndul, reliefînd prin scrieri ş i conferinţe, In ţară ş i peste hotare, valoarea artis
tică a monumentelor noastre de artă religioasă, multiseculare, giuvaere de artă ro
mânească ş i bizantină, «comori de artă cum nu se mai întîlnesc nicăieri în  lume» — 
cum se exprimă I. Strygowski.

Lucrarea reprezintă concomitent ş i un preţios ghid al mînăstiri Lor răsfirate In 
văile pitoreşti ale pămîntului românesc, în munţii falnici ş i în codrii seculari.

Pr. V ictor  VLĂDUCEANU


