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LA ÎNCEPUT DE A N

între zeităţile care populau odinioară panteonul romanilor se afla
şi statuia zeului Ianus, reprezentată cu două feţe : una privind înainte,
spre viitor, iar cealaltă căutînd înapoi, spre trecut. Deşi de origine păgînă, simbolismul zeului Ianus — de la oare vine şi denumirea! lunii
ianuarie — merită să fie reţinut, mai ales atunci cînd trecem pragul unui
nou an şi cu deosebire atunci cînd încercăm să-l transpunem în con
textul spiritualităţii creştine. De fiecare dată cînd începem o nouă nu
mărătoare a zilelor, se cuvine adică să simţim tot mai stăruitor îndem
nul de a ne ancora puternic viaţa în realităţile prezentului, onientîndune cu încredere spre v iitor şi, în acelaşi timp, luînd necontenită povaţă
şi întărire din com orile de daruri ale trecutului. Un asemenea lucru ne
apare ca o necesitate firească dacă ţinem seama de strînsa relaţie dintre
cele trei forme pe care le îmbracă timpul.
După o comparaţie a unui mare părinte bisericesc, timpul se asea
mănă cu un fluviu imens care izvorăşte din veşnicie şi se varsă tot în
veşnicie. în această curgere neîntreruptă a timpului, care se desfăşoară
cu regularitate după aceleaşi le g i neschim babile ale Hui Dumnezeu, se
înscrie şi viaţa fiecăruia dintre noi. în ansamblul lor, anii care se scurg
se aseamănă pe dinafară unul cu altul. Anotim purile, cu specificul lor,
ca şi zileHe şi nopţile, se succed în acelaşi mod. Dar cu p rivire la con
ţinutul lor, fiecare din anii v ie ţii noastre sînt deosebiţi, aşa cum deose
bite sînt şi zilele una faţă de cealaltă. «Ziua spune zilei cuvînt şi noaptea
vesteşte nopţii ştiinţă» (Ps. 18, 2), zice Psailmistul, arătînd prin aceasta
că fiecare zi ne dă o povaţă deosebită. Or, dacă se spune lucrul acesta
cu privire la o singură zi, cu atît mai mult îl vom putea afirma dacă îl
raportăm la zilele unui an întreg.
Ce ne învaţă în această privinţă anul care a trecut ? Pentru noi
creştinii, acest an, ca şi cei trăiţi pînă acum, sînt tot atîtea mărturii ale
bunătăţii şi m ilostivirii lui Dumnezeu, care ne-a prelungit firul vieţii,
pentru a ne da posibilitatea să ne împlinim rostui şi menirea v ie ţii noas
tre. Trecîind pragul unui nou an, se cuvine deci să ne amintim de toate
dovezile de iubire ale lui Dumnezeu faţă de noi şi să-I mulţumim cu
adîncă recunoştinţă pentru văzutele şi nevăzutele Sale binefaceri rev ăr
sate asupra noastră. în egală măsură, datori sîntem să ne rugăm Celui
de la care pogoară «toată darea cea bună şi tot darul desăvîrşit» pentru
sănătatea şi propăşirea noastră şi a semenilor, pentru împuţinarea sufe
rinţelor în lume, pentru belşugul roadelor pămîntului şi pentru sporirea
roadelor iubirii dintre oameni.
La fiecare început de an, simţim — tot mai puternică şi tot mai v ie
— purtarea de g rija a lui Dumnezeu faţă de noi. împreunată cu aceasta,
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simţim însă tot mai Clară şi propria noastră responsabilitate faţă de ros
tul şi valoarea timpului ce ne-a fost dat să-l trăim. A n ii vie ţii noastre
sînt darul lui Dumnezeu. Insă darul acesta nu ni se rep e tă ; îl primim
o singură dată. Timpul care trece nu se mai întoarce. Deci trebuie să
dovedim o deosebită purtare de g rijă faţă de el. Aceasta înseamnă a
da o bună întrebuinţare timpului, a nu trăi o viaţă fără rod, a umbla «nu
ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, răscumpărînd vrem ea» (Efes. 5,
15— 16), a ne pune viaţa în slujba binelui, a înlăturării lipsurilor şi a
sprijinirii năzuinţelor superioare ale semenilor.
Alături de acestea, şi alte gînduri v in să ne frămînte, cu întrebări
stăruitoare, 'la începutul noului an. Cum am răspuns noi ia necontenitele
dovezi ale iubirii, bunătăţii şi m ilostivirii lui Dumnezeu ? în ce măsură
am îm plinit mesajul dragostei, păcii şi bunăvoirii, trimis de Dumnezeu
oamenilor, prin glasul cetelor îngereşti, în noaptea sfîntă a naşterii Fiu
lui Său ? Se poate vorb i în vrem ea noastră despre dragoste între oameni
şi popoare, atunci cînd om enirea a devenit pradă neliniştii, nesiguran
ţei şi ameninţării propriei sale existenţe ? Nu sîntem noi creştinii prim ii
vin ova ţi înaintea iui Dumnezeu pentru faptul că, după secole şi miilenii,
mesajul ceresc al dragostei nu a reuşit să pătrundă în inimile tuturor
oamenilor ?
O
p rivire de ansamblu asupra ilumii contemporane dezvăluie o
tuaţie de-a dreptul zguduitoare : o lume aflată în pragul unui cataclism
apocaliptic, copleşită de teamă şi disperare, care nu reuşeşte să se tre
zească din coşmarul absurdei şi iresponsabilei sale autodistrugeri. O
lume asupra căreia prim ejdia m orţii pluteşte mai înfricoşătoare şi mai
iminentă ca oricînd. O lume care şi-a pregătit ea însăşi «O Hiroşimă la
fiecare 30 de minute», după cum arată titlul unui reportaj al unei orga
nizaţii dedicate luptei pentru dezarmare, evocînd în mod sugestiv pro
porţiile iraţionale, deosebit de grave, la care au ajuns arsenalele nucle
are din lume, prin sporirea, la fiecare jumătate de oră, cu echivalentul
unei bombe de puterea celei lansate la Hiroşima în urmă cu 30 de ani.
Spectrul coşmarului atomic este ilustrat de cercetători şi prin alte
calcule care sînt tot atîtea semnale de alarmă. Fiecare din rachetele cu
rază m edie de acţiune, care au fost sau urmează sa fie instalate în Eu
ropa, dispun de o putere de distrugere de 25 de ori mai mare decît
bomba de la H iroşim a! Fiecărui locuitor al Europei îi revin, în mo
mentul de faţă, 72 tone de explozibil, în timp ce pentru uciderea unui
om sînt suficiente doar 15 grame ! Potenţialul distructiv acumulat pe
continentul european este în stare să ucidă 250 m iliarde de fiinţe uma
ne, adică de peste 60 de ori mai mult decît populaţia actuală a Planetei
n o astre! Sînt calcule reale, care ne înfioară, mai ales dacă ne gîndim că
de cele mai multe ori s-a subestimat ceea ce s-ar întîmpla dacă numai
o mică parte din focoasele nucleare existente ar exploda. în această
privinţă, calculatoarele puse să analizeze efectele unor asemenea bom
bardamente nucleare au avertizat că numai fumul care s-ar ridica în
urma deolanşării exp loziilor ar întuneca soarele şi ar crea o cumplită
«iarnă nucleară» cu efecte dezastruoase asupra omenirii.
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începem un nou an, stăpîniţi de grava ameninţare a unui viitor răz
boi ! Dar ceea ce este şi mai g ra v e faptul de a nu intui că acest război
există deja sub o anumită formă, ca un preludiu ai unui mare şi irepa
rabil dezastru. Cînd o jumătate de m ilion de oameni de ştiinţă — reprezentînd 20 la sută din totalul lor m ondial — sînt sustraşi de la lucrările
de cercetare în folosul dezvoltării societăţii umane şi utilizaţi în do
meniul m ilitar şi în activităţile lega te direct de înarmări, cînd uriaşe
resurse materiale sînt deturnate spre scopuri neproductive antisociale,
în timp ce m ilioane de fiinţe omeneşti de pe întinse zone ale globului
mor zilnic de foame, iar alte multe m ilioane rămîn scufundate în bezna
analfabetismului şi a unei existenţe lipsite de demnitate şi împlinire
umană, mai putem spune că trăim în pace ? Ce fel de pace poate fi aceea,
cînd în fiecare clipă m oartea planează asupra v ie ţii ca o sinistră pasăre
de pradă, sau cînd celor flăm înzi de pîine li se oferă bom be? Oare
moartea p rovocată de foam e nu este tot atît de nefirească şi grea ca
moartea provocată de arme ?...
Cauza acestui trist paradox — de a trăi războiul în timp de pace —
este însă prea bine cunoscută. Cursa înarmărilor rămîne fenomenul cel
mai sadic şi cel mai distructiv pe care l-a înregistrat vreodată istoria.
Ea este cauza dezechilibrului moral şi material al omenirii, a m orţii pre
zente şi a celei viitoare. In faţa acestei situaţii, o concluzie logică se
impune de la s in e : dacă vrem să punem capăt m orţii şi ameninţărilor
ei, să punem capăt cursei înarm ărilor! De altfel se ştie că niciodată ar
mele nu au slujit viaţa, ci moartea. T eoria «echilibrului de forţe», ca şi
politica «d escurajării», despre care se vorbeşte destul de mult în unele
cercuri apusene, nu sînt decît forme ip ocrite ale com petiţiei pentru su
premaţie, pentru mai multă putere de dominare asupra altora. In rea li
tate, nu înarmările disperate, ci singură dezarmarea constituie cheia re
zo lvării problemei. “Oam enii au n e v oie de pîine, nu de arme.
Şi totuşi arm ele se ridică mai ameninţătoare ca oricînd îm potriva
oamenilor. Cum vom putea atunci să începem liniştiţi un nou an în care
800 m iliarde de dolari urmează să se risipească, absurd şi cinic, pentru
cheltuieli militare ? Un nou an în care sumele alocate pentru progra
m ele de înarmare sînt estimate a fi de aproape trei ori mai mari decît
cele pentru program ele de d ezvoltare econom ico-socială ? Un nou an,
în care sporul de bunuri materiale menit să asigure propăşirea popoareio r je în prim ejdie să fie irosit pentru fabricarea uneltelor morţii, oferin f astfel perspectiva lim itării tot mai accentuate a bunăstării gen e
rale, chiar şi a ţărilor dezvoltate, şi în acelaşi timp, a extinderii tot mai
mari a zonelor bîntuite de sărăcie şi foam ete ?
Şi dacă, totuşi, în pofida acestor crude realităţi şi triste perspective,
ne încumetăm să păşim în noul an cu nădejde şi încredere, — asemenea
străbunilor noştri pe care nici v itreg iile şi nici stihiile vrem urilor de
grea cumpănă nu i-au clintit vreodată din rosturile ilor — , lucrul acesta
îl facem îndemnaţi de convingerea că Dumnezeu nu v a îngădui distru
gerea creaţiei Sale, precum şi de chemarea 1a raţiune pe care oamenii
doritori de bine o adresează tot mai stăruitor semenilor lor stăpîniţi de
duhurile rele.
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Pretutindeni, în lumea întreagă, se ridică tot mai multe, tot mai
hotărîte şi tot mai unite glasuri care cer scoaterea arsenalelor morţii în
afara legii. Poporuil român, urmînd tradiţiilor sale de veacuri, se află în
fruntea celor ce luptă pentru apărarea dreptului la viaţă. România a de
venit cunoscută pe toate m eridianele ca purtătoare înflăcărată a mesa
jului păcii şi înfrăţirii, ca ţară care a dat exemplu de dorinţa slujirii
concrete a aspiraţiilor de pace ale omenirii, prin reducerea cheltuielilor
militare, în folosul celor social-cultural-educative. Biserica moşilor şi
strămoşilor noştri continuă să rămînă, ca şi pînă acum, alături de toţi
cei ce se străduiesc pentru viaţa lumii, sădind în suflete, prin m ijloacele
ei specifice, convingerea nestrămutată în biruinţa păcii şi propovăduind
neîncetat tuturor oamenilor îndemnul d iv in : «trăiţi în pace unii cu alţii»
(M arcu 9, 50).
Iată deci, la începutul noului an, garanţii care ne îndreptăţesc să
cultivăm şi să însufleţim nădejdile spre mai bine ale lumii de azi. Om e
nirea are puterea de a depăşi gravitatea prim ejdiilor pe care ea însăşi
şi le-a creat. Stă în puterea noastră, a tuturor celor mulţi, să ne hotărîm
singuri soarta. Şi tot în puterea noastră, a celor ce ne hrănim duhovniceşte cu harul şi cu cuvîntul lui Dumnezeu, stă să alegem viaţa pe oare
ne-a dăruit-o însuşi Ziditorul vieţii.
Pr. DUMITRU SOARE

t
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PASTORALĂ
T R IM IS A CLERULUI ŞI CREDINCIOŞILOR
DE PREA FERICITUL P A T R IA R H IU STIN
CU PRILEJUL SFINTELOR SĂ R B Ă T O R I
ALE N AŞTE R II D O M N U LU I — 1983
« Hristos se naşte, slăviţi-L,
Hristos din ceruri, întimpinaţi-L,
Hristos pe pămînt, înălţaţi-vă !»

Iu b iţi credincioşi,
Făgăduinţa dată de Dumnezeu celor dinţii oameni, după căderea
în păcat, că va trimite în lume pe Mîntuitorull, s-a păstrat de-a lungul
veacurilor în cugetele lor. Glasul lui Dumnezeu, pe care Adam şi Eva
l-au auzit din ascunzişul lor printre pom ii raiului, z ic în d : «A d am e, unde
eşti ?», nu s-a stins niciodată în întregime din lume. Im purtarea Sa de
grijă faţă de făpturile Sale, chemarea pe care Dumnezeu o adresează
oamenilor de a sălăşlui în sînul Său părintesc este permanentă şi nepăr
tinitoare. Răspunsul oamenilor însă este diferit.
Pînă la plinirea vrem ii, bîjbîind în întuneric, departe de Dumnezeu,
cei nesupuşi adevărului nu cunoşteau pe M întuitorul fiindcă nu-L cău
tau. Din cele sădite de Dumnezeu în inim ile lor şi din cele pe care le
puteau dobîndi prin cugetarea dor ei ar fi putut cunoaşte « însuşirile Lui
nevăzute, puterea Lui cea veşnică şi dumnezeirea L u i» (Rom. 1, 20). Dar,
cu toate că nu cunoşteau deplin pe Mîntuitorull, unii î l doreau, nutrind
convingerea că El îi va scăpa de orice rău ; alţii, fiind siguri de venirea
Lui, îl aşteptau cu nerăbdare.
â
Sătui de războaie, oam eni#Il doreau ca pe un Domn al p ă c ii; cei
chinuiţi de dureri vedeau în El un tăm ăduitor; cei ţinuţi în robie îl d o
reau ca e lib e r a t o r p e scurt, El era dorit pentru a aduce fericirea pe pă
mînt. V echea legendă a veacului de aur al om enirii era rod atît al adu
cerii aminte despre viaţa celor dintîi oameni în paradis, cit şi aii nădejdii
de împlinire a făgăduinţei lui Dumnezeu cu p rivire la mîntuire.
M ai mult însă decît cei de oricare altă credinţă, e vreii, ascultători
ai glasurilor proorocilor, purtau în inim ile lor convingerea nestrămutată
că M întuitorul va ven i în m ijlocul l o r ; iar chipul Lui e i II zugrăveau
urmînd descoperirea făcută lor prin prooroci sau p otrivit cu n evoile ori
cu idealurile lor.
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De la cea dinţii pînă la cea din urmă pagină a Sfintei Scripturi a
V echiului Testament, aşteptarea lui M esia străbate ca un fir de aur în
toată istoria vech e a evreilor. In cartea Iov, — una din cele mai fru
moase scrieri ale Sfintei Scripturi — , se rezumă oarecum convingerea
depilină a credincioşilor de demult că Iisus Hristos trebuia să vină în
lume, prin următoarele cuvinte: « Eu ştiu bine că M în tu itoru l meu este
viu şi că în cele din urmă El se va ridica pe pă m în t» (19, 25). A lţi scrii
tori vech i sînt purtaţi cu duhul Ila timpul sau Ila locul naşterii lui Iisus,
Ia învăţătura şi faptele Lui, la chinurile şi mărirea Lui. Mîntuitorul era
aşteptat ca Domn al păcii, ca R ege al dreptăţii, ca Păstorul cel bun, ca
Arhiereul cel Mare, ca slujitor al lui Dumnezeu şi ocrotitor al celor ne
voiaşi şi asupriţi.
Iu b iţii m ei tii sufleteşti,
O ricît de frumoase şi pline de adînc înţeles teologic ar fi zicerile
din afară ori proorociile V echiului Testament, ele nu pot sta nicidecum
în cumpănă cu adevărul despre Mîntuitorul, Fiul lui Dumnezeu, care «pe
pămînt a v en it şi, prin El, om ul Ia cer s-a s u it», cum spun Sfinţii Părinţi.
Una din cele mai vech i cîntări bisericeşti, pe care ne-a păstrat-o Sfîntul
Apostol Pavel, spune aşa :
«Cu adevărat mare este taina credinţei :
Dumnezeu s-a arătat în trup,
S-a îndreptat în Duh,
A fost văzut de îngeri,
S-a propovăduit între neamuri,
A fost crezut în lume,
S-a înălţat întru mărire» (1 Tim. 3, 16).

Iar, mai tîrziu, după ce diferite momente din viaţa Mintuitoru'lui au
fost strîns legate de învăţătura Bisericii, Roman M elodul a putut alcătui
una din cele mai frumoase cîntări cu p rivire la naşterea Domnului,
zicînd :
«Fecioara, astăzi,
pe cel mai presus de fiinţă naşte
şi pămîntul peştera
Celui neapropiat aduce.
Îngerii cu păstorii doxologesc,
iar magii cu steaua călătoresc,
w
că pentru noi s-a născut
*
prunc tînăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci».

D reptm ăritori creştini,
B ucuraţi-vă! Pentru noi oamenii şi pentru a noastră mîntuire, Fiul
Unul-Născut din veşn icie al Tatălui ceresc îşi ia astăzi început al z ile 
lor Lui pe pămînt, ca om. Din dragoste faţă de noi, Bl se face asemenea
cu noi, smerindu-se, iar noi, înăfiţîndu-ne, ne facem asemenea cu El.
Ceea ce El era, adică Dumnezeu, a rămas aşa şi ceea ce nu era, adică
om, s-a făcut aşa. O ! Taină a tainelor şi minune a minunilor ! «C îf de cu
neputinţă de cercetat sînt h otă rîtile lu i Dumnezeu şi cît de cu neputinţă
de aflat urmele că ilor Lu i» (Rom. 11, 33).
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Iisus s-a născut, astăzi, ca oricare alt prunc sărac. Dar, naşterea Lui
s-a făcut mai presus de rînduieli'le firii.
Păstorii L-au văzut « înfăşat şi culcat în ie sle» (Luca 2, 7) ; dar Sfîntă
Lui M aică ştia că «E l va fi m aie şi Fiul C elui Preaînalt se va chema...»
(Luca 1, 32).
Mîntuitorul a venit în lume ca om adevărat, dar naşterea Lui au
vestit-o îngerii din ceruri. Apropiindu-se de cîţiva păstori care păzeau
turmele ilor, noaptea, pe cîmp, în părţile Betleemului, în timp ce «m ări
rea Dom nului îi învăluia în lu m in ă », un înger ile-a spus că «în oraşul lu i
David astăzi s-a născut pentru oameni M în tu ito ru l care este Hristos
D om n u l» (Luca 2, 11). Prin aceste cuvinte se ridica vălul de pe taina cea
ascunsă de veacuri oamenilor şi făpturilor cereşti.
Venirea Fiului lui Dumnezeu pe pămînt, în trup de om, pentru a ne
ridica pe noi Ha vrednicia de fii ai lui Dumnezeu s-a schimbat atunci din
taină în adevăr de credinţă. De aceea, bucurîndu-se de marea dragoste
a lui Dumnezeu faţă de făpturile Sale de pe pămînt, îngerii din ceruri
în auzul păstorilor de la Betl'eem, au proslăvit pe Mîntuitorul, cîntîndu-i
imnul m intii ir ii : « M ă rire întru cei de sus lu i Dumnezeu şi pe pămînt
pace, întru oameni b u n ăvoire» (Luca 2, 14).
Iu b iţi fii duhovniceşti,
Vestea care a străbătut cerurile da naşterea Domnului s-a răspîndit
şi pe pămînt. Ascultători făcîndu-se descoperirilor dumnezeieşti şi cuvîntului proorocilor, evreii, prin glasurile păstorilor de la Betleem, au
« preamărit şi au lăudat», cei dinţii pe Dumnezeu pentru trimiterea Fiului
Său în lume ca Mîntuitor. Ap oi, în numele celor de altă lege, m agii de
la răsărit, după ce au găsit pe Iisus, s-au «bucurat cu bucurie mare foa r
te... şi căzînd la pămînt s-au închinat Lui şi deschizînd v istie riile lor,
i-au adus Lui d aru ri: aur, smirnă şi tă m îie » (M atei 2, 11); «aur lămurit
ca unui împărat aj v e a c u rilo r; tăm îie oa unui Dumnezeu al tuturor şi
smirnă ca unuia fără de m oarte».
în acest fel întreaga făptură s-a bucurat de naşterea Mîntuitorului
şi cu daruri alese L-a întîmpinat. Fiecare din făpturile zidite de El, mul
ţumire îi aduce astăzi şi darul său d e o s e b it: « în g e rii cîntarea, cerurile
steaua, magii darurile, păstorii minunea, păm întul peştera, pustiul ies
lea, iar n oi pe M aica F ecioara».
Iu b iţi credincioşi,
Scurtă vrem e în urmă, împreună cu toţi fiii patr^fi noastre scumpe,
evocînd îm plinirea a 65 de ani de la unirea cea mare a românilor, noi
am retrăit nu numai atmosfera înălţătoare a zilei de 1 Decembrie 1918,
cînd Adunarea N aţională de la A lb a Iulia a d ecretai unirea T ransilva
niei cu patria-mamă, dar am reîm prospătat în sufletele noastre întreg
trecutul nostru de lupte şi jertfe pentru existenţă, libertate şi unitate,
trecutul nostru de lupte pentru apărarea drepturilor noastre fireşti.
însăşi unirea cea mare din anul 1918 s-a realizat după veacuri de
pătimiri, de stăruinţe şi de confruntări, cu toate că era deplin înved e
rată sfîşierea nedreaptă a ţării, a poporului cu aceeaşi limbă, cu ace
leaşi tradiţii, cu acelaşi fel de gîndire, cu aceeaşi viaţă, cu aceeaşi ere-
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dinţa. De aceea, noi păstrăm în suflete unirea de acum 65 de ani ca pe
un act istoric de dreptate ; iar apărarea ei se impune ca o datorie saqră
a tuturor fiilor neamului românesc fiindcă înfăptuirea ei a fost pecet
luită cu jertfele părinţilor noştri.
Odată cu strădaniile pe care le depune pentru apărarea unităţii
naţionale, ţara noastră desfăşoară o activitate stăruitoare şi pentru uni
tatea continentului nostru, pentru unitatea întregii lumi. în acest fel
poporul român şi-a manifestat voinţa sa de a contribui la pacea între
toate pcxpoarele, la pacea pe pămînt. înalta cîrmuire a Statului nostru
în frunte cu Domnul N ico lae Ceauşescu, preşedintele Republicii noastre,
a folosit orice prilej pentru a se face noi paşi pe calea asigurării păcii
în lume. Pe drept cuvînt, poporul nostru se mîndreşte cu activitatea
statornică a cîrmuitorului său pentru pacea pe pămînt.
In vrem ea din urmă, odată cu creşterea prim ejdiei de război, de un
război nuclear, care ar putea distruge întreaga lume, au sporit şi acţiu
nile conducerii noastre de Stat ipentru apărarea păcii. M ari întruniri
populare s-au strîns în întreaga ţară ; A p e lu l pentru dezarmare şi pace
al Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste şi A p e lu l M a rii Adunări
N aţionale către Parlamentele şi parlamentarii din statele europene,
S.U.A. şi Canada, s-au bucurat de o largă primire pretutindeni, iar D e
claraţia înaltelor foruri de conducere a ţării a trezit un puternic ecou
în întreaga lume.
în această atmosferă de trezire a conştiinţei popoarelor pentru apă
rarea propriei lor vieţi, Biserica O rtodoxă Română şi-a intensificat lu
crarea ei pentru apărarea păcii.
M întuirea este propovăduită acum ca pace între Dumnezeu şi om,
ca pace între făpturile cereşti şi oameni, ca pace între oameni şi în su
fletele lor. învăţătura ortodoxă despre mîntuire şi cărţile de slujbe au
legat atît de strîns venirea Mîntuitorului pe pămînt de pace încît săr
bătoarea N aşterii Domnului este numită sărbătoarea păcii. Parcă nici
odată credincioşii nu se simt mai aproape de Dumnezeu şi niciodată nu
se simt mai aproape unii de alţii ca în binecuvîntata zi a naşterii Dom
nului nostru Iisus Hristos.
Odată cu sfatul de a spori rugăciunile pentru pacea lumii, v*k tri
mit tuturor arhierească binecuvîntare şi părintească îmbrăţişare. J
A l tuturor de bine voito r şi fără încetare către Dumnezeu rugător,
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SC RISO AREA IR E N IC Ă A D R E S A T Ă DE PREA FERICITUL P A T R IA R H
IU S T IN ÎN T ÎIS T Ă T Ă T O R IL O R DE BISERICI CREŞTINE CU O C A Z IA
P R A ZN IC U LU I N A ŞT E R II D O M N U LU I — 1983
Iu bite frate intru Hristos,
« Iată vă binevestesc vouă bucurie mare,
care va ii pentru întreg poporul, că vi S-a
născut azi Mîntuitor, cate este Hristos
Domnul, în cetatea lui David».
(Luca, 2,

10—11 )
Acestea sînt cuvintele pe care îngerul Gavriil, vestitorul îm plinirii
făgăduinţei lui Dumnezeu de a mîntui lumea, le-a grăit către păstorii
care păzeau turmele lor în apropiere de Betleem, în binecuvîntata noap
te a N aşterii Domnului. în clipa aceea, de pe « taina cea din veac as
cunsă şi de în ge ri neştiută» s-a ridicat vălul necunoştinţei şi înaintea
oamenilor s-a descoperit Dumnezeu-Mîntuitorul, Hristos-Domnul.
Fiul Părintelui ceresc S-a născut, într-adevăr, p otrivit cu spusele
Sfinţilor Evanghelişti, într-un sălaş sărac ; dar Naşterea Lui s-a făcut
mai presus de le gile firii. Chiar îngerii din ceruri I-au venit în întîmpinare, împlinindu-se în acest fel un cuvînt proorocesc, care zice : «V e seliţi-vă, ceruri, împreună cu E l ; să se închine Lui toţi în g e rii lu i D um 
nezeu» (Deut. 32, 43 ; Ps. 97, 7). Leagănul Mîntuitorului a fost în ade
văr o iesle ; dar îngerii din ceruri I-au cîntat cîntare de mărire a lui
Dumnezeu întru cei de sus, cîntarea de pace pe pămînt, cîntarea de re
vărsare a harului bunăvoirii cereşti în sufletele oamenilor. C uvintele
în g e re ş ti: «M ărire întru cei de sus lu i Dumnezeu şi pe pămînt pace, în 
tru oameni b u n ăvoire» (Luca 2, 14), răsună an de an în sufletele tuturor
credincioşilor, revărsînd neîncetat în ele marea bucurie a Naşterii Dom
nului.
Prea cinstite frate întru Hristos,
In anul de acum sărbătoarea N aşterii Domnului este umbrită însă
în inim ile noastre de neîn ţelegerile care se ivesc pe neaşteptate între
cîrmuitorii marilor state, de răceala care începe să ia locul dragostei
dintre oameni şi prieteniei dintre popoare, de marile pregătiri de război
care se fac stăruitor într-o parte şi în alta a lumii. Descoperirile ştiinţi
fice ale minţii omeneşti sau bogăţiile cu care Dumnezeu a înzestrat na
tura, pentru a face fericită viaţa noastră, sînt folosite acum pentru fa
bricarea celor mai puternice arme de distrugere, de nim icire a tot ceea
ce există pe pămînt. Este acum în prim ejdie nu numai sănătatea noastră
ori frumuseţile naturii, ci însăşi existenţa omenirii, existenţa v ie ţii pe
pămînt.
De aceea, mai mult decît în oricare alt moment din istorie, astăzi şi
de acum înainte în orice zi din viaţa ei, omenirea are n evoie de pace
pentru a-şi salva existenţa, pentru a risipi din suflete coşmarul morţii
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nucleare, pentru a alunga din noi teama m orţii care poate veni din v ă z
duh sau din adîncul mărilor.
Omenirea întreagă, pentru a-şi păstra existenţa, are trebuinţă de
pace ; orice popor sau grupare de oameni, pentru a-şi putea desfăşura
viaţa în linişte are trebuinţă de pace ; orice om pentru a-şi împlini
rostul său ipe pămînt, p otrivit cu voin ţa lui Dumnezeu, Domnul vieţii,
are trebuinţă de pace. Aşadar, pacea a devenit condiţia indispensabilă
a v ie ţii oamenilor pe pămînt. De aceea, apărarea păcii se înfăţişează
acum nu numai ca o datorie a tuturor oamenilor de a-şi păstra bunul lor
cel mai de preţ, bunul vieţii, ci ca o necesitate a oamenilor de a-şi apă
ra existenţa lor. Desigur, în acest context se impune dezarmarea gene
rală şi totală, distrugerea tuturor rachetelor, nim icirea tuturor unelte
lor de război.
Sîntem bucuraşi că putem să v ă încunoştinţăm astăzi, Prea Iubite
în Hristos Frate, că Sfîntul nostru Sinod, clerul de toate treptele şi
dreptmăritorii noştri fii sufleteşti, împreună cu celelalte culte religioase
şi cu toţi ceilalţi locuitori ai patriei noastre, m erg pe calea aceasta a
apărării păcii în lume. Fiecare, în felul său, nu conteneşte să-şi aducă
contribuţia sa pozitivă la marea operă mondială de apărare a păcii.
Lucrarea noastră pentru apărarea păcii se adaugă la strădaniile pe
care om enirea întreagă le depune pentru a-şi apăra viaţa ei, la străda
niile pe care toate B isericile le depun pentru apărarea existenţei lor, la
strădaniile pe care Biserica Dvs. le depune pentru apărarea păcii pe
pămînt.
în chip cu totul deosebit, noi nutrim convingerea că împreună cu
noi este « Dum nezeul păcii care ne întăreşte pe toţi în orice lucru bun, ca
să facem v oia Lui...» (Evr. 13, 20).
« H ristos, pacea noastră», care S-a coborît pe pămînt pentru ca lu
mea «v ia ţă să aibă şi cît mai m ult să aibă» (Ioan 10, 10), să ne binecuv inteze strădaniile noastre comune de îm plinirea v o ii Sale sfinte, iar
N oi, îmbrăţişîndu-Vă cu p rilejul sărbătoririi N aşterii Domnului îşi a
Noului A n 1984, V ă trimitem calde urări de sănătate şi viaţă îndelun
gată, iar Sfintei Voastre Biserici urări de prosperitate.
La mulţi ani !
tIU S T IN
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SCRISORI ŞI TELEGRAM E DE FELICITARE PRIM ITE
DE CĂTRE PREA FERICITUL P A T R IA R H IUSTIN,
CU PRILEJUL SFINTELOR SĂ R B ĂTO R I ALE N AŞTE R II
D O M N U LU I — 1983

Prea F ericite şi Prea S finţite A rh iepiscop al B ucureştiului, M itr o 
p o lit al U n grovla h iei şi Patriarh al Bisericii O rto d o xe A u tocefa le a
României, frate prea iu bit şi m ult iu bit în Hristos Dum nezeu şi îm preun ă-slu jitor al Sm ereniei noastre, D om nule Iustin, îm brăţişînd frăţeşte
in D om nul pe venerabila Voastră Prea Fericire, cu mare bucurie V ă întîmpinăm.
în m ijlocul încercărilor de tot felul şi al durerii la care este supus
neamul omenesc s-a arătat în lume dragostea Creatorului, care şi-a adus
aminte de Legămîntul său şi a înălţat cornul mîntuirii. A anunţat-o pe
aceasta prin gura omului celui trimis de El, al cărui nume este Ioan.
Acesta a dait mărturie de venirea luminii în lume (Ioan 1, 6— 8), a Fiu
lui Cellui Unul-Născut ai lui Dumnezeu, care s-a născut în Betileemul Iu
deii, în zilele împăratului Irod.
în aceste momente cînd sărbătorim cu mare bucurie începutul acesta al operei de mîntuire a noastră, N aşterea lui Hristos, cu sfinţiţii
noştri fraţi, cu clerul şi cu poporul binecredincios, am primit frăţeştile
urări ale preaiubitei Voastre Prea Fericiri, trimise cu această ocazie.
Mulţumindu-Vă călduros şi cu dorinţa ca să aveţi parte din belşug
de harul Peşterii şi de un an binecuvîntat întru toate, V ă îmbrăţişăm
încă o dată în Hristos, C el ce s-a născut şi rămînem cu multă dragoste
şi cu deosebită stimă al venerabilei Voastre Prea Fericiri iubitor frate
în Hristos,
| DIMITRIE,
Patriarhul Constantinopolului

Prea F ericite Patriarh al Bisericii O rto d o xe Române, M itro p o lit al
U n grovla h iei şi A rh iep iscop al Bucureştiului, prea iubite şi m ult dorite
frate şi îm preună-slujitor cu Smerenia noastră, D om nule Iustin, salutîndu-vă frăţeşte în Hristos cel ce s-a născut, cu multă bucurie vă îm 
brăţişăm.
Cu ocazia marilor şi mîntuitoarelor sărbători ale Naşiterii după trup
a Mîntuitorului Hristos şi cu ocazia Sfintei Boboteze, — în virtutea
ui>ui obicei ce durează de la început în viaţa şi tradiţia Bisericii — ,
adresăm Prea Fericirii Voastre salutul frăţesc, cordial şi sincer, al iubi
rii în Hristos Mîntuitorul.
Schimbul de scrisori festive se impune îndeosebi în vrem urile noas
tre, în care «lumea nu ştie unde m erge» şi se clatină tem eliile păcii
Domnului în multe părţi ale pămîntului, nefăcînd excepţie ţara sfîntă,
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unde se află vechea Patriarhie apostolică, — datorită cursei înarmări
lor şi lipsei de consecvenţă a celor puternici ai pămîntului.
M ulte alte probleme tulbură lumea : mizeria, foametea, nenoroci
rea, b olile trupeşti şi sufleteşti, încălcarea valorilor spirituale şi m o
rale şi multe alte rele, care măresc neliniştea şi teama printre popoare.
Sîntem martori ai acestora în veacul de acum şi răsună în inim ile
noastre cuvintele Domnului : «S e va ridica neam asupra altui neam
şi o împărăţie asupra altei împărăţii, şi va fi foam ete şi ciumă şi cu
tremure pe alocuri. Toate acestea vor fi începutul durerilor» (M atei 24,
7). «...Şi pe pămînt va fi strîmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce
să facă la auzul urletului mării şi al valu rilor» (Lucia 21, 25).
In m ijlocul acestei tulburări a popoarelor şi a neliniştii tuturor
neamurilor, în această nesiguranţă pentru viitor, N oi, smeriţii condu
cători duhovniceşti, pe care Domnul, în nemărginita Lui milă, ne-a ales
(m ijlocitori) înaintea Stăpînului păcii şi a Mîntuitorului Hristos, ne adresăm, în aceste zile sfinte, întregii lumi creştine, pentru ca să strîngem legătura iubirii şi ’a unităţii şi pentru ca să dăm glas speranţei
noastre în Domnul, — speranţă care îndepărtează frica — , că pacea si
gură şi statornică, «aceea care întrece orice cuget», vin e în lumie odată
cu întruparea Cuvîntului lui Dumnezeu, care a prim it să se culce în
iesle pentru mîntuirea noastră, pe care îngerii îl slăvesc la Naştere cu
imnul ceresc : «S lavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace,
întru oameni bunăvoire !».
Înălţînd rugăciuni fierbinţi către Dumnezeu cel ce s-a întrupat ca
să aducă pe .pămînt, între neamuri, precum sînt în cer, pacea şi drepta
tea sa, îmbrăţişăm pe Prea Fericirea Voastră, cinstita ierarhie, clerul
şi poporul, şi rămînem cu multă dragoste în Domnul şi deosebită stimă,
I NICOLAE,
Patriarhul Alexandriei

Prea F ericite Patriarh al B isericii O rto d o xe Române, irate prea iu 
b it şi m ult dorit în Hristos Dumnezeu şi îm preu n ă-slu jitor cu smerenia
noastră, Dom nule Iustin, salutlnd frăţeşte în D om nul pe Prea Fericirea
Voastră, cu deosebită bucurie vă întîmpinăm.
încă o dată întruparea Cuvîntului divin bate la uşa sufletelor noas
tre în vrem uri grele şi în zile pline de tulburări spirituale, de războaie,
de necazuri şi dureri, de inundaţii şi cutremure, iar Biserica este che
mată să-şi împlinească m enirea ei, să replăsmuiască pe om din punct
de vedere moral şi duhovnicesc, să-i trezească conştiinţa, să-i curăţească inima, să-i îndrepte paşii spre iubire, adevăr şi dreptate.
Datoria Bisericii este mare în această vreme, în care se înmulţeşte
păcatul în detrimentul Sfintei sale misiuni : este chemată ca prin post
şi rugăciune să renască pe oameni în Duhul lui Hristos. M are minune
este renaşterea omului sub supravegherea Sfintei Biserici, a Domnului
nostru Iisus Hristos, care s-a născut în Betleem.

PASTORALE — SCRISORI IRENICE

17

A c e la care ţine în palma sa toate m arginile pămîntului, se naşte în
peşteră ca un prunc din Prea Sfînta Fecioară şi se lasă culcat în iesle,
învăţîndu-ne smerenia. Dumnezeu s-a arătat oamenilor, pentru ca pe
nod cei nevrednici să ne ridice la strălucirea cea dintîi. Puterile cele
cereşti şi pămîntul se bucură, iar noi cîntăm neîncetat imnul îngeresc :
Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, întru oameni
bunăvoire !
învrednicindu-ne, deci, să sărbătorim încă o dată această sărbătoa
re mare şi aducătoare de mîntuire, a N aşterii M întuitorului lumii, înăl
ţăm din suflet Preaînduratului Dumnezeu im n de slavă şi mulţumire, şi
îmbrăţişăm pe Prea Fericirea Voastră în Hristos cel ce s-a născut, dorindu-vă din inimă să aveţi parte de sănătate şi bucurii duhovniceşti,
să petreceţi în pace, împreună cu binecredincioşii creştini, sfintele săr
bători, spre binele Prea Sfintei Biserici pe oaie o păstoriţi şi a întregii
Sfintei noastre O rtodoxii.
A l Prea Fericirii Voastre iubitor frate în Hristos cel ce S-a născut,
ţ IGNATIE AL IV-LEA,
Patriarhul Antiohiei

Prea F ericitu lu i Iustin, Patriarh al B isericii O rto d o xe Române, M i
trop o lit al U n grovla h iei şi A rh iep iscop al Bucureştiului.
Sărutare sfîntă în Iisus Hristos, care în chip supranatural S-a făcut
om.
Făpturile cereşti şi cele păminteşti se bucură împreună, pentru
'Naşterea cea mai presus de fire şi mai presus de orice cuvînt a M întui
torului nostru Iisus Hristos. Biserica noastră s-a împodobit după cuviin
ţă să întîmpine acest eveniment, care este începutul m întuirii întregii
omeniri, primul moment al readucerii omului la frumuseţea cea dintîi,
cea «după chipul lui Dumnezeu» (Fac. 1, 26). în aceste clipe venim cu
gîndul către Prea Fericirea Voastră şi vă adresăm călduroase felicitări.
Cu e v la v ie vom m erge la Betleem. A colo , în noaptea acestei săr
bători, înconjuraţi de toată obştea Părinţilor, de Dumnezeu rînduiţi să
păzească şi să înfrumuseţeze Peştera cea sfîntă şi de Dumnezeu prim i
toare, unde nouă ni s-a născut Mîntuitor (Luca 2, 11) şi «s-a deschis tu
turor Raiul», vom cînta, împreună cu îngerii, cîntarea dragă întregii
omeniri : «p e pămînt pace, întru oameni b unăvoire» (Luca 2, 14). Vom
merge împreună cu m agii şi vom aduce Stăpînului păcii, în loc de aur,
smerenia aducătoare de mîntuire, în lo c de tămîie, dragostea îm pli
nită în faptă, în loc de smirnă, obolul nostru al tuturor la cauza păcii,
care este la ordinea zilei, aşezîndu-ne astfel în gruipul fiilor lui Dum
nezeu (M atei 5,'9).
V om cere în rugăciunile noastre, de la Cuvîntul divin, care s-a
lăsat culcat în ieslea celor necuvîntătoare, pe lîngă faptul de a se
instaura pacea şi dreptatea în lume, să învrednicească pe Prea Fericirea
Voastră de ani mulţi la cîrma Prea Sfintei Bisericii Ortodoxe Române,
să vă dăruiască Vouă, cinstitei ierarhii a Patriarhiei Române, şi turmei
voastre binecredincioase, pacea care întrece orice minte, şi sănătate,
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pentru a învăţa pe mai departe Cuvîntul adevărului, pentru ca noi
toţi, cu o gură să răspîndim în lume adevărul credinţei noastre.
Dîndu-vă sărutarea în Hristos, cea care dă mărturie de comuniunea
dragostei dintre noi, rămînem al Venerabilei Voastre Prea Fericiri iu
bitor frate în Hristos,
t DIODOR,
Patriarhul Ierusalimului

Prea F e ricirii Sale,
Prea F ericitului Iustin, Patriarh al B isericii O rtod oxe Române,,
lo cţiito r al scaunului din Cezareea Capadociei, M itro p o lit al U n grovlahiei şi A rh iep iscop al Bucureştilor.
Prea Fericirea Voastră,
In luminata zi a ipreaslăvitei Naşteri a lui Hristos, cu sentimentul
bucuriei sufleteşti, V ă transmit cordiale salutări, cu ocazia sărbătoririi
celui mai mare praznic al mîntuirii noastre. Prevestind răscumpărarea
oamenilor, Dumnezeu doreşte natura omenească fără păcat, pentru ca
omul să devină «părtaşul dumnezeieştii firi» (II Petru 1, 4). S-a înfăp
tuit «m area taină a dreptei credinţe : Dumnezeu s-a arătat în trup»
(I Tim., 3, 16), şi s-au năruit barierele ţlintre Dumnezeu şi oameni, iar
îngerii au cîntat : «S lavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt
pace, întru oameni b unăvoire» (Luca 2, 14).
«Ş i mare va fi stăpînirea Lui şi pacea Lui nu va avea hotar» (Isaia
9, 6), făcîndu-ne pre noi fiii săi, urmaşi ai v ie ţii fără de sfî-rşit şi aducînd pe pămînt pacea durtinezeiască, El va dărui tuturor popoarelor
lumii bucuria vie ţii paşnice şi va binecuvînta acele forţe creatoare depace, forţe care se opun ameninţării cu moartea a darului sfînt al
păcii. Salutîndu-vă cordial, Prea Fericirea Voastră, cu ocazia sărbă
torii N aşterii lui Hristos, V ă urez, pentru anul care vine, multă puterepentru îndeplinirea misiunii Voastre.
Cu dragoste întru Hris'tos, M întuitorul nostru,
t PIMEN,
Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii

Prea Fericite A rh iep iscop al B ucureştilor, M itro p o lit al U n g ro vlahiei, L o cţiito r al scaunului din Cezareea Capadociei şi Patriarh a l
B isericii O rtod oxe Române, dorit şi iubit frate în Hristos şi îm preunăs lu jitor al smereniei noastre, D om nule Iustin, îm brăţişîndu-vă frăţeşter
adresăm Prea F e ricirii Voa stre cele mai cordiale urări.
Pacea lui Dumnezeu-Hristos se naşte !
în istoria lumii de după cel de-al doilea război mondial, nicicind
nu s-a dovedit mai necesară, ca în vrem ea Crăciunului din acest an,
porunca lui Dumnezeu pentru instaurarea păcii. De-a lungul şi de-a
latul globului pămîntesc oamenii sînt în război şi se ucid între ei. Pacea
este tot mai puţină. în acest timp, pe de o parte abundenţa degradează
trupurile şi sufletele celor bogaţi, iar pe de altă parte m ilioane de copii
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şi adulţi mor de foame şi de maladii. Nepacea vrem urilor noastre este
cauzată de nebunia omenească. De aceea Mîntuitorul a deosebit pacea
Sa de pacea oamenilor : «Paoea M ea las vouă, pacea M ea dau vouă... să
nu se tulbure inima voastră şi să nu se înfricoşeze» (Ioan 14, 27)- Teama
îl hăituieşte tot mai mult pe omuil tracasat al zilelor noastre : teama pen
tru pace, teama pentru pîinea sa, teama pentru soarta sa de mîine. N u
mai unit cu Hristos Fiul lui Dumnezeu, omul poate să-şi găsească pacea
şi mîntuirea sa.
Dumnezeu s-a făcut om şi a trăit în lume ca om pentru ca lumea
să-L ia de model, să-L urmeze şi să trăiască în El şi cu El şi să (lucreze
cu El. Aceasta este unica vocaţie dreaptă şi adevăraită a omuilui pe
pămînt, căci Mîntuitorul a spus : «Eu am biruit lumea !», «Eu sînt lu
mina lumii ; cel ce-M i urmează M ie nu va umbla în întuneric, ci va
avea lumina v ie ţii» (Ioan 8, 12).
Cu aceste gînduri, îm brăţisîndu-Vă încă odată cu dragoste fră
ţească, V ă adresăm cele mai bune urări şi rămînem al Prea Fericirii
Voastre devotat coliturghisitor şi frate în Hristos — Pruncul-Dumnezeu,
t GHERjMAN,
Patriarhul Serbiei

Prea F e ricirii Sale Iustin,
Prea F ericirea Voastră,

Patriarhul B isericii

O rtod oxe

Române.

V ă salutăm cu'dragoste frăţească, cu ocazia marii sărbători a păcii
şi a bunei voin ţe divine faţă de oameni — N aşterea lui Iisus Hristos
— şi cu ocazia Anuilui Nou, 1984.
In vrem ea Naşterii lui Iisus, îngerii vesteau pacea pe pămînt.
Pruncul Iisus Hristos a vestit şi a adus oamenilor pacea. Şi iată, de
atîtea veacuri trăim bucuria N aşterii Mîntuitorului, bucuria dreptăţii
şi a păcii, a dragostei şi a buneivoinţe, cu speranţa prim ilor creştini
(că le vom trăi mereu), pentru că «pentru noi s-a născut Pruncul Iisus
— Dumnezeul cel veşn ic» şi pentru că «Hristos cel de astăzi va fi în
v e ci».
Fie ca Hristos, Domnul păcii, să binecuvânteze lumea cu harul său
şi ca Anul N ou care se apropie să fie un an al păcii, al mîntuirii pentru
Sfînta Biserică, şi al prosperităţii pentru toate popoarele.
Îmbrăţişînd în gînd, cu dragoste, pe Prea Fericirea Voastră, rugăm
pe Hristos, Domnul nostru, să v ă dăruiască sănătate şi forţe spirituale
pentru a vă duce la bun sfîrşit misiunea în slujba Sfintei Biserici şi a
binecredincioşilor creştini ortodocşi.
Încredinţîndu-ne rugăciunilor voastre, rămînem al Prea Fericirii
Voastre iubitor frate în Hristos,
t MAXIM ,
Patriarhul Bulgariei
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Prea F ericitului Iustin, Patriarh al Bisericii O rtod oxe Române,
lo c ţiito r al scaunului din Cezareea Capadociei, M itro p o lit al Ungrovlahiei şi A rh iep iscop al Bucur eştiului.
Prea F ericirea Voastră,
*Marc este taina evlaviei ;
Dumnezeu S-a arătat în trup»
(I Tini., 3, 16).

N aşterea Celui fără de început şi întruparea Cuvîntului este o
taină de neînţeles şi de nepătruns pentru mintea omenească; Este de
înţeles numai pentru inima credincioasă, întrucît este taina dragostei,
care poate fi înţeleasă numai de cei care pot iubi pe Dumnezeu şi pe
om. «Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, îneît a dat pe unicul
său Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă v e ş 
nică» (Ioan 3, 16).
Taina dragostei d evine cît se poate de importantă astăzi cînd dra
gostea şi înţelegerea dintre popoare şi state a slăbit, cînd primejdia
reală a exterm inării ameninţă omenirea — obiectul dragostei divine.
N e exprimăm în acelaşi timp încrederea că mila lui Dumnezeu şi
bunăvoirea omului nu v or permite un război fratricid.
însufleţiţi de lumina dragostei divine şi de speranţa lui Dumnezeu
salutăm din toată inima pe Prea Fericirea Voastră cu ocazia acestui
măreţ şi fericit evenim ent care este prăznuirea N aşterii lui Hristos.
«Să ne bucurăm, privind la Mîntuitorul nostru născut astăzi, să
ne bucurăm şi să slăvim măreţia îm părăţiei lui Dumnezeu pentru mîntuirea noastră, care este de nepătruns pentru mintea omenească», —
spune Sf. Ioan Gură de Aur.
Rugaţi-vă pentru noi şi Biserica noastră. Rămîn, cu dragoste fră
ţească în Hristos,
'
-j- ILIA II,
Patriarh Catolicos al întregii Georgii

Prea F ericite Patriarh al B isericii O rto d o xe Române, frate iubit în
H ristos Dumnezeu şi îm p reună-slujitor cu Smerenia noastră, Dom nule
Iustin, îm brăţişînd pe Prea F ericirea Voastră în Domnul, cu deosebită
bucurie vă îmbrăţişăm.

Atunci cînd Cuvîntul, — Ceil care înaintea veacurilor s-a născut
întru-un chip negrăit din Tatăl — , luînd firea omenească, «fiu s-a
născut şi s-a dat nouă», pentru ca neamul nostru să fie mîntuit din robia
stricăciunii şi să fie rid io atjla rangul de fiu ai ilui Dumnezeu, lumea
întreagă, împreună cu îngerii cînta voio s : «S lavă întru cei de sus lui
Dumnezeu şi pe pămînt pace, întru oameni bunăvoire».
Aşadar, înălţînd şi noi acest imn îngeresc, în m ijlocul acestei ome
niri tulburate şi greu încercate de războiul rece, ne purtăm cu gindul
la Betleem şi ne legăm speranţa de ieslea care a purtat pe Dumnezeu
şi aşteptăm pacea de la Hristos cel ce ş-a făcut om.
«Dumnezeul păcii, Tatăl îndurărilor, a trimis pe îngerul de mare
sfat, să ne dea pacea». Acesta, în vrem ea vieţuirii Sale pe pămînt, a
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zis : «Pacea M ea las vouă, pacea M ea dau vouă ; Eu nu vă dau vouă
(pacea) în felul în care o dă dumea».
Prin urmare, orice încercare de a aduce pacea, dacă nu se bazează
pe adevărurile evanghelice ale Mîmtuitorului Iisus Hristos, care este
pacea noastră, este sortită eşecului.
C opleşiţi de această bucurie de negrăit, adresăm Prea Fericirii
Voastre, fraţilor sfinţiţi .care vă înconjoară şi prea Sfintei Voastre Bi
serici, salutul păcii, dorimdu-vă un nou an bun de la Hristos, cu sănă
tate, lungime de zile şi belşug de bunuri de. la Peştera cea sfîntă.
Salutînd deosebit pe Venerabila Voastră Prea Fericire, în Domnul
Iisus Hristos, care s-a făcut om, rămînem, iubitor frate în Hristos,
j SERAFIM,
Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade

Prea F ericite Patriarh al Bisericii O rtod oxe Române, M itro p o lit al
U n grovla h iei şi A rh iep iscop al Bucureştiului, prea iubite frate şi
îm preună-slujitor, D om nule Iustin, îm brăţişînd frăţeşte în Dom nul pe
Venerabila Voastră Prea F ericire, cu deosebită bucurie vă întîmpinăm.
Taina cea din veac ascunsă se descoperă (acum) în timp. Dumnezeu
«a trimis în dume pe Fiul său ced Unud-Născut», «ca lumea să se mîntuiască prin El». Faptul este istoric, dar urmările lui trec dincolo de isto
rie. Dumnezeu cel prea înalt se naşte ca om smerit, pentru a renaşte
şi reînălţa firea umană cea căzută. C el nemuritor se îmbracă cu trup
muritor, pentru ca să elibereze spiritul omenesc din robia trupului. C el
fără de început şi necuprins îşi începe viaţa în trup, pentru a ridica pe
om mai presus de trup. «Dumnezeu a locuit pe pămînt şi omul a fost
ridicat la ceruri». Uim iţi de marea sa iubire şi de m arele său pogorămînt, cîntăm cu smerenie şi evlavie, împreună cu im nograful : «N e în
chinăm, Hristoase, N aşterii T ale».
Făcîndu-ne şi noi părtaşi de această bucurie universală, îm brăţi
şăm cu gîndul, cu multă dragoste, pe Venerabila Voastră Prea Fericire.
Ridicîndu-ne ochii la taina ce are loc în Betleem, taină care dă mărturie
despre nemărginita dragoste a lui Dumnezeu faţă de om, şi închinîndu-tne împăratului Dumnezeu, cel care s-a născut în ieslea cedor necuvîntătoare, ne rugăm Lui să învrednicească pe Prea Fericirea Voastră
de sănătate deplină şi de muilţi ani, pentru a păstori şi a duce la m întuire turma încredinţată Vouă, spre slava lui Hristos care s-a făcut om
. şi spre sllava Sfintei sale Biserici.
Rugîndu-ne încă o dată Stăpînului veacurilor, Domnului şi Dumne
zeului nostru să dăruiască Prea Fericirii Voastre, V enerab ilei Voastre
ierarhii şi binecredinciosului popor un an paşnic, bun şi plin de binecuvîntări, v ă îmbrăţişăm frăţeşte în Hristos cel care s-a născut şi ră
mînem al V enerabilei V oastre Prea Fericiri, iubitor frate în Hristos,
I HR1SOSTOM,
Arhiepiscopul Ciprului
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Prea F ericitu lu i Patriarh Iustin, lo c ţiito r al scaunului din Cezareea
Capadociei, M itro p o lit al U n grovla h iei şi A rh iepiscop al Bucureştilor.
Prea F ericirea Voastră,

Mult stim ate şi iubite Intîistătător,

Cu nespusa bucurie întru Domnul, întîmplnăm, cu acelaşi entu
ziasm, binecuvîntata sărbătoare a N aşterii lui Hristos. Această bucurie
comună are o putere deosebită, unindu-ne pe toţi creştinii într-o dra
goste reciproc împărtăşită, într-o frăţie ecumenică, legîndu-ne în dra
goste faţă de Hristos îşi de noi toţi.
V enirea pe pămînt a Fiului lui Dumnezeu şi întruparea sa a înde
plinit unirea minunată a omului păcătos, cu Dumnezeu. Această întru
pare a adus oamenilor prosperitate şi libertatea m ăririi fiilor lui DumJ
nezeu (Rom. 8, 21).
1 •
Din dragoste nesfîrşită pentru om, Domnul a coborît pe cea din
urmă treaptă a smereniei vie ţii omeneşti, care constă în umilinţă, su
ferinţă şi moarte. El ne-a restituit libertatea dintru început şi ne-a des
chis calea către viaţa veşnică, fără de moarte. El este Pacea noastră.
Prin El s-a produs împăcarea noastră cu Dumnezeu. Numai gîndind la
dezlănţuirea războiului nuclear devenim ucigători de oameni şi copărtaşi ai lucrării diavoleşti. Dar noi, cu puterea binecuvîntată de la Hristos, sîntem adepţi perseverenţi ai apărării păcii pe pămînt şi ai vie ţii
întregii omeniri. împărtăşind cu Prea Fericirea Voastră «unitatea con
ştiinţei în alianţa pentru p ace» şi a credinţei, transmit sincere salutări
Prea Fericirii Voastre, Arhipăstorilor şi celor pe care îi păstoriţi, cu
ocazia sărbătorilor Crăciunului şi a Anului Nou. M ă rog ca Dumnezeu
să V ă reînnoiască puterea şi sănătatea, ca să aveţi bucurii neîntrerupte
spre a munci cu spor pentru binele oamenilor.
Cu dragoste fiască şi smerenie, Prea Fericite, V ă rog să v ă închinaţi
pentru mine şi pentru Biserica noastră,
I DORQTEI,
Mitropolit de Praga
şi al întregii Cehoslovacii

*
Prea F ericirii Sale,
Prea F ericitu lu i Iustin, Patriarhul B isericii O rto d o xe Române
« Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, şi
pe pămînt pace, întru oameni bunăvoire /»
(Luca 2, 14).

în aceste zile, cînd întreaga creştinătate iii proslăveşte în rugăciuni
de mulţumire şi imnuri pe Domnul pentru dragostea Sa, în rugăciuni
care vestesc venirea celui Unul-Născut, Fiu dl lui Dumnezeu, Domnul
nostru Iisus Hristos, împărtăşesc împreună cu Prea Fericirea Voastră
această bucurie şi V ă rog să primiţi cele mai bune urări de bucurii, din
partea Bisericii noastre şi a smereniei mele.
«Ş i celor cîţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere
ca să se facă fiii lui Dumnezeu.
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Care nu din sînge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbă
tească, ci de la Dumnezeu s-au născut.
Şi Cuvîntul s-a făcut Trup şi s-a sălăşluit între noi şi am văzut
slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de ad evăr»
(Ioan 1, 12— 14).
Slava adusă Bethleemului, Nazaretului, grădinii Ghetsimani, Crucii,
învierii, înălţării, ne rugăm să fie de-a pururi. Lumina stelei de la Bethleem şi a G olgotei mîntuitoare să lumineze mai puternic decît soarele
însuşi.
Slava celui Unuia-Născut, Fiu al lui Dumnezeu, să Vă întărească,
Prea Fericite, în slujirea Voastră, atît în Sfînta Biserică, cît şi în slu
jir e a cauzei păcii pe pămînt.
A l Prea Fericirii Voastre smerit rugător şi iubit frate întru Hristos,
j VASILE,
Mitropolitul Varşoviei
şi al întregii Polonii

Te preaslăvim, o, Hristoase, de viaţă dătător, care Te-ai născut
pentru noi din Preacurata Fecioară Maria.
Cu cele mai calde salutări pentru un Crăciun fericit şi un A n nou
binecuvîntat,
| PAAVALI,
Arhiepiscop de Karelia .
şi al întregii Finlande

Prea F ericitu lu i Iustin, Patriarh al B isericii O rto d o xe Române.
Prea Fericirea Voastră,
V ă salutăm în numele Fiului întrupat al lui Dumnezeu, Domnul
păcii.
Este o mare bucurie pentru mine să urez Prea Fericirii Voastre un
«Crăciun fe ric it» şi un «A n nou binecuvîntat», cu dragoste frăţească în
Domnul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos.
Imtrucît sarcina permanentă a slujitorilor lui Dumnezeu este să
proclame vestea cea bună a păcii, libertăţii, dreptăţii şi niîntuirii pentru
întreaga omenire, sărbătorim ou toţii un Crăciun fericit, spunînd «S lavă
întru cei de sus lui Dumnezeu şi pre pămînt pace» (Luca'2, 14) — şi
rugîndu-ne împreună cu Sfînta Voastră Biserică pentru binele tuturor
oamenilor în aceste vrem uri critice în care ameninţă războiul,
ţ

ABBA TEKLE HAIMANOT,
Patriarh al Etiopiei
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Prea F e ricirii Sale Iustin,
Patriarhul B isericii O rtod oxe Române
« Slavă întru cei de sus, Iui Dumnezeu, ş.
pe pămînt pace, Intru oameni bunăvoire»

Prea F ericirea Voastră,
Astăzi, cerul şi pămîntul se unesc prin imnul minunat al îngerilor
care vesteşte lumii Naşterea Fiului lui Dumnezeu, Mîntuitorul neamu
lui omenesc.
Astăzi, din inim ile oamenilor şi ale popoarelor se înalţă către cer
rugăciuni fierbinţi, pline de speranţă, cerînd cu insistenţă ca mesajul
mîntuitor : «pace pe pămînt şi întru oameni b unăvoire» să lumineze
orizontul v ie ţii lumii rătăcite a zilelor noastre, ca toate popoarele să
găsească drumul convieţu irii drepte, — care este şi idealul Bisericii şi
al poporului nostru, de atîtea ori încercat de masacre tragice.
Inspirat de această rugăciune şi de aceste sentimente sfinte, vestim
Prea Fericirii Voastre vestea cea bună a N aşterii minunate a «Domnu
lui păcii», a M întuitorului nostru, pe care îl rugăm să v ă păzească în
slujba voastră, întru mulţi şi fericiţi ani, pentru a v ă putea împlini m i
siunea în fruntea Sfintei Voastre Biserici.
Fie ca harul N aşterii sfinte să dea mai multă lumină, mai multă
iubire şi mai multă pace lumii întregi.
Primiţi, Prea Fericite, asigurarea sentimentelor noastre frăţeşti în
Domnul,
•f VASKEN I,
Cato'Licos al tuturor armenilor

Prea F e ricirii Sale Iustin, A rh iepiscop al Bucureştilor şi Patriarh al
B isericii O rto d o xe Române.
V ă mulţumesc din toată inima pentru urările trimise şi v i le adresez
pe ale m ele în aceste zile cînd dorim să împărtăşim sentim entele de
bucurie, de laudă şi de mulţumire care ne umplu inim ile atunci cînd
contemplăm taina iubirii nem ărginite a lui Dumnezeu venind printre
noi pentru a ne împăca cu El. Să dea Domnul ca toţi oamenii, din în
treaga lume, .să audă vestea Crăciunului şi să împărtăşească această
bucurie, bucuria păstorilor din Bethleem ! Sărbătorind N aşterea Dom
nului, am meditat încă o dată asupra tainei omullui care, prin har, se
naşte la viaţa în Dumnezeu ; în faţa lacrim ilor omeneşti ale prunculuiDumnezeu, am înţeles că lacrim ile omului pot deven i rugăciune.
Cu aceste sentimente, ne îndreptăm privirile spre anul care începe.
Fie ca Domnul, care îi face pe oameni şă-şi preschim be «săbiile în fiare
de pluguri îşi lăncile lor în seceri» (cf. Isaia 2 , 4), să grăbească îm pli
nirea făgăduielii Sale şi să ne dăruiască unitatea pentru a mărturisi
lumii nădejdea noastră ! Fie ca omul, auzind vestea Crăciunului, să
capete o nouă conştiinţă a chemării sale şi să se angajeze în făurirea
unei lumi mai omeneşti !
Cu aceste sentimente, rog pe Prea Fericirea Voastră să primească
asigurarea dragostei m ele profunde întru Domnul,
IOAN-PAUL AL II-LEA

♦v i n Ţ R
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seim en sen*

CEA DE-A X II-A ÎNTRUNIRE A COMISIEI ROMÂNE
DE ISTORiE BISERICEASCĂ COM PARATA

Comisia română de istorie eclesiastică comparată a ţinut cea de-a
X lI-a întrunire a sa pe data de joi, 8 decem brie 1983, în sala sinodală
de la mînăstirea Antim din Bucureşti. La această întrunire, prezidată
de I.P.S. M itropolit N estor al O lteniei, în calitate de preşedinte, au fost
prezenţi, ■alături de membrii com isiei şi dl. director adjunct Ion N egoi,
împreună cu dl. inspector Ştefan Ioniţă, din partea Departamentului
Cultelor.
în cuvîntul de deschidere, I.P.S. M itrop olit N estor a arătat că
această întrunire este închinată aniversării a 65 de ani de la M area
Unire a tuturor românilor într-un stat naţional unitar român. Această
unire a constituit visul de aur al rom ânilor ce trăiau la est şi la vest.
la sud şi la nord de Carpaţi, iar înfăptuirea unirii ne ajută să putem
sluji mai bine patria şi neamul. Roadele acestei uniri — a arătat în
continuare I.P.S. M itropolit Preşedinte — se fac evidente mai ales după
23 august .1944 şi de aceea aniversarea unirii este mereu actuală.
Pentru a marca acest moment aniversar, I.P.S.' M itrop olit N estor
a dait cuvîntul Pr. Prof. dr. M ircea Păcurariu, care a prezentat, într-oamplă- cuvîntare, lupta de veacuri a tuturor rom ânilor pentru afirma
rea unităţii, lor naţionale. După descrierea momentului de la 1 decem 
brie 1918, vorbitorul a subliniat roadele unirii pentru neam şi mai ales
pentru Biserica O rtodoxă Română, care şi-a adus contribuţia sa la rea
lizarea unirii şi la -păstrarea unităţii neamului românesc.
în continuare, P.S. Episcop Gherasim Piteşteanul a prezentat o
scurtă comunicare intitulată : « M itr o p o litu l A n d rei Şaţjuna, lu ptător
pentru unitatea şi continuitatea poporu lu i rom â n». Pornind de la con
siderentul că în anul 1983 s-au îm plinit 175 de ani de la naişterea m itro
politului An drei Şaguna, şi 110 ani de la trecerea lui la cele veşnice,
vorbitorul a prezentat şase scrisori inedite -din corespondenţa m itropo
litului transilvănean cu episcopul Calinic al Rîmnicului. Această co
respondenţă între cei doi mari apostoli ai neamului româjnesc este o
adevărată icoană v ie a permanenţei româneşti în hotarele fireşti ale
României de ieri şi de astăzi, — conchide vorbitorul.
în continuare au urmat luări de cuvînt pe marginea celor două re
ferate, discuţiile fiind conduse de către dl. prof. Juhasz Istvan de la
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Institutul teologic protestant unic de grad universitar din Cluj-Napoca,
vicepreşedintele Comisiei, V icepreşedintele însuşi a deschis discuţiile
făcîind unele consideraţii asupra raportului dintre id eologie şi revoluţie,
cu p rivire specială la momentul 1848 şi arătînd că dacă lup ţa românilor
de emancipare de sub dominaţia habsburgică nu a fost comună cu cea
a maghiarilor, cea de eliberare de sub stăpînirea fascistă a fost însă
comună, ceea ce ne dă posibilitatea să sărbătorim acum împreună tre
cutul nostru revoluţionar.
A urmat la cuvînt Pr. prof. Ioan Rămureanu, care a evidenţiat pre
zenţa şi continuitatea daco-romană pe teritoriul românesc.
în continuare, DI. prof. Lengyel Lorand, de la Institutul teologic
protestant unic din Cluj-Napoca, a spus următoarele :
«Se ştie că form ele şi ideile sociale şi politice au o bază mate
rială, şi anume o bază economică. în cele ce urmează aş vreâ să reliefez
cîteva aspecte economice — respectiv raporturile economico-comerciale existente între cele trei Principate, raporturi care au contribuit la
făurirea statului naţional unitar român, realizat prin actul final la A d u 
narea N aţională din A lb a Iulia la 1 decembrie 1918, a cărui aniversare
de 65 ani o sărbătorim astăzi aici.
între cele trei unităţi politice existau raporturi econom ice şi co
m erciale strînse şi intense. N ecesitatea existenţială a acestor raporturi
a fost descoperită şi exprimată de gînditorii noştri deja la începutul se
colului al 19-lea .şi putem găsi tot mai multe argumente economice in
scopul de a arăta necesitatea unirii. N e gîndim în primul rînd la lu
crările lui Gheorghe Bariţiu, care înşiră sursele econom ice ale Prin
cipatelor, argumentînd priin ele necesitatea unirii, unităţii şi indepen
denţei naţionale a poporului român. Am intim şi scrierile unui istoric
ardelean K ovary Laszlo, un bun cunoscător al problem elor economice
care consacră un vast studiu raporturilor economice existente între
Transilvania şi celelalte două Principate Române, arătînd că aceste ra^
porturi economice şi de schimburi de mărfuri au o tradiţie de mai multe
secole şi au influenţat totdeauna binefăcător dezvoltarea T ransilva
niei. Tot această constatare este făcută şi confirmată din partea unui
■gînditor al saşilor din Transilvania, Anton Kurz, care subliniază impor
tanţa raporturilor economice şi com erciale reciproce pentru dezvolta
rea acestor trei unităţi politice. în ziarul de atunci «G azeta T ransilva
n ie i» găsim mai multe articole referitoare la planul ca Oltul să devină
navigabil tocmai în folosul raporturilor com erciale. Găsim argumen
tări econom ice în favoarea Unirii celor trei P rin cipate'şi în programul
revoluţiei din 1848 — Hotărirea formulată şi acceptată în zilele de
3— 15 mai 1848 la Blaj, H otărîre care în punctul 4 declară următoarele :
«N aţiunea română doreşte libertatea industriei şi comerţului, precum
şi desfiinţarea p riv ile g iilo r». N ico lae Bălcescu, care a participat la adunarea de la Blaj, scrie cu entuziasm despre această Hotărîre, considerînd-o ca baza posibilităţilor pentru viitoarea unire. Gheorghe Bari
ţiu, accentuînd importanţa raporturilor Braşovului cu porturile de pe
Dunăre (Galaţi, Brăila), scrie următoarele : «Pulsul traficului comercial
al acestui oraş (Braşov), poate fi pipăit la Delta Dunării. Libertatea na
v igă rii de pe Dunăre şi independenţa Principatelor pot asigura Bra-
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şovului o adevărată înflorire, iar în caz contrar şansele acestui oraş vor
scădea considerabil». Şi, întrJadevăr, viziunea profetică a luă Bariţiu s-a
ad everit în urma consecinţelor războiului din Crim eea (1853— 1856) —
traficul com ercial al oraşelor comerciale, ale Ardealului a scăzut, şi a
putut reveni ila normal numaii după restabilirea păcii.
în partea a doua a secolului al 19-lea p erspectivele dezvoltării
econom ice şi com erciale s-au mărit prin intensificarea construcţiilor
căilor ferate. O discuţie interesantă s-a iv it în legătură cu problema
unde să fie construită calea ferată din A rd ea l spre V alea Prahovei
şi Bucureşti. A u fost două altern ative: una prin pasul Bran, a doua
prin pasul Braşov— Timiş— Predeal. în această discuţie, în dezbaterea
problemei, au luat parte şi ziarele româneşti din Transilvania, accentuînd că unitatea şi dezvoltarea celor trei Principate depind în mare
măsură de raporturile economice şi comerciale, de schimburile de măr
furi între aceste părţi, raporturi devenite tradiţionalte de sute de nai.
A devenit tot mai lim pede faptul că dezvoltarea acestor trei părţi
ale ţării (concret : Principatele Unite şi Ardealul), depinde de asigu
rarea colaborării pe plan economic şi comercial, colaborarea aceasta
fiind o necesitate vitală. Pe lîngă argumentele istorico-geografice, p o
litice şi naţionale, factorul economic şi com ercial a contribuit conside
rabil la întărirea străduinţelor privind făurirea statului naţional unitar
român, năzuinţă care a fost formulată atît de sem nificativ de Bogdan
Petriceicu Haşdeu cînd spunea : «U nirea cea mică — unirea celor două
Principate Române — trebuie să fie urmată de «U nirea cea m are».
A luat apoi cuvîntul Prof. A u rel Jivi, de la Institutul teologic uni. versitar din Sibiu, care a schiţat cîteva aspecte ale contribuţiei pro fe
sorilor şi studenţilor Institutului teologic din Sibiu, precum şi a func
ţionarilor Centrului eparhial din Sibiu, la minunatul act al Unirii Tran
silvaniei cu România.
în cea de a doua parte a întrunirii au fost prezentate alte două re
ferate şi anume : Prof. Hermann Pitters, de la Institutul teologic pro
testant ramura luterană Sibiu, care a schiţat pe scurt momentul ani
versar cu ocazia îm plinirii a 500 de ani de la naşterea marelui reform a
tor german M artin Luther (1483— 1546) şi a prezentat volum ul omagiad
cu titlul (Gefordert u n d'gesegnet) «încurajat şi binecuvîntat», pe care
Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană din R. S. România l-a
publicat cu acest prilej. în continuare vorbitorul a făcut o scurtă co
municare asupra «tipăririi unor texte patristice în timpul Reform ei în
T ransilvania». Este vorba de două lucrări ale Sfîntului G rigorie T e o 
logul şi de o colecţie de poezii ale lui Menandru, tipărite pentru prima
dată la Braşov în anul 1655 şle către magistrul Valentin W agner, ur
maşul lui J. Honterus, oa prim preot al Bisericii N eg re din Braşov. A ceas
tă tipăritură este un indiciu de strînsă colaborare interbisericeasca
dintre saşii luterani şi românii ortodocşi din Transilvania.
Ultim ul referat al întrunirii a fost susţinut de către Prof. dr. Emilian Popescu, de la Institutul teologic universitar din Bucureşti, privind
unele aspecte noi în legătură cu M inunile Sfîntului M are M ucenic Dimitrie, Izvorîloru l de Mir. Autorul porneşte de la cele două volum e
publicate în anul 1981 la Paris de către renumitul bizantinolog Paul
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Lemerle, privind cele mai vech i culegeri de minuni ale Sfîntului Dimitrie şi penetrarea slavilor în Balcani, luînd In considerare şi lucrarea
publicată de M aria Theocharis de la Atena, în 1979, intitulată : «O
icoană în m ozaic a Sfîntului Dimitrie şi descoperirea moaştelor Sfîn
tului Dim itrie în Italia».
Printr-o amplă analiză asupra acestor lucrări, vorbitorul a subliniat
importanţa documentară a «m inunilor» Sfîntului Dimitrie, privind p eri
oada secolelor V I— V II în sudul Dunării.
Luînd cuvîntul, Pr. prof. Alexandru Ciurea a subliniat mai întîi
atmosfera caldă în care se desfăşoară lucrările întrunirilor noastre, fără
a se ţine seama de diferenţierile confesionale sau naţionale, căci ne in
teresează doar adevărul.
Jn primul rînd ajş dori să spun, un cuvînt de caldă apreciere —
a arătat în continuare P. C. Sa — la adresa d-lui prof. H. Pitters, pentru
faptul că a cutezat că vină aici şi să ne prezinte um eveniment impor
tant : M artin Luther. Cum sînt la curent cu publicaţiile, mai ales din
ţările scandinave, care sînt toate luterane, găsesc că a fost foarte p o
trivit faptul că dl. prof. Pitters ne-a prezentat aici personalitatea ma
relui reform ator german. Fără îndoială, am cunoscut şi ţări unde 'lutera
ni smul a declanşat războaie, dar am cunoscut şi ţări unde el a pă
truns fără incidente. Luther nu este numai «l'hom m e d’AMemagne»,
căci ei a pus accentul pe trăire în viaţa creştină, de aceea este şi as
tăzi actuală personalitatea sa. Mulţumim d-iui prof. Pitters care ne-a
prezentat esenţialul din viaţa şi activitatea lui M artin Luther.
Trecînd la cea de-a doua comunicare a d-lui prof. Pitters — a spus
în continuare Pr. prof. Alexandru Ciurea — găsesc că- aceasta merită
ait&nţia noastră, căci arată bunele raporturi care existau pe aceste m e
leaguri şi chiar o interferenţă spirituală între unii şi alţii, dovedind că
eram nişte monade deschise, cum spune Leibniz.
Vorbitorul s-a referit apoi la comunicarea d-lui prof. Emilian. Po
pescu, arătînd că în minunea a 5-a a Sfîntului Dimitrie este vorba de
«V a lah ii noştri, care au avut o term inologie creştină, ce a fost apoi
preluată de către slavi şi de către unguri, cum este cazul cu termenul
de crăciun».
A urmat apoi la cuvînt Pr. prof. Ioan Rămureanu, care a ridicat
problema identificării Sfîntului Dim itrie de la Thesalonic cu diaconul
Dim itrie de la Sirmium, mort ca martir în anul 304.
în continuare, Pr. prof- Ştefan A le x e de la Institutul teologic uni
versitar din Bucureşti a vorb it despre cinstirea deosebită ce se aduce
Sfîntului Dim itrie la Thesalonic. A urmat la cuvînt Pr. dr. V io re l Ioniţă,
secretarul Comisiei, care a evidenţiat mai întîi interesul ortodox pentru
M artin Luther, în special în perspectiva dialogului ortodoxo-luteran,
apoi a schiţat imaginea Sfîntului Dimitrie în spiritualitatea ortodoxă,
care nu este afectată de ipotezele diferite cu p rivire la viaţa pămîntească a Sfîntului.
După aceasta, Prof. H. Pitters a mulţumit conducerii Com isiei pen
tru introducerea în ordinea de zi. a întrunirii, a tem ei «A n iversarea lui
M artin Luther».
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Cu privire la referatul Prof. Emilian Popescu, Prof. Pitters a men
ţionat faptul că şi în bisericile luterane există icoane cu Sfîntul Dim i
trie (cum este cea din Gruiu, de la 1520), ceea ce arată că acest sfînt
este cinstit şi în Biserica Luterană.
După ce Prof. Emilian Popescu a precizat că încă nu există d ovezi
absolute în favoarea identificării Sfîntului Dimitrie de la Thesalonic
cu diaconul Dim itrie de la Sirmium, ultimul vorbitor, Dl. Gabor Sipos
de la Cluj-Napoca, a ridicat problema elaborării unui studiu asupra cir
culaţiei operelor lui M artin Luther în Ardeal.
în încheierea lucrărilor acestei întruniri, I. P. S. M itrop olit Nestor
al Olteniei, preşedintele Comisiei, a menţionat că : «A m consacrat această întrunire aniversării Unirii, aniversare care nu s-a terminat şi
nu se va termina niciodată, căci această unire a fost pregătită de veacuri,
iar ecourile ei binefăcătoare nu se v o r termina niciodată».
Mulţumind celor ce au prezentat referate şi tuturor celor ce au
luat cuvîntul, contribuind la reuşita întrunirii, făcînd apoi tuturor tra
diţionalele urări în întîmpinarea sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou,
I. P. S. M itrop olit .preşedinte a declarat închise lucrările celei de-a
XH -a întruniri a Com isiei române de istorie eclesiasţică comparată.

ANIVERSAREA A 125 DE A N I DE L A UNIREA
PRINCIPATELOR ROMÂNE IN CADRUL CELEI DE A X III-A ÎNTRUNIRI
A COMISIEI ROMÂNE DE ISTORIE ECLESIASŢICĂ COM PARATA

Cea de a X lII-a -întrunire a Com isiei române de istorie eclesiasţică
comparată, care a avut loc în ziua de marţi, 25 febr. 1984, la sediul Ser
viciului de Relaţii Externe al Patriarhiei Române de la M înăstirea Antim
din Bucureşti, a fost dedicată aniversării a 125 de ani de la Unirea Prin
cipatelor Române. La această întrunire, prezidată de I. P. S. M itropolit
NESTOR al Olteniei, în calitate de preşedinte, alături de membrii Com iei a fost prezent şi Arhim. N ifo n M ihăiţă, consilier patriarhal
pentru relaţii externe bisericeşti.
După cuvîntul de bun venit şi după anunţarea ordinei de zi, I. P. S.
M itropolit N estor al Olteniei a încadrat, mai întîi, acest moment ani
versar 1 în sărbătorirea actului măreţ de la 24 ianuarie 1859, după care
a prezentat unele C on tribu ţii ale M itro p o litu lu i S ofronie M icle scu al
M o ld o v e i la realizarea u n irii M o ld o v e i cu Ţara Românească. Pe baza
unui material în parte inedit, I. P. S. Sa â subliniat strădania m itropo
litului m oldovean în slujba intereselor neamului, evidenţiind contribu
ţia clerului Bisericii Ortodoxe Române la realizarea m arilor idealuri ale.
poporului român.
A urmat comunicarea Pr. prof. dr. Alexandru I. Ciurea, privind
unele «A s p ecte esenţiale ale actului u n irii din 1859», în care a fost p re
zentat cadrul larg istoric al momentului aniversar. în concluzie, v orb i
torul a arătat că «U nirea a însemnat, incontestabil, în ordinea fenome-
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nologică a acelor vrem i cruciale, pentru insula latină dintre cele tre
mari imperii, în primul rînd, putere, mai multă putere şi legalitate. Ee
a însemnat şi pentru români, ca de altfel şi pentru Europa, martora acestei m ajore înfăptuiri, prudenţă, precauţie şi mai presus de toate, în
ţelepciune, virtute ce trebuie să stea întotdeauna la baza tuturor acţiu
nilor omeneşti, dacă dorim ca acestea să se găsească în armonie depline
cu legea divină şi a om eniei sufletului românesc de totdeauna».
Prof. dr. A u rel Jivi, de ila Institutul te o lo gic universitar din Si
biu, a prezentat apoi comunicarea cu titlul « Evenim entul U n irii P rin ci
patelor, oglin d it în «T e leg ra fu l R om ân», în care a arătat că renumite
foaie bisericească,de la Sibiu a urmărit cu evidentă simpatie evoluţie
evenim entelor din Principate, iar «fe lu l în care sînt relatate evenim en
tele arată că cei care conduceau destinele Telegrafului au sesizat sem
nificaţia Unirii Principatelor pentru toţi rom ânii».
în continuare, Prof. dr. Hermann Pitters de la Institutul teologic
protestant unic de grad universitar, ramura luterană-Sibiu, a prezentai
un referat privind «O g lin d irea U n irii P rin cipa telor Române în presa
germană a saşilor din Transilvania». Sînl menţionate astfel ziarele «Siebenbiirger B ote» din Sibiu şi «Kronstădter Zeitung» din Braşov, care,
avînd o largă circulaţie şi dincolo de lim itele Transilvaniei, au publicai
cu regularitate inform aţii com erciale şi politice din Principate, avîndu-işi
şi corespondenţii lor la Bucureşti, Iaşi, Galaţi şi Brăila. în aceste perio
dice se reflectă recunoaşterea faptului că populaţia românească de pe
ambele, versante ale Carpaţilor forma o unitate indestructibilă atît sub
aspect econom ic-com ercial-politic, cît şi cultural-spiritualî Autorul con
chide cu sublinierea faptului că «puternicul ecou, pe care l-a deşteptai
unirea Principatelor Române din ianuarie 1859 în presa germană din
Sibiu şi Braşov, dă dovada acestei conştiinţe, că comunitatea săsească
se găseşte pe locul ei istoric numai în comuniunea intensă cu toţi cei
în al căror m ijloc trăieşte».
Ultim a comunicare a întrunirii a fost susţinută de către Dl. Gabor
Sipos, de ila Episcopia Reform ată din Gluj-Napoca, oare a vorb it des
pre « Ecoul U n irii Prin cipa telor Române în presă maghiară din Transil
v a n ia ». Dintre cele patru publicaţii maghiare din Transilvania, existente
la jumătatea secolului al X lX -lea , autorul se opreşte la două mai im
portante şi anume : «K o lozsvari K ozlâ n y (M onitorul din C luj) şi «M agyar Futar» (C urierul din Cluj), care au urmărit cu interes evoluţia
evenim entelor din Principatele Române în preajma Unirii din 1859. A u 
torul arată că publicarea m aterialelor cu p rivire la Unirea Principatelor
Române, în special a proclam aţiei domnitorului A l. I. Cuza de la 10 febr.
1859, în presa maghiară din Transilvania «a vestit populaţiei maghiare
ardelene victoria cauzei dreptăţii şi a progresului, a întărit şi mai mult
simpatia faţă de cauza poporului român».
La discuţiile care au urmat, au luat cuvîntul Pr. prof. Ştefan A lexe,
Prof. Emilian Popescu, P. S. Episcop Gherasim Piteşteanul, Pr. Iosif
Gabor, P. S. Episcop Lucian Făgărăşanul, Prof. Juhasz Istvan, Pr. prof.
Ioan Rămureanu, P,r. prof. Alexandru I. Ciurea, Pr. prof. T eodor Bodo-
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gae, Pr. prof. Anton Despinescu şi P. S. Episcop V asile Tîrgovrşteanul,
vicar patriarhal.
Pornind de la referatele ascultate, vorbitorii au evidenţiat diferiteaspecte ale actului unirii de la 1859, cţ>mpletînd im aginea festivă a în
trunirii.
In încheiere, I. P. S. M itrop olit NESTOR al Olteniei, preşedinteleComisiei, a dat glas bucuriei tuturor celor prezenţi «că ne găsim şi cu
această întrunire în atmosfera sărbătorească de slăvire a faptelor tre
cutului, pentru meritul ce li se cuvine, dar şi spre a trage concluzii pen
tru zilele noastre. La Comisia noastră, 3 menţionat I. P. S. M itropolit
NESTOR în continuare, avem prilejul să promovăm în Bisericile noas
tre : Ortodoxă, Rom ano-Catolică şi Protestantă, elemente* comune de
iubire a patriei, de slujire a intereselor comune, de sprijinire a idea
lurilor spre mai bine, ale întregului popor român de azi şi de mîine»..
Mulţumind referenţilor şi celor care au luat cuvîntul, I. P. S. M i
tropolit NESTOR a prezentat cîteva lucruri privind activitatea viitoarea Comisiei.
Pr. asist. VIOREL IONIŢĂ

CRONICA

Luni, 10 octombrie 1983. Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Dr. Theodo
Yifl Percevic, şi pe Dr. Alfred Stirnemaim, preşedintele şi secretarul general al Or
«ganizaţiei «Pro Oriente», aliaţi într-o vizită în tara noastră. La primire au fost di
faţă : P. S. Episcop Vasile Tîrgavişteanul, vicar patriarhal, şi Arhim. Nifon Mihăiţă
-consilier patriarhal.
Mărfi, 11 octombrie—luni, 17 octombrie 1983. La invitaţia Prea Fericitului Pa
triarh Iustin, între 11— 17 octombrie 1983, Sanctitatea Sa Pimen Patriarhul Moscove
şi şl întregii Rusii, în fruntea unei delegaţii bisericeşti, a făcut o vizită oficială Bi
-sericii Ortodoxe Române.
Marii, 18 octombrie 1983. Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Dl. Diimitrio
Serbos, noul ambasador al Greciei la Bucureşti, într-o vizită protocolară de prezen
tare. La primire a fost de faţă I. P. S. Adrian Hriţcu, Arhiepiscop pentru Europa Cen
trală şi Occidentală.
Joi, 20 octombrie 1983. Prea Fericitul Patriarh Iustin a participat la Adunare/
preoţilor din Capitală, consacrată păcii şi dezarmării, care a avut loc la lnstitutu
Teologic din Bucureşti. Au luat parte PP. SS. Episcopi-vicari Vasile Tîrgovişteanul ş
Roman Ialomiţeanul, consilierii Administraţiei Patriarhale şi ai Arhiepiscopiei Bu
cureştilor.
Vineri, 4 noiembrie 1983. Prea Fericitul Patriarh Iustin a prezidat lucrările Con
siliului Naţional Bisericesc.
Luni, 7 noiembrie 1983. Prea Fericitul Patriarh .Iustin, împreună cu II. PP. S£
Teoctist al Moldovei şi Sucevei, Nestor al Olteniei şi Nicolae al Banatului, au avu
o întîlnire de lucru cu P. S. Episcop Germain de Saint.Denis, conducătorul Episcopie
Ortodoxe-Catolice Franceze, de la Paris.
— în aceeaşi zi Prea Fericitul Patriarh Iustin a participat la recepţia oferit
de Ambasada U.R.S.S. la Bucureşti, cu prilejul celei de a 66-a aniversări a Mari
Revoluţii Socialiste din octombrie.

Marti, 15 noiembrie 1983. Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Dl. Andrea
Berlakovich, ambasadorul Austriei la Bucureşti, într-o vizită protocolară de curtoazie
— In aceeaşi zi, Prea Fericitul Patriarh Iustin a prezidat lucrările Cozisiliulu
eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Miercuri, 16 noiembrie 1983. Prea Fericitul Patriarh Iustin, împreună cu I. P. S
Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei, au luat parte, în calitate de deputaţi, 1
lucrările sesiunii Marii Adunări Naţionale a R. S. România.
Miercuri, 23 noiembrie 1983. Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe ziaristu
italian Ugo Ragozzino, de Ia Ronia. A fost de faţă P. S. Episcop Vasile Tîrgovişteanu
vicar patriarhal.
Vineri-, 25 noiembrie 1983. Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Dl. Claud
■Gerard Marcus, deputat din partea partidului «Adunarea pentru Republică», membr
al Comisiei de politică externă a Adunării Naţionale a Franţei, şi pe Dl. Miche
Guillenschmidt, membru al Comitetului executiv al partidului «Adunarea pentru Re
publică», care au făcut o vizită în ţara noastră. A fost de faţă Arhim. Nifon Mi
hăiţă, consilier patriarhal.

Miercuri, 30 noiembrie 1983. Prea Fericitul Patriarh Iustin a primiţ pe Domnu
Jacques Simard, ambasadorul Canadei la Bucureşti, care a făcut Prea Fericirii Sal
o vizită de curtoazie. Au fost de< faţă : I. P. S. Mitropolit Antonie al Ardealului ş
Arhim. Nifon Mihăiţă, consilier patriarhal.
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Joi. 1 decembrie 1983. Prea Fericitul Patriarh Iustin, însoţit de P. S. Episcop-vicar
Roman Ialomiţeanul şi de Pr. vicar administrativ Octavian Popescu, a luat parte la
Adunarea festivă consacrată sărbătoririi a 65 de ani de la făurirea statului naţional
unitar român, care a avut loc în Capitală.
Duminică, 4 decembrie 1983. Prea Fericitul Patriarh Iustin a prezidat lucrările
şedinţei anuale a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor. 1
Miercuri, 7 decembrie 1983. Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Dr. Bastian
Reinhardt, directorul Centrului german pentru misiune medicală de la TubSngen
(R.F.G.), venit în ţara noastră ca delegat al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, de
la Geneva. Au fost de faţă : Arhim. Nifon Mihăiţă, consilier patriarhal, şi Diac. asist.
Ioan. Caraza.
Duminică, 11 decembrie 1983. Prea Fericitul Patriarh Iustin a prezidat lucrările
Adunării Naţionale Bisericeşti.
Luni, 12 decembrie 1983. Prea Fericitul Patriarh Iustin a prezidat lucrările sesiunii
Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Miercuri, 14 decembrie 1983. Prea Fericitul Patriarh Iustin a luat parte la şedinţa
Consiliului Naţional al F.D.U.S.
Joi, 15 decembrie 1983. Prea Fericitul Patriarh Iustin, împreună cu I. P. S. M i
tropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei, au luat parte, în calitate de deputaţi, la
lucrările sesiunii Marii Adunări Naţionale a R. S. România.
—
In aceeaşi zi, Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe P. S. Episcop Germaiii
de Saint-Denis, conducătorul Episcopiei Ortodoxe-Catolice Franceze, de la Paris.
Duminică, 25 decembrie 1983. Prea Fericitul Patriarh Iustin, împreună cu PP. SS.
Lpiscopi-vicari Vasile Tîrgovişteanul şi Roman Ialomiţeanul, în fruntea unui sobor
de preoţi şi diaconi, au săvîrşit Sfînta Liturghie arhierească în Catedrala Patriarhală,
cu prilejul Naşterii Domnului (Crăciunul).
Joi, 29 deccmbrie 1983■ Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Dl. Maurice
Bassous, ambasadorul Libanului la Bucureşti, care a făcut o vizită de curtoazie Prea
Fericirii Sale.
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D IN V IA T A C O M U N IT Ă Ţ IL O R ORTODOXE
R O M Â NE DE PESTE H O TA R E
P aro h ia o rto d o x ă rom ână din M e lb o u rn e — A u s tralia

Constituită la data de 20 decembrie 1970, parohia ortodoxă română
din Melbourne-—Australia a avut în ultim ii ani o activitate spiritualculturală susţinută şi a reuşit să obţină frumoase succese atît pe plan
materiali — lucrări de restaurarea casei parohiâ-le, instalarea de apă caldă
la biserică, amenajarea diferitelor camere pentru întruniri — , cît şi pe
plan spiritual — organizarea de hramuri, slujbe festive la praznice etc.
Activitatea cultural-naţională a constituit, de asemenea, o latură
im portantă.în viaţa spirituală a parohiei. S-au organizat diverse întru
niri culturale cu care prilejuri au fost evocate evenimente şi persona
lităţi ale artei şi culturii noastre româneşti, s-au aniversat date mai
'importante din istoria noastră naţională, s-au ţinut conferinţe, s-au v i 
zionat film e documentare, s-au dat interviuri la radio etc.
Sub raport ecumenist şi interortodox, preotul parohiei a întreţinut
legăturile cu celelalte comunităţi religioase din zonă (greacă, sîrbă, bul
gară, antiohiană, armeană, şi indiană) invitînd pe reprezentanţii lor la
d iferite evenim ente mai importante din viaţa parohiei, sau participînd
el însuşi, ca invitat, la unele întruniri din cadrul acestor comunităţi.
Semnalăm, în acest sens, participarea sa la întrunirile Consiliului
Executiv al Bisericilor din Victoria, care a avut loc în zilele de 6 apri
lie, 11 mai şi 8 iunie 1983, precum şi la întrunirile Consiliului Interbisericesc pentru im igranţii <din V ictoria de la 7 aprilie, 3 mai şi 6 iunie
1983. De asemenea, Prestul Dumitru Găină a fost unul din cei 19 re
prezentanţi ai B isericilor din Australia, membre ale Consiliului Austra
lian al Bisericilor, care s-au întrunit în zilele de 18 şi 19 aprilie 1983
la Melbourne, în cadrul Com isiei «Faith and O rder» (Credinţă şi Consti
tuţie) pentru a dezbate tema «Botez, Euharistie şi Preoţie», în vederea
elaborării unui răspuns comun către Consiliul Ecumenic al Bisericilor
de la Geneva.
La 25 august, biserica română din M elbourne a găzduit Conferinţa
Bisericilor ortodoxe şi orientale din Victoria, la care au participat circa
40 persoane, clerici şi mireni. Preotul Daniel El An ton y al Bisericii copte
a vorb it despre Taina Spovedaniei, iar Preotul D. Găină a dat unele lă
muriri cu p rivire la Biserica română.
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Conferinţa mondială a vorb itorilor de limbă engleză, «English Speaking Union», şi-a desfăşurat lucrările, tim p'de osăptăm înă, începînd cu
16 septembrie 1983, la Melbourne, unde s-au întrunit, cu acest prilej,
peste 400 de delegaţi din m ajoritatea ţărilor lumii. Printre participanţii
la această Conferinţă s-.a numărat şi Preotul Dumitru Găină, care a con
dus lucrările unui grup din cadrul secţiei a 3-a de lucru.
Parohia, prin preotul ei, s-a în grijit de apariţia în continuare a pu
blicaţiei «A ltaru l Străbun», buletinul de presă al comunităţilor ortodoxe
române din Australia şi Noua Zeelandă, ajunsă la al X ll-le a an de apa
riţie. Pe lîngă diferite articole, note, studii, şi informaţii diverse «A lta 
rul Străbun» publică cu regularitate materiale ce oglindesc aspecte din
viaţa celor patru parohii româneşti ce funcţionează în Australia şi Noua
Zeelandă. Inserăm, în rîndurile următoare, cîteva titluri din articolele
publicate în ultimele numere din anul 1983 :
«T o ţi românii, îm preună» de P. F. Patriarh Iustin, în nr. 3/1983 ; în
acelaşi număr : «O rtodoxia românească în Australia», de Pr. D. Găină
şi «Despre patimi şi purificare», de Pr. Constantin Iana, care, continuă
un studiu început în nr. 1/1983. T ot în nr. 1/1983, mai semnalăm artico
lele : «C larifică ri» şi «124 de ani de Ia Unirea Principatelor», de Pr. D.
Găină. Din nr. 2/1983, socotim demne de menţionat articolele ; «S păta
rul N ico lae M ilescu», de Ia-ncu Buzillă, «Despre Sfintele Paşti», de Pr.
Gheorghe Speranţă, «Bucureştii» şi «Ciprian Porumbescu», de Pr. Gabriel Popescu, «De ce sub jurisdicţia Patriarhiei Rom âne» şi «T h e w omen and m inistry» (Fem eile şi hirotonia), de Pr. Dumitru Găină, iar din
numărul 4/1983 semnalăm articolele: «Euroşim a», de Ap ostol N. Z. şi
«M area Unire din 1918», de Pr- Constantin Iana.
P aro h ia o rto do x ă rom ână din S alzb u rg — A u s tria

A ctivitatea spirituală a parohiei ortodoxe române din Salzburg s-a
concretizat, în ultima perioadă, prin oficierea cu regularitate a slujbelor
religioase în duminici şi sărbători, în biserica vech e-catolică din incinta
Castelului M irabell, iar cu începere din ianuarie 1983, preotul Ioan Săbăduş s-a deplasat, o dată pe lună, şi la Innsbruck unde.a săvîrşit Sfîntă
Liturghie în capela ortodoxă din Siebernstrasse, proprietatea municipa
lităţii.
Conform uzanţelor locale, programul slujbelor s-a anunţat anticipat
.în ziarele «Sadzburger N achrichten» şi rtespectiv «T irole r Tageszeitung».
Desfăşurarea cultului ortodox de rit bizantin a trezit interes şi în rîndul
localnicilor vorbitori de limbă germană, un cor de profesie manifestîn. du-şi chiar dorinţa de a învăţa Sfîntă Liturghie pe 4 v o c i în limba ro
mână pe m elodie psaltică şi a da răspunsurile la strană cînd se oficiază
Sfîntă Liturghie pentru comunitatea românească. Aceşt lăudabil entu
ziasm şi străduinţă au dat -rezultate îmbucurătoare, astfel că, la slujba
arhierească oficiată cu prilejul ljramului parohiei «Sfinţii arhangheli M ihail şi G avriil», care a avut loc duminică 6 noiembrie 1983 în biserica
din incinta castelului M irabell, şi la care a slujit I. P. S. Arhiepiscop
Adrian Hriţcu de la Paris, răspunsurile la strană au fost date într-o m a
nieră impecabilă de corul m ixt Konzertensemble Salzburg. Despre slujba
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hramului au scris mai multe ziare locale ca : «Salzburger Nachrichten»
«S alzburger V olk szeitun g» şi «N e u e Kronen Zeitung», care a publica’
şi o imagine din timpul slujbei.
Viaţa religioasă a parohiei s-a îm pletit în mod armonios cu viaţc
culturală a comunităţii, slujbele religioase fiind de cele mai multe or
urmate de întruniri la care s-au evocat diferite evenim ente din istoric
patriei noastre sau unele personalităţi de seamă -ale culturii noastre na
ţionale, precum şi evenim ente şi personalităţi din cultura poporului îr
sînul căruia'com unitatea românească îşi desfăşoară activitatea.
A stfel, la 9 octombrie 1982, preotul, însoţit de credincioşi, a vizita'
expoziţia organizată cu prilejul îm plinirii a 1400 de ani de la întem eie
rea mînăstirii şi aşezămintelor «Sf. Petru» din Salzburg. Participînd k
seminarul organizat în ziua de sîmbătă, 16 octombrie 1982, la Bildungstrasse St. V irgil, pe tema «Sfîntul Mumte Athos — Ortodoxie şi Ecumenism», Preotul Ioan Săbăduş, arăta în intervenţiile sale, dărnicia dom
nitorilor români pentru susţinerea m înăstirilor atonite şi contribuţia Bi
sericii Ortodoxe Române la cauza şi prom ovarea ecumenismului actual
La 11 noiembrie 1983, la Galeria «Zentrum 107» din Innsbruck con
dusă de dr. N. Marineşcu, a avut loc vernisajul expoziţiei «A rta popu
lară românească», care a cuprins, pe lîngă icoanele pe sticlă ale Părin
telui Tim atei Tohăneanu de la mînăstirea Brlncoveanu, Sîmbăta de Sus
şi o serie de costume naţionale, lucrări de ceramică şi artizanat şi pic
turi de T. Bogoi, Eugenia-Buiuc Marineşcu şi Gheorghe Răducanu. L<
vernisajul e xp oziţiei au fost prezenţi Dl. Octavian Groza, ambasadorul
României în Austria, Ştefan Kukla, secretarul general al A sociaţiei de
prietenie româno-austriacă, alte oficialităţi locale şi un numeros public
compus din cetăţeni ai oraşului şi credincioşi ai parohiei ortodoxe ro
mâne din Salzburg. La aceeaşi galerie, în duminica din 14 noiembrie
Prof. T. Lichtfuss de la Institutul Francez din Innsbruck a susţinut con
ferinţa «F rescele bisericilor din nordul M o ld o v e i», exem plificată cu dia
p ozitive, prin care publicul a avut posibilitatea să admire frumuseţea şi
specificul picturilor din bisericile noastre.
Exponatele de la Innsbruck au fost prezentate şi la Salzburg, la 3C
noiembrie, în cadrul expoziţiei «A rta românească contemporană», cu
care prilej s-a comemorat şi unirea Transilvaniei cu România de la 1
Decembrie 1918, eveniment marcat, de altfel, şi în cadrul întrunirii ce a
urmat slujbei din 5 decembrie. în cadrul unei întîlniri consacrate ani
versării Unirii Principatelor de la 24 ianuarie 1859, studentul teolo g Stan
Ioan a prezentat datele istorico-sociale şi îm prejurările care au favorizat
această înfăptuire epocală a poporului român, după care, mai mulţi par
ticipanţi au recitat versuri cu teme specifice, iar asistenţa a cîntat Hora
Unirii.
Semnalăm, în continuare, cîteva activităţi ecumenice.
La 24 iunie 1983 a avut loc la Salzburg un seminar intitulat «Aus
der WeGt der ostkirchlichen Liturgie. Bilder und M usik». (Despre Li
turghia Bisericii de Răsărit. Imagini şi muzică). Seminarul, care a întru
nit un mare număr de participanţi, a fost organizat de Biserica RomanoCatolică. în referatul principal, Pater G regor Hohmann O S A din W iirzburg — R.F.G., un specialist în liturgica ortodoxă şi în cîntarea biseri-
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cească răsăriteană, a expus un bogat material liturgic audio-vizual din
toate ţările ortodoxe cu excepţia României. Pentru a compieta această
lipsă, Pr. Ioan Săbăduş a fost solicitat să aducă mai multe completări
despre importanţa cultului în general şi a Sfintei Liturghii în special, în
viaţa bisericească a creştinismului ortodox român, ca formă distinctă
de manifestare a spiritualităţii şi e v la v iei creştine. Cu această ocazie,
P. C. Sa a prezentat, spre audiţie, şi a oferit referentului princiţpal un set
de 4 discuri cu muzică bisericească românească.
La 21 octombrie 1983 a avut loc la Bildungshaus St. V irg il o sesiune
de lucru pentru schimb de experienţă a Institutului C atolic de pedagogie
religioasă cu participarea mai multor profesori catolici de religie de la
şcolile superioare de stat şi confesionale din oraşul şi landul'Salzburg.
Preotul Ioan Săbăduş, care a participat în calitate de invitat împreună
cu alţi membri ai cercului ecumenic de lucru, a referit asupra învăţămîntului religios în Biserica O rtodoxă Română, asupra relaţiilor ecumenice
între cultele, din ţara noastră şi a reliefat, totodată, unele aspecte speci
fice cu care este confruntată o comunitate 'bisericească în diaspora, atît
pe planul catehetic şi' al învăţămîntului religios cît şi pe cel al ecume
nismului practic.
Tot la Bildungshaus St. V ir g il a avut ioc în zilele de 27 şi 28 octom 
brie 1983, în cadrul «Săptămînii ortodoxe», o sesiune de lucru organi
zată de «Arbeitsgem einschaft christlichen Kirchen in B ayern» (A s oc ia 
ţia Bisericilor creştine din Bavaria). Sesiunea a început prin oficierea
Sfintei Liturghii ortodoxe în capela Institutului St. V irg il la care au asis
tat toţi participanţii. Preoţii oficianţi au fost : Pr. M ircea Basarab de
la Miinchen, Pr. Ioan Săbăduş de la- Salzburg, preotul grec din W iirzburg şi preotul sîrb din Niirnberg. Tema principală a întrunirii a f o s t :
«Caracteristici ale e v la v ie i şi spiritualităţii ortodoxe». Au prezentat re
ferate Pr. dr. M ircea Basarab şi preotul sîrb S. M ilunovici. Preotul Ioan
Săbăduş a adus unele completări privind rolul şi înţelesul moral al pos
tului, precum şi necesitatea unei tem einice pregătiri în vederea primirii.
Sfintei împărtăşanii.
P aro h ia o rto d o x ă rom ână din V ie n a — A u s tria

R elaţiile românilor cu austriecii sînt seculare şi marile festivităţi
organizate anul trecut în capitala Austriei cu prilejul aniversării a 300
de ani de la despresurarea V ien ei de turci (1683) au arătat şi contribuţia
pe care românii şi-au adus-o la înfringerea duşmanului comun — Impe
riul otoman. Referindu-ne doar la evenim entele ce au avut loc în anul
1983, vom face menţiune, în rîndurile de faţă, despre manifestările religios-culturale ale românilor stabiliţi în Viena şi grupaţi în jurul paro
hiei «în vierea Domnului», care este condusă de Pr. dr. M arin Branişte.
Am intim mai întîi că viaţa religioasă şi-a urmat cursul său normal,
după dctinile lăsate nouă din moşi-strămoşi, cu oficierea Sfintei Litur
ghii ?n fiecare duminică şi sărbătoare, în biserica românească din Lovelstrasse 8, W ie n I, iar celelalte slujbe — botezuri, sfinţiri de case, pa
rastase, înmormîntări etc. — , au fost oficiate la cererea credincioşilor
parohiei. La unele slujbe au luat parte şi personalităţi locale, c iv ile şi
bisericeşti, făcîndu-se astfel cunoscută bogăţia şi frumuseţea tradiţiilor
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noastre religioase străbune şi intensitatea trăirii lor, indiferent de locu'
unde au ajuns să poposească fiii neamului românesc.
O latură importantă în viaţa spirituală a comunităţii ortodoxe ro
mâne din Viena o constituie activitatea ecumenică, ce urmăreşte pe de
o parte stabilirea de bune relaţii între credincioşii diferitelor confesiuni
cre$tine şi, pe de altă parte, promovarea valorilor Ortodoxiei româneşti
în rîndurile localn icilor
Sîmbătă, 10 decem brie 1983, în sala de concerte a Academ iei de
M uzică şi Artă dramatică
(Hochschule fur Musik und Darstellende
Kunst) din Johannesgasse, 8 , 1010 W ien, a avut loc concertul de colinde
al bisericii, prezentat, în cadrul unui program mai larg, de studenţii cla
sei Prof. M ichael Frischenschlager şi completat de Prof. dr. Martha Dang
de la Academ ie, îşi M aria P iffl de la Televiziu nea austriacă.
Pe lîngă satisfacerea n evoilor strict religioase şi exprimarea bogă'
ţiilor noastre tradiţionale, cultice şi liturgice în medii de viaţă diferite
întrunirile duminicale şi din sărbătorile de peste an au constituit bum
prilejuri de manifestări culturale şi naţionale. Astfel, duminică 23 ia
nuarie, a fost comemorată Unirea Principatelor (1859) cu care prilej a\
vorbit Pr. M arin Branişte, Vinzenz Przypolski şi ing. August Ogrojensek
Au asistat la cerem onie Dl. ambasador Octavian Groza şi ataşatul cui
tural I. Gălăcianu. După Sfînta Liturghie din duminica din 6 februar»
1983, a urmat un program cultural mai amplu în cadrul căruia Pr. M arii
Branişte a vorbit despre «Centenarul Alm anahului», comemorarea a 30(
de ani de la despresurarea V ien ei de iturci şi «S impozionul Cantacuzino»
iar P. S. Episcop V asile al Oradiei a rostit conferinţa : «Contribuţia Bi
sericii Ortodoxe Române la înfăptuirea idealului de unitate naţională»
Tot ca activitate cultural-naţională românească în Viena, se cuvine s<
menţionăm aici conferinţa «Ţ ă rile Româneşti apărătoare ale creştină
tăţii în evul mediu», pe care Prea Sfinţitul Epjscop Vasile al Oradiei i
rostit-o luni, 7 februarie, în sala de conferinţe a Fundaţiei Schotten îi
faţa unui numeros public, enoriaşi ai parohiei şi membrii A sociaţiei «U
nirea — Prietenii României în Austria», personalităţi ale v ie ţii culturali
din Viena şi reprezentanţi ai presei, printre care dr. Schulmeister, re
dactorul ziarului «D ie Presse».
* M ai mulţi membri ai A sociaţiei şi enoriaşi ai parohiei au participai
luni 30 mai, la deschiderea expoziţiei Balladen der Jahresseiten (Balade
le anotim purilor), pictură pe lemn în tehnica vech ilor icoane româneşti
organizată de pictorul T eodor B ogoi în sălile Băncii Creditanstalt Bank
verein, Linke W in ze ile 38, W ien. O altă expoziţie de pictură româneasc
a fost deschisă, în acelaşi local, Juni 6 iunie, de către pictorii Popovic
şi Răducanu.
în cadrul «A nului Eminescu (1983)», s-au ţinut mai multe alocuţiun
referitoare la opera şi personalitatea marelui nostru poett; duminice
19 iunie, Prof. dr. Dimitrie Vatamaniuc, de la M uzeul de istoria literatu
rii din Bucureşti, a vorbit despre «Stadiul actual al cercetării şi publică
rii ediţiei naţionale a operei lui Eminescu», aniversarea unui secol d
la apariţia «Luceafărului» în Almanahul «Rom âniei June» (aprilie 1882
şi despre editarea, pentru prima oară (decem brie 1883), a operei mare
lui nostru poet în volum ul întocmit de Titu M aiorescu ; Dr. Costine
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Jornescu a vorbit, duminică, 26 iunie, despre «M ih ai Eminescu — o înal
tă conştiinţă justiţiară» şi duminică, 3 iulie, despre «Dimensiunea socială
şi naţională a ortodoxiei româneşti în gîndirea lui Eminescu». T ot în
aceeaşi zi, amintind că M ihai Eminescu a făcut şi studii de medicină,
Conf. dr. Ion M ihai Năstase din Cluj-Napoca, delegat la Congresul In
ternaţional de D iabetologie de la Ulm, R.F.G., a vorb it despre «Cauzele
şi combaterea diabetului», şi a făcut apoi o expunere asupra succeselor
medicinii româneşti în ţară şi în străinătate.
Duminică, 10 iulie, a fost comemorată îm plinirea unui secol de la
încetarea din viaţă (6 iunie 1883) a compozitorului Ciprian Porumbescu,
care, anul trecut, a fost aniversat de UNESCO. Despre viaţa, opera şi le 
găturile lui Ciprian Porumbescu cu «România Jună» a vorbit Pr. M arin
Branişte, după care, întreaga asisLehţă a cîntat «T ric o lo ru l» şi «Pe-al
nostru steag».
între 7— 12 septembrie,, 1983 parohia a găzduit Simpozionul Cantacuzino : Românii apărători ai Europei, în cadrul căruia s-a constituit
Asociaţia Culturală Internaţională a Etniei Române (AC IE R ). S-au adunat
peste 150 de personalităţi ale culturii şi artei româneşti de peste
hotare. Unele din referatele lor, organizate pe 4 secţii, s-au r e 
ferit la personalitatea şi activitatea V oievodulu i Şerban Cantacuzino, că
ruia i s-a ridicat lin bust, aşezat lîngă bisericuţa românească Tivoli, ridicată deasupra Crucii făcută de v o ie v o d pe locul unde şi-a avut
tabăra în, 1683. Bustul, ridicat de Obştea românilor din Viena şi situat
pe Bety Roose W eg , W ie n 12, a fost inaugurat sîmbătă, 10 septembrie
1933, şi au slujit cu acest prilej : I. P. S. Arhiepiscop Adrian de la Paris,
P. S, Episcop Nikolaus Hummel al Bisericii Vechi-C atolice din Austria,
Pr. prof. dr. Ernst Suttner, decanul Facultăţii de T e olog ie Catolică din
Viena, Gallus Steiner, parohul parohiei Gatterholzl în cuprinsul căreia
se găseşte Capela M oldovenească, Pr. M arin Branişte de la Viena, Pr.
loan Dură de la Haga şi Pr. V asile Palade de la Bruxelles. Au ţinut alo
cuţiuni : I. P. S. Arhiepiscop Adrian, Ing. August Ograjensek, Prof. dr.
M ihail Steriade, Bruxelles,, preşedintele ACIER, Prof. Dr. Ernst Suttner,
decanul Facultăţii de T e olog ie C atolică din Viena şi delegat al Funda
ţiei «P ro O rien te» şi Preotul Gallus Steiner, ca delegat aii Eminenţei
Sale Cardinalul Konig. Din partea autorităţilor de stat a vorbit delega
tul Primarului Vienei, dr. Graz, care a şi patronat Simpozionul. în scri
soarea trimisă cu acest prilej, Dl. preşedinte federal Dr. Rudolf Kirchschlăgej- scria : «P o t să v ă asigur de înaltul interes pe care îl port reCaţiilor spirituale şi culturale existente de sfecole între România şi Austria,
precum şi' de aprecierea mea deosebită pentru personalităţile care au
meritul de a fi contribuit în acest sens».
Marţi, -22 noiembrie a fost sărbătorită.aniversarea a 65 de ani de ia
Unirea Transilvaniei cu România. Au rostit cuvîntări : Vinzenz Przypolski, preşedintele «A so ciaţiei Unirea», Ing. August Ograjensek şi Prof.
dr. A d o lf Armbruster de la Universitatea din Tiibingen care şi-a susţinut
conferinţa «Însemnătatea M arii Uniri din 1913». A urmat un program
artistic condus de Prof. V io re l Cosma de la Conservatorul «C iprian P o
rumbescu» din Bucureşti la care ,şi-au dat concursul Cleopatra M elidoneanu, solistă la Teatrul de operetă din Bucureşti, M arta Joja, profe

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNA

soară de pian la Conservatorul din Bucureşti şi Sanda Crăciun, v io lo 
nistă la Filarmonica din Bucureţşti.
Tot în cadrul activităţilor culturale se înscrie şi editarea Alm ana
hului parohiei pe anul 1984, pe care îl prezentăm în continuare.
într-o form ă grafică deosebit de îngrijită şi cu un conţinut divers,
Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena pe anul 1984 cuprinde
160 pagini şi are imprimat pe coperta principală bustul Voievodului
Şerban Cantacuzino, domnul Ţării Româneşti (1678— 1688), ridicat în
faţa C apelei m oldoveneşti din T iv o li de obştea românească din Viena
în 1983.
’ Ca şi în anii trecuţi, în prim ele pagini este publicat un cuvînt îna
inte, «Precu vîn tare», în lim bile română şi germană, semnat de Prea Fe
ricitul Părinte Patriarh Iustin, în care, printre altele, Prea Fericirea Sa
binecuvintează vredniciile şi roadele ostenelilor Obştii româneşti din
Viena, îndemnîmd pe membrii ei să-şi păstreze cu scumpătate «cununa»,,
căci «Rom ânilor de peste hotare le revin e într-adevăr înalta misiune de
a îm bogăţi cu avutul propriu patrimoniul spiritual al obştilor în m ijlo
cul cărora s-au strămutat şi trăiesc acum».
Urmează Pastorala I. P. S. Arhiepiscop Adrian la Praznicul N aşterii
Domnului şi Calendarul bisericesc pe anul 1984.
C ronicile parohiilor ortodoxe române din V iena şi Salzburg şi un
articol despre colinde, ca mesaj de pace, semnat de Pr. M arin Branişte,
sînt publicate în capitolul «D in viaţa rom ânilor din Austria», iar în ul
tim ele pagini este publicată Cronica Patriarhiei Române.
Un evenim ent deosebit în viaţa parohiei şi comunităţii româneşti
din V iena a fost Sim pozionul Internaţional «C antacuzino» căruia i s-a
rezervat un capitol special compus din : Cuvîntul rostit de Prof. M ihail
Steriade după slujba din 2 oct. 1983, Cuvîntul prof. dr. Ernst Suttner la
inaugurarea bustului lui Şerban Cantacuzino, Impresiile Elenei de Silaghi Şirag la Sim pozionul «Cantacuzino» şi Constituirea Asociaţiei
Culturale Internaţionale a Etniei Române (AC IE R ), de drd. T. DorofteL
A rtic ole le de fond sînt grupate în trei capitole, care au fost intitu
late, după problematica pe care o abordează, a s tfe l:
— D in trecutul parohiei — acum 70 de ani, în care Pr. dr.. Marin
Branişte semnează articolele : «M o aştele Sfîntului Ioan cel N ou de la
Suceava, la V ien a», «A cu m 70 de a n i;— Slujbă de pomenire penteu arhi
ducele Franz Ferdinand al Austriei în biserica ortodoxă română din
V ie n a » şi «Preotuil Ion Mitariu, slujitor al parohiei ortodoxe române
din V iena (1925— 1928)» ;
— D in tezaurul de învăţături al dreptei credinţe, compus din arti
c olele : «Iisus Hristos, viaţa lum ii», de P. S. Episcop V asile al Oradiei,
((Sensul actual al în v ie rii», de Pr. M arin Branişte şi «P e urmele ouălor
roşii», de Arch. Eduard P o la k ;
— Din trecutul de luptă şi jertfă pentru ţară şi umanitate al popo
rului român, în acest capitol, mai amplu ca întindere, P. S. Episcop V a 
sile al Oradiei, publică, în lim bile română şi germană, conferinţa «Ţ ă-
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soară de pian la Conservatorul din Bucureşti şi Sanda Crăciun, v io lo 
nistă la Filarmonica din Bucureşti.
T ot în cadrul activităţilor culturale se înscrie şi editarea Alm ana
hului parohiei pe anul 1984, pe care îl prezentăm în continuare.
într-o form& grafică deosebit de îngrijită şi cu un conţinut divers,
Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena pe anul 1984 cuprinde
160 pagini şi are imprimat pe coperta principală bustul V oievod u lu i
Şerban Cantacuzino, domnul Ţării Româneşti (1678— 1688), ridicat în
faţa C apelei moldoveneişti din T iv o li de obştea românească din Viena
în 1983.
' Ca şi în anii trecuţi, în prim ele pagini este publicat un cuvînt îna
inte, «Precu vîn tare», în lim bile română şi germană, semnat de Prea F e
ricitul Părinte Patriarh Iustin, în care, printre altele, Prea Fericirea Sa
binecuvintează vred niciile şi roadele ostenelilor Obştii româneşti din
Viena, îndemnîind pe membrii ei să-şi păstreze cu scumpătate «cununa»,,
căci «Rom ânilor de peste hotare le revin e într-adevăr înalta'misiune de
a îm bogăţi cu avutul propriu patrimoniul spiritual al obştilor în m ijlo
cul cărora s-au Strămutat şi trăiesc acum».
Urmează Pastorala I. P. S. Arhiepiscop Adrian la Praznicul Naşterii
Domnului şi Calendarul bisericesc pe anul 1984.
C ronicile parohiilor ortodoxe române din V ien a şi Salzburg şi un
articol despre colinde, ca mesaj de pace, semnat de Pr. M arin Branişte,
sînt publicate în capitolul «D in viaţa rom ânilor din Austria», iar in ul
tim ele pagini este publicată Cronica Patriarhiei Române.
Un evenim ent deosebit în viaţa parohiei şi comunităţii româneşti
din V iena a fost Simpozionul Internaţional «C antacuzino» căruia i s-a
rezervat un capitol special compus din : Cuvîntul rostit de Prof. M ihail
Steriade după slujba din 2 oct. 1983, Cuvîntul prof. dr. Ernst Suttner la
inaugurarea bustului lui Şerban Cantacuzino, Impresiile Elenei de Silaghi Şirag la Simpozionul «Cantacuzino» şi Constituirea Asociaţiei
Culturale Internaţionale a Etniei Române (AC IE R ), de drd. T. D orofteL
A rtic ole le de fond sînt grupate în trei capitole, care au fost intitu
late, după problematica pe care o abordează, astfel :
— Din trecutul parohiei — acum 70 de ani, în care Pr. dr. M arin
Branişte semnează articolele : «Moaiştele Sfîntului Ioan cel N ou de la
Suceava, la V ien a», «A cu m 70 de ani — Slujbă de pomenire penteu arhi
ducele Franz Ferdlnand al Austriei în biserica ortodoxă română din
V ie n a » şi «Preotul Ion Mitariu, slujitor al parohiei ortodoxe române
din V iena (1925— 1928)» ;
— D in tezaurul de învăţături al dreptei credinţe, compus din arti
colele : «Iisus Hristos, viaţa lum ii», de P. S. Episcop Vasile al Oradiei,
«Sensul actual al în v ie rii», de Pr. M arin Branişte şi «P e urmele ouălor
roşii», de Arch. Eduard Polak ;
— D in trecutul de luptă şi jertfă pentru ţară şi umanitate al popo
rului român. în acest capitol, mai amplu ca întindere, P. S. Episcop V a 
sile al Oradiei, publică, în lim bile română şi germană, conferinţa «Ţ ă 
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rile Româneşti, apărătoare ale creştinătăţii în evul m ediu» pe care a
susţinut-o la Fundaţia «P ro O rien te» din V iena la 7 februarie 1983. Acest
studiu este o «fre s c ă » istorică a secdlelor X IV — X V II văzută din per
spectivă românească, situaţia Ţărilor Române în contextul istorico-geografic al vrem ii şi contribuţia pe care şi-au adus-o românii la în vin ge
rea turcilor, care asediaseră V iena în 1683.
Urmează un sumar al unui articol mai amiplu al lui C. R ezachevici
intitulat «Steagurile româneşti din oastea lui Jan Sobieski în campanie
peritru eliberarea Vienfii (1683), după uri nou izvor p o lo n »; «A sed iul
V ien ei din 1683 în conştiinţa societăţii româneşti din secolele X V II şi
X V III», de Dr. Constantin Şerb an ,• «E roi români în Austria», de Pr. M.
Branişte ş.a.
După cum se vede, şi anul acesta Alm anahul Parohiei ortodoxe r o 
mâne din V iena trezeşte atenţia şi interesul atît al membrilor Comuni
tăţii respective c ît şi al unui public mai larg, iar activitatea spirituală în
general a parohiilor ortodoxe române prezentate în rîndurile de faţă se
arată a fi meritorie, cu perseverente osteneli şi cu îmbucurătoare îm
pliniri.
'
Drd. DOROFTEI TOADER

* I NDRVMUR! *PUSTORIUe
PO RUNCILE BISERICII
Pr. IO A N MIRCEA

Scopul ven irii lui Hristos în lume şi al întemeierii. Bisericii este
mîntuirea oamenilor. Pentru atingerea acestui ţel sfînt, Dumnezeu a rînduit două mari L e g i : cea a V echiului şi cea a N oului Testament. V e 
chiul Testament avea Legea lui M oise şi templul cu le gile şi rîndiiielile
lui tem porale şi pregătitoare, iar N oul Testament, Evanghelia şi Biserica
cu legile, rînduielile şi poruncile ei m.înituitoare, date direct de M întui
torul Hristos, iar altele de Biserică.
După autorul şi izvorul lor le g ile sînt :• dumnezeieşti şi omeneşti.
L egile lui Dumnezeu sînt de două fe lu r i: fireşti — sădite în firea umană,
pe ca're le au <şi p ă g în ii: «care, neavînd lege (scrisă), din fire fac ale
le gii», avînd legea morală naturală sau firească, «scrisă în inim i» (Rom.
2, 14— 1 5 ); şi cele care alcătuiesc legea morală suprafirească, sau re
velată, cuprinsă în Vechiul şi N oul Testam ent; prima, dată prin M oise
şi prooroci,, dar m ijlocită şi riedeplină, iar a doua, deplină şi desăvîrşită,
revelată direct prin Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, cuprinsă în N oul
Testament, zisă şi «le g e a morală p ozitivă».
Vechiul Testament cuprinde diferite p oru n ci: morale, cerem oniale
^i civile, date în vederea pregătirii credincioşilor pentru prim irea lui
Hristos. La venirea Mîntuitorului însă au încetat poruncile cerem oniale
şi cultul religios de -la templu, pentru că ele preînchipuiau numai lucra
rea Lui mîntuitoare ; de aceea «se desfiinţează pentru neputinţa şi nefolosul lo r» (E vrei 7, 18) în a mjntui pe oameni, fiind înlocuite de cele
ale L egii N oi.
Din poruncile vech i au rămas valabile numai cele morale, care for- •
mează partea cea mai însemnată a Vechiului Testament. Acestea sînt
cuprinse în D ecalog, porunci date de Dumnezeu lui M oise pe muntele
Sinai. D ecalogul este prima lege scrisă pe două table de piatră : prima
tablă de piatră cuprindea prim ele patru porunci, iar a doua pe celelalte
şase. D ecalogul constituie cea mai înaltă le g e morală dată pînă la Dom
nul Hristos. Legea vech e avea însă n evoie să fie completată şi desăvîr
şită, fiind imperfectă, întrucît privea lucrurile formal şi exterior. Desă
vîrşirea ei s-a făcut de Mîntuitorul, care, 'luînd poruncă' cu poruncă, îi
adaugă partea interioară şi o spiritualizează, zicînd : «A ţ i auzit că s-a
zis..., iar Eu zic vouă...» (M atei 5, 17— 48). După autoritatea de la care
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provin, legile şi poruncile omeneşti se zic că s în t: legi şi porunci bise
riceşti, sau canonice, date de B iserică; şi le g i civile sau de stat. Legile
bisericeşti şi cele de stat sîrrt calea prin care Dumnezeu îşi face cunos
cută, în chip indirect, v oia Sa omului.
Legile sau poruncile bisericeşti sînt legiu irile şi rânduielile pe care
şi le dă Biserica pentru buna cîrmuire a credincioşilor pe calea ascultării
şi a mîntuirii lor. In Biserică, autoritatea supremă o au apostolii şi ie 
rarhia superioară — patriarhi, m itropoliţi şi episcopi — care adunaţi în
Sinoade (cf. Fapte 15, 2— 40), în virtutea puterii ei spirituale primite de
la Mîntuitorul, hotărăsc cele ale dreptei credinţe şi ale v ie ţii morale, pe
temeiul Sfintei Scripturi şi al Sfintei Tradiţii. Această putere reiese din
cuvintele Domnului, care zice : «Iar de nu va asculta nici de Biserică,
să-ţi fie ca un păgîn şi vameş. A d evăr grăiesc vouă (A p osto li şi ierarhi):
Oricîte v e ţi Aega pe pămînt, v or fi legate şi în cer, şi oricîte v e ţi dez
lega pe pămînt, v or fi dezlegate şi în cer» (M atei 18, 17— 18; loan 20,
23). Cu această putere spirituală ei pot legifera şi sancţiona pe cei ce
se abat de la norm ele de credinţă şi de la cele morale.
Legile bisericeşti alcătuite conform Scripturii şi Tradiţiei Sfinte au
rositul de
tălmăci învăţăturile Mîntuitorului, a disciplina pe credin
cioşi şi a-i îndemna ia ascultare de Biserică şi la păzirea poruncilor ei
dumnezeieşti. C ele mai însemnate legi date de Biserică sînt canoanele
şi cele nouă porunci bisericeşti.
Canoanele sînt alcătuite de Sinoadele ecumenice ale Bisericii şi de
unele Sinoade locale, particulare, recunoscute apoi de cele ecumenice,
statornicind organizarea şi conducerea ei, precum şi drepturile şi înda
toririle membrilor e i : clerici, monahi şi credincioşi (cf. învăţătura de'
credinţă creştină ortodoxă, p. 158).
Porun cile Bisericii sînt în număr de nouă şi anume :
1. P r i m a p o r u n c ă a B i s e r i c i i :
«Să luăm parte la serviciu l
divin din D um inici şi sărbători, ascultînd cu evla v ie Siînta Litu rgh ie ».
Ce ne cere această poruncă? Să ţinem cu sfinţenie Duminicile şi sărbă
torile, închinate Domnului şi sfinţilor bineplăcuţi Lui, mergînd la bise
rică şi ascultînd cu e v la v ie Sfîntă Liturghie. Dar de ce numai la biserică?
Nu ne putem ruga, oare, şi acasă şi în tot locul şi în orice timp ? Desigur
că d a ! De aceea ne-a lăsat Domnul rugăciunea «T atăl nostru», ca să ne
rugăm şi în casele noastre, şi «în tot locul (I Tim. 2, 8) ridicînd mîini
sfinte spre cer».
Dar atunci de. ce îndeosebi în biserică şi în acele zile sfinte ? M ai
întîi pentru că biserica este locaşul sfînt, este casa lui Dumnezeu, unde
se săvîrşesc numai cele sfinte. T ot aici, îri biserică sînt prezenţi în chip
nevăzut şi împreună-rugători cu noi şi îngerii şi sfinţii, cînd noi avem
ţinuta cuviincioasă în îmbrăcăminte şi' în atitudine de smerenie şi e v la 
vie în a ne ruga, a asculta învăţătura E vangheliei şi a Apostolilor, participînd activ la cîntările şi rugăciunile ce se fac. Sfîntul loan Gură de
Aur atrage atenţia creştinilor care vin la biserică, spunînd : «Biserica nu
este frizerie, nici drogherie sau v reo altă p răvălie de tîrg, c i'lo c al în
gerilor, loc al arhanghelilor, palatul lui Dumnezeu, cerul însuşi. Şi aici
nimic nu trebuie a grăi decît cele duhovniceşti» (O m ilia X X X V I la I
Corinteni, p. 513). Biserica fiind casa sfîntă a lui Dumnezeu, tocmai pen
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tru aceea -numai în ea se poate săvîrşi Sfînta Liturghie, sau cultul public,
în sărbători.
Ce reprezintă sau ce se petrece ia Sfînta Liturghie, pentru a lua
parte Ila ea în sărbători şi a o,asculta cu toată ev la v ia şi cu cutremur?
Sfînta Liturghie, al cărei centru'este Sfînta Euharistie instituită de M întuitorul Hristos la Cina cea de Taină — primul Paşte creştin, serbat îm 
preună cu Ap osto lii — este cuiltul divin obştesc al Bisericii.
Sfînta Liturghie este totodată şi marea rugăciune — de laudă sau
de slăvire, de mulţumire şi de cerere — a Bisericii, însoţită de Jertfa cea
nesîngeroasă, cu care împreună este alcătuit cultul public adus lui Dum
nezeu, prin m ijlocirea Fiului Său, Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru
noi şi pentru a noastră mîntuire. Această mare rugăciune, în care se săvîrşeşte Jertfa jertfelo r şi Taina tainelor, se face pentru întreaga Bise
rică, pentru tot poporul creştin ortodox de pretutindeni şi din toate tim
purile, pentru cei v ii şi pentru «to ţi cei mai dinainte adorm iţi în Domnul,
părinţi şi fraţi ai noştri». Iar la această Sfîntă Liturghie sînt asociaţi ş i :
M aica Domnului, în gerii şi sfinţii, care se roagă împreună cu n o i ; la
Sfînta Liturghie se întîlnesc în rugăciune toţi membrii Bisericii — celei
pămînteşti sau văzute şi ai celei cereşti sau nevăzute, a celor «în tîi năs
cuţi scrişi în ce r» (E vrei 12, 33) — , adică (toate membrele Trupului tainic
al ilui Hristos, care se roagă împreună cu El, capul lor.
Prin acţiunile, gesturile simbolice, rugăciunile, citirile şi cîntărrle
ce alcătuiesc Sfînta Liturghie, al cărei centru sau moment culminant
este prefacerea Cinstitelor Daruri în Sfintele Daruri — adică a pîinii şi
vinului, în Sfîntul trup şi sînge al Domnului Hristos — , credincioşii
ajung în comuniune cu Dumnezeu, prin Fiul Său care «jertfeşte şi se
jertfeşte» în chip tainic pe Sfînta Masă.
în biserică deci şi în timpul Sfintei Liturghii «lăsăm toată grija cea
lumească», pentru ca «să primim pe Hristos împăratul tuturor, în chip
nevăzut, înconjurat de cetele îngereşti». A ic i dar şi acum ne simţim
transportaţi în cer pe aripiile harului, precum ne rugăm într-un tropar
către M aica Domnului în timpul Postului : «în Biserica slavei Tale stînd,
în cer a sta ni se pare, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti uşa ce
rească, deschide nouă uşa m ilei T a le ». Sfinţii Părinţi spun că «cin e lip 
s e ş t e — fără pricină binecuvîntată — trei sărbători la rînd de la Sfînta
Liturghie,'cade sub blestem greu, pentru că Sfînta Jertfă se face pentru
v ii şi pentru morţi şi cine stă nepăsător de ea, îşi riscă mîntuirea şi nu
poate avea viaţă veşnică».
Iată pentru ce trebuie să venim la biserică şi să participăm la Sfînta
Liturghie cu toată evlavia, cu răbdare şi cu luare aminte.
A d o u a p o r u n c ă a B i s e r i c i i : «S ă ţinem toate posturile de
peste an». Ce este postul, de cîte feluri şi de ce trebuie să postim ? Şi
cînd să postim ? Postul este trupesc şi sufletesc sau spiritu al; cel trupesc
constă în abţinerea sau înfrînarea de la mîncăruri. de frupt şi de la bău
turi, iar cel sufletesc, în înfrînarea de Ila orice poftă : a inimii, a ochilor
şi a simţurilor.
După M ărturisirea O rtodoxă (Răspuns la întrebarea V II, partea a
IlI-a), «Postul (judecat după virtuţile creştine) este o înfrînare de la
toate mîncările, sau numai de la unele, pentru v re o boală cu m va; la fel
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şi de la băuturi şi de ila toate cefle lumeşti şi de la toate p oftele cele rele,
ca să îmbuneze pe Dumnezeu. încă ,şi pentru a ucide poftele trupului şi
a prim i harul lui Dumnezeu». După felul de postire — deosebit de cel
trupesc şi sufletesc — postul este de «ajunare, sau post aspru», cînd nu
se mănîncă şi nu se bea nimic o zi întreagă sau miaii multe zile, cum a
postit M întuitorul patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, în pustie, îna
inte de ispitirea diavollului {M atei 4, 2— 10), iair altul este postul obiş
nuit, în care se mănîncă, dar nu de frupt.
Postul este deci pentru înfrînare, pentru a spori în virtuţi, în rugă
ciuni, cu pocăinţă şi spovedanie, în vederea pregătirii pentru Sfînta îm 
părtăşanie, iar nti pentru că bucatele ar fi spurcate. A p o i sînt posturi de
•o singuirăzi şi posturi de mai multe zile sau săptămîni;
De ce trebuie să postim ? Pentru că postul este folositor şi din punct
de vedere religios şi din punct de vedere al sănătăţii, purificând orga
nismul de sărurile şi toxinele acumulate din mîncăruriile grele şi din bă
uturi. Ap oi, ca să învăţăm a ne deprinde cu înfrînarea de la îmbuibări,
beţii şi desfrînări, etc. şi pentru a practica virtu tea; şi în fine, pentru că
ne ajută a birui toate ispitele şi chiar pe diavolul ispititor, cum l-au biruit
Domnul, Ap osto lii şi Sfinţii, căci sînt demoni care nu ies d ecît «cu ru
găciune şi cu post» (M atei 17, 21), din cei posedaţi de asemenea duhuri
rele.
Cînd trebuie să postim ? Şi cînd nu ? Trebuie să postim în zilele şi
posturile rînduite de Biserică, fiecare din ele cu semnificaţia sa. Postim
miercurea şi vinerea din fiecare săptămînă, pentru că miercuri Mîntuitoruil Hristos a fost vîndut, apoi prins, legat, batjocorit şi judecat; iar
vineri, după ce a fosit bătut şi scuipat, I s-a pus cununa de spini pe cap,
şi-a purtat Crucea în spinare pînă la G algota şi acolo a fost răstignit.
A lte zile de post sînt: 5 ianuarie (Ajun ul Bobotezei) ; ,29 august
(Tăierea capului Sfîntului Ioan Botezătorul) şi 14 septembrie (înălţa
rea Sfintei Cruci). Sînt apoi cele patru mari posturi de peste an : — Pos
tul dinaintea N aşterii Domnului — zis al Crăciunului — , care începe la
14 noiembrie. A cest post e mai uşor, pentru că are dezlegare la peşte
sîmbăta şi dum inica; — Pos.tul cel M are, de şapte săptămîni — zis al
Sfintelor Paşti — timp în care m iercurea şi vinerea se săvîrşeşte în b i
serică Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, a Sfîntului G rigorie Dialogu'l. Este un post mai lung şi mai aspru, neavînd dezlegare la peşte
decît la Bunavestire {25 martie) şi la F lo r ii; — Postul Sfinţilor apostoli
Petru şi Pavel, sau al Sîmpietrullui, care variază ca durată, fiind în le g ă 
tură cu data Paştilor, încît uneori se reduce la o singură zi sau două,
cînd Paştele e la 8 m a i; — Postul Adorm irii M aicii Domnului, între 1—
15 august, în amintirea v ie ţii de post şi rugăciune a Prea Sfintei -Născă
toare de Dumnezeu. în acest post, la 6 august — Schimbarea la faţă a
Domnului — este dezlegare la peşte şi vin.
Toate aceste posturi trebuie ţinute nu numai trupeşte, ci mai ales
sufleteşte, prin înfrîparea de la fapte rele, cu gîndul, cu cuvîntul şi cu
fapta, sporind în fapte bune. De postul mîncării sînt scutiţi copiii, b ol
navii şi bătrînii neputincioşi. Totuşi, e<l nu se impune, ci numai se reco
mandă, pentru binefacerile lui.
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Despre cei care postesc numai de la bucate, dar nu şi de la fapte,
care nu se înfrînează de la rău, Sfintul Ioan Gură de A,ur ne învaţă ast
fel : «N u -i nici o vin o vă ţie Să mănînci, Domnul să fie lăudat,! Ceea ce
strică este pofta, îmbuibarea peste ceea ce trebuie, umflarea stomacului
pînă să plesnească. Şi tot aşa şi cu vinul. A -l folosi cu măsură, cu cum
pătare, nu e nici o greşeală. Greşeala este de.a te deda beţiei şi de a lăsa
slobodă necumpătarea să-ţi tulbure folosinţa minţii. Dacă ni se cere să
postim este pentru ca dezlipindu-ne de lucrurile acestei lumi, să ne în
credinţăm ceilor ale sufletului, în toată vrem ea care ne stă la îndemînă,
pentru această pregătire, cît mai bine.
Postiţi ? Arătaţi-m i-o prin fapte. Cum ? V e zi un sărac, ai miilă de e l ;
un vrăjm aş, împacă-te cu el. Să postim dar şi trupeşte şi su fleteşte; şi
nu numai cu gura, ci şi cu inima şi cu ochii şi cu urechile, şi cu picioa
rele şi cu mîinile. Cu inima, smulgindu-i poftele r e le ; cu ochii, ferindu-i
de privirea ispititoare a frumuseţilor străin e; cu urechile, astupîndu-le
pentru zavisitie şi vorb irile de rău ale altora ; picioarele să nu alerge la
privelişti urîte şi în calea păcătoşilor ; iar m îinile să postească rămînînd
curate şi ferite de răpiri şi de lăcom ie. In acest sens vorbeşte şi Sfîntul
apostol P avel cînd zice : «Bărbaţii să se roage în tot iocul, rldicînd mîini
sfinte (curate), fără de m înie şi fără şovăire» (I Tim. 2, 8), adică «m îini
cuvioase, m iini cucernice, mîini neîntinate, m îini nu cu apă spălate, ci
curate de vătămări pricinuite aproapelui, de iubire de avuţie, de răpiri,
de ucideri» (O m ilia V I I I la Epistola I către Tlm otei).
Dar mai sînt şi alte posturi în popor ? Da ! Chiar între fiii ascultă
tori ai Bisericii, în afară de miercuri şi vineri, unii ţin şi lunea, pe care
o postesc călugării.
Sînt însă alte posturi nerînduite de Biserică, ba chiar îm potriva rînduielii ei, pe care totuşi le ţin unii credincioşi, călcînd însă zilele de post
ale Bisericii Ortodoxe. Aşa s în t: postul zis al Sfîntului Antonie, ţinut
marţea, şi aşa-zisul post al Sfintei M arii, în care se' posteşte cîte o zi pe
săptămînă, succesiv, timp de şase săptămîni, iar unii de opt săptămîni,
ajungînd să postească în săptămâna a şasea sîmbăta, iar în a şaptea, Du
minica. A ceste posturi sînt străine de duhul şi rînduiala O rtodoxiei şi
calcă canoanele Bisericii. A stfel «Dacă vreun cleric sau laic s-ar afla
ajunînd în ziua Duminicii sau sîmbăta (afară de una, numai), clericul să
se caterisească,.iar laicul să se afurisească» (canonul 64 apostolic). Sau:
«D acă cineva ar ajuna Duminica pentru o părută nevoinţă, anatema să
fie » (canonul 18 al Sinodului din Gangra, ţinut la anul 340).
A ceste posturi strică pe cele ale Bisericii noastre, pentru că postesc
marţea, dar nu ţin postul Sfinţilor A p o s to li; die asemenea postesc sîm
băta şi duminica, dar nu ţin miercurea şi v in e r e a ; ţin născocitul post,
zis al Sfintei M arii, dar calcă adevăratul post al Sfintei M arii, de două
săptămîni. Este aici o îndoită înşelăciune a credincioşilor şi o lucrare
a vicleanului diavol, oare vrea să desfiinţeze posturile Bisericii, care-1
supără, fiind o puternică armă împoitriva ilui.
A treia poruncă a B i s e r i c i i :
rice ş ti».
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Această poruncă ne învaţă că tot creştinul are datoria de a cinsti,
a respecta şi a da ascultare feţelor bisericeşti — episcopi, preoţi şi dia
coni — ca şi părinţilor lor trupeşti, fiindcă ei sînt părinţii lor spirituali,
care i-au născut in Hristos prin Botez şi prin învăţătura Evangheliei, şi
se roagă la Dumnezeu pentru mîntuirea lor. De aceea ei îi şi numesc
«P ărinţi» cînd li se adresează,, spunîndu-le : «Binecuvinteaz,ă-mă Părin
t e !», sau «învaţă-m ă, P ă rin te !», etc. Fiindcă creştinii ortodocşi văd în
preoţi şi în episcopii ior pe apostolii iui Hristos, pe slujitorii Bisericii,
care-i învaţă tainele credinţei, şi pe păstorii şi călăuzitorii lor pe călea
m intuirii; ba şi pe duhovnicii lor, care prin harul preoţiei şi ai duhovniciei, cu puterea spirituală oe li s-a dat, prin hirotonie, le iartă şi păca
tele, la Taina Spovedaniei, recunoscîndu-i- ca m ijlocitori între ei şi
Dumnezeu.
Scrierile N oului Testament ne indică multe texte prin care se reco
mandă ascultarea şi respectul credincioşilor faţă de .slujitorii Bisericii,
de care este condiţionată mîntuirea uor. «C e l ce vă ascultă pe v o i — zice
Domnul Hristos — pe M ine M ă ascultă şi pe C el ce M -a trimis pe M in e »
(Luca 10, 16). La rîndul lor Ap osto lii grăiesc: «P re oţii care îşi ţin bine
dregătoria, să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se
ostenesc cu cuvîntul şi cu învăţătura» (I Tim. 5, 15). Adică, nu numai că
slujesc săvîrşind Sfintele Taine, prin care-i sfinţesc pe credincioşi, ci
îi şi învaţă ca «în văţători-p reoţi» (Teofilact) şi apără cu cuvîntul dreap
ta credinţă de eretici şi erezii.
«A scultaţi pe mai marii voştri (păstorii) şi v ă supuneţi lor, fiindcă
ei priveghează pentru (mîntuirea) sufletele voastre, avînd să dea seama
de ele, ca să facă aceasta cu bucurie şi nu suspinînd, căci aceasta nu
v-ar fi de folo s» (E vrei 13, 17). Sau : «Ş i voi, fiilor duhovniceşti, supuneţi-vă p reoţilor» (I Petru 5, 5)', sînt alte texte care ne îndeamnă la aceasta.
Sfîntul Ioan Gură de Aur întreabă : «C ine este acesta (m ai marele, das
călul, preotul) ? Este răspunzătorul de atîtea prim ejdii ce vin asupra tă ;
şi tu nu voieşti nici măcar să-l asculţi, deşi este interesul! tă u ! îvfu v ă 
deşti nici o sfială, nici o cinste, nici o frică. C el ce cinsteşte pe preot şi
pe Dumnezeu va cin s ti; iar cel ce se învaţă a dîspreţui pe preot, cu
timpul va -dispreţui şi pe Dumnezeu. Nu ştii ce este preotul ? Nu ştii că
este îngerul lui Dumnezeu ? Dacă îl dispreţuieşti, nu pe dînsul î'l dispreţuieşti, ci pe Dumnezeu, care l-a hirotonit pe el (prin episcop). Dumne
zeu lucrează însă prin toţi (cei hirotoniţi canonic) — chiar dacă ar fi şi
nevrednici — pentru mîntuirea poporului. Că dacă Dumnezeu a vorb it
pentru popor printr-un Balaam, printr-un om spurcat, cu atît* mai mult
prin preot. Căci ce nu face Dumnezeu pentru mîntuirea noastră? Ce nu
grăieşte El ? Prin cine nu lucrează ? Dacă preotul are o credinţă stricată
(eretică), chiar înger din cer de ar fi, tu nu te supune; dar dacă învaţă
drept, nu te uita la viaţa lui, ci la cuvintele lu i» (O m ilia II-a Ia II
Tim otei).
Păstorii Bisericii au pătimit pentru Hristos, apărînd dreapta credin
ţă, iar Sfinţii Părinţi au statornicit în Sinoadele ecumenice Simbolul
Credinţei, canoanete şi norm ele de credinţă — moraile şi cultice — etc.
La fel şi păstorii de astăzi-, propovăduiesc şi apără dreapta credinţă de
eretici şi erezii. De aceea se cuvine să fie cinstiţi de către credincioşi.
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C ă cinstindu-i pe ei, cinstesc pe Dumnezeu, care i-a rânduit şi hirotonit
pentru această slujire.
A p a t r a p o r u n c ă a B i s e r i c i i : «Să ne mărturisim păcatele
(la duhovnic) şi să ne îm părtăşim în cele patru mari posturi de peste an».
Ce învăţăm din această poruncă ? Datoria de a ne cerceta conştiin
ţa, a ne recunoaşte păcatele şi nevoia de a ie mărturisi spre a ne uşura
de povara lor apăsătoare. C u i'să le mărturisim? Preotuilui-duhovnic,
care pe lîngă hirotonia în preot, a prim it şi hirotesia în duhovnic cu
dreptul şi puterea spirituală de a asculta şi a ierta păcatele mărturisite
de credincioşii păstoriţi de e*l, în Taina Spovedaniei, una din cele şapte
Taine ale Bisericii. Taina Botezului, care este prima dintre ele, a spălat
păcatul strămoşesc şi pe cele personale de pînă la botez, pentru cei mai
în vîrsţă. Dar cum creştinul este expus ispitelor şi poate greşi la tot pa
sul, iar Botezul nu se poate repeta (Efes. 4, 5), M întu itoîul a rînduit T a i
na Mărturisirii păcatelor sau a Spovedaniei, cînd a suflat asupra A p os 
to lilor Duh Sfînt, dîndu-le harul preoţesc şi totodată şi puterea iertării
păcatelor (Ioan 20, 21— 23).
Taina Spovedaniei are acelaşi efect ca şi Botezul, spălînd păcatele
mărturisite — cu excepţia celui originar pe care numai Botezul îl spală;
mai mult, Taina Spovedaniei se poate repeta toată viaţa. Pentru aceea
Sfinţii Părinţi numesc Taina Spovedaniei «a l doilea Botez». Mărturisirea
păcatelor este şi o necesitate psihologică şi religioasă.
Cînd trebuie să ne mărturisim ? Biserica a rînduit ca tot creştinul să
se spovedească în celle patru mari posturi, ca regulă generală. Dar nu
opreşte pe cei mai zeloşi a se împărtăşi chiar mai des, adică la începu
tul şi sfîrşitul celor două mari p os tu ri: al N aşterii Domnului şi ai Paştelui, ba chiar şi intre posturi, pentru cei ce simt nevoia şi se pregătesc.
A lţii n-o pot face decît la Crăciun, iar unii numai la Paşti, lăsînd de o
parte pe cei care nu se împărtăşesc d ecît pe patul de moarte, sau nici
atunci, din nepăsare condamnabilă faţă de sufletul lor.
Fireşte că nu ‘toţi care. se spovedesc se şi pot împărtăşi, ci aceasta
numai duhovnicul hotărăşte, dacă dezleagă sau nu, lăsîndu-i credincio
sului vrem e şi canon de pocăinţă, spre îndreptare şi ispăşire.
T extele care vorbesc direct sau indirect de această Taină, s în t:
Luca 5, 8 ; 44, 50; 15, 21 ; 19, 8— 10; Ioan 8 , 9— 11 ; Fapte 18; Iacob 5,
16 etc. în Faptele A p ostolilor 19, 18, se arată că cei ce veneau la Botez
îşi mărturiseau păcatele ; iar în Iacob 5, 16, îndemnul mărturisirii păca
telor se face căitre creştini, care deşi botezaţi, păcătuiseră şi după aceea.
C ăci zice : «M ă rtu ris iţi-v ă deci unul altuia păcatele şi vă rugaţi unul
pentru altul, ca să vă vindecaţi...». Creştinii îşi pot destăinui unii altora
păcatele — ca o n evoie sufletească — dar asta nu le poate uşura sar
cina lor, fiindcă nu le poate ierta decît Preotul-duhovnic, care o face în
numele Domntllui, cel ce i-a dat această putere. Aşa încît aici, prin:
«m ărturisiţi-vă unul altuia», numai aşa trebuie înţeles textul, şi nu cum
îl interpretează greşit anumiţi credincioşi, care înlătură Sfintele Taine.
A cest lucru se v e d e lim pede din versetele 14— 15 cu care versetul 16,
este în im ediată legătură, unde este vorba de preoţi şi de Taina. Sfîntului Maslu săvîrşită de ei bolnavilor. De obicei, după ce preoţii săvîrşesc
T aina Sfîntuiui Maslu unui bolnav, e l cere unui preot să-l spovedească
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şi apoi să-l împărtăşească, dacă n-a fost spovedit şi împărtăşit m ai di
nainte.
Unii aşa-zişi creştini, care s-au rupt de Biserică, în care s-au sp ove
dit şi împărtăşit altădată la preot, acum, înlăturînd Tainele, aduc îm po
triva acestei îndatoriri a Spovedaniei păcatelor, textele din I loan 1, 7—
*9 şi 2, 1— 2, luate fragmentar şi neţinînd seama nici de alte texte, mici de
învăţătura generală a Sfintei Biserici. A ic i Apostolul iubirii s c r ie :
«S îngele lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ne curăţeşte de păcat» (v. 7).
«D acă mărturisim păcatele noastre, El este credincios şi drept ca să ne
ierte păcatele şi să ne curăţească pe noi de toată nedreptatea» (v. 9). C e
lelalte două versete repetă ideea : «Ş i dacă va păcătui cineva, avem m ij
locitor către Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispăşire
pentru păcatele noastre» ( 2 , 1 — 2 ).
Pe temeiul acestor versete, acei aşa-zişi creştini zic : nu este nevoie
de Spovedanie şi de duhovnic pentru că «sîn gele lui Iisus ne-a curăţit
de p ă c a t; iar dacă mai greşim, -tot Lui îi mărturisim, direct, păcatele
noastre, şi ne iartă pentru că El este m ijlocitor la Tatăl, prin jertfa Sa
de ispăşire adusă pentru păcatele noastre».
Se pune întrebarea : este inconsecvent sau se contrazice Sfîntul
apostol şi evanghelist loan, care a scris această Epistolă ? N icid ecu m !
Apostolul nu se contrazice, nu poate să se contrazică. In Epistola scrisă
înaintea E vangheliei lui, el vorbeşte de momentul jertfirii Domnului pe
Cruoe, al cărui sînge ne-a spalat păcatele ; iar în E vanghelie vorbeşte de
momentul de după în v ie rea Domnului, cînd M întuitorul arătîndu-se viu
Apostolilor, îi trimite d efin itiv ila apostolat, învestindu-i cu puterea spi
rituală a preoţiei şi a iertării păcatelor. A ic i Domnul zilce, iar Apostolul
s c r ie : «Pace vouă ! Precum M -a trimis pe M ine Tatăl, vă trimit şi Eu pe
voi. Şi zicînd acestea, a suflat asupra lo r şi a zis : Luaţi Duh S fîn t; că
rora v e ţi ierta păcatele, le v or fi iertate şi cărora le v e ţi ţine, vor fi ţi
nute» (loan 20, 21— 23).
Ce rost ar mai fi avut deci cuvintele din E vanghelie şi această îm 
puternicire spirituală de a ierta păcatele Apostolii, episcopii şi preoţii
hirotoniţi de ei, dacă ar fi de ajuns momentul Crucii şi spălarea cu sîn
gele Domnului ? Ori, chiar versetele citate din Epistolă, care vorbesc de
mărturisirea păcatelor, arată că şi după spălarea lor cu sîngele Lui, cre
dincioşii încă greşesc şi e n e v oie a mărturisi păcatele lor ca să fie ier
taţi. Domnul Hristos a ştiut lucrul acesta şi de aceea a şi rînduit Taina
M ărturisirii păcatelor şi a dat Slujitorilor B isericii puterea iertării lor,
în numele Lui.
A c e i zişi creştini spun că dacă greşesc, îşi mărturisesc păcatele lui
Iisus direct. Dar Domnul nu primeşte mărturisirea păcatelor direct, ci
numai prin preoţii-duhovnici rînduiţi cu acest har şi putere. De altfel,
în Taina Spovedaniei — ca şi la orice Taină — Mîntuitorul Hristos este
prezent, nevăzut. El ascultă păcatele prin duhovnic şi tot El dă d e zle 
garea, prin gura şi mîna preotului care binecuvintează pe cel care s-a
mărturisit. Căci aşa grăieşlte preotul-duhovnic formula de dezlegare :
«Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu harul şi cu îndurările iu 
birii Sale de oameni, să te ierte pe tine fiule (N ) şi să-ţi lase toate pă
catele. Şi eu nevrednicul preot şi duhovnic, coi puterea ce-mi este dată,
4 — B. o. R.
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te iert şi te d ezleg de toate păcatele tale, în numele Tatălui şi al Fiului
şi ai Sfîntului Duh. A m in».
A c i n c e a p o r u n c ă a B i s e r i c i i : «Sa ne rugăm pentru c ir m u itorii noştri bisericeşti şi de stat».
Ce ne învaţă această poruncă ? Datoria fiecărui credincios de a se
ruga iui Dumnezeu pentru toţi conducătorii spirituali şi lumeşti, care se
străduiesc şi se îngrijesc de binele său vrem elnic şi veşnic. Din dragos
te de aproapele nostru, noi sîntem datori a ne ruga lui Dumnezeu pen
tru sănătatea, îndelunga înzidire, înţelepciunea şi luminarea ilor spre
buna chivernisire îşi înţeleaptă conducere. Creştinul are datoria a se
ruga şi personal, dar mai ales cu obştea, în cadrul cultului liturgic. A s t
fel, Biserica cere să facem rugăciuni pentru patriarhul, mitropolitul sau
episcopul nostru, pentru conducătorii sau cîrm uitorii ţării, - pentru oier
şi pentru oastea patriei, şi pentru toţi binefăcătorii şi b inevoitorii Sfin
tei Biserici, care se străduiesc să apere credinţa strămoşească şi să apere
ţara şi hotarele ei strămoşeşti.
Această datorie decurge din recomandările M întuitorului cînd zice:
«D aţi Cezarului cele ce sînt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sînt
ale lui Dumnezeu» (M atei 22, 21). Sfîntul apostol P avel precizează şî
accentuează datoria de a ne ruga pentru conducătorii noştri, cînd zice :
«Să facem rugăciuni, cereri, m ijlociri, făgăduinţe, mulţămite, pentru
toţi oamenii, pentru conducători şi pentru toţi care sînt în înalte dregă
torii, ca să petrecem viaţă paşnică şi liniştită întru toată cuvioşia şi
buna-credinţă. Că acesta este lucru bun şi prim it înaintea lui Dumne
zeu, M îotuitorul nostru» (I Tim. 2, 1— 3).
Biserica se roagă chiar şi pentru cîrm uitorii ei şi ai patriei care au
răposat. De aceea şi creştinul este dator a se ruga şi a-i pom eni în rugă
ciunile sale particulare şi de obşte pe conducătorii lui bisericeşti şi lu
meşti, care au trecut din această viaţă, ştiind că rugăciunile celor v ii fo 
losesc şi celor răposaţi.
P o r u n c a a ş a s e a a B i s e r i c i i : «Să ţinem posturile pe care
le-ar rîndui episcopul sau m itro p olitu l locu lu i, in vrem e de p rim e jd iir
de boală sau de n ecazuri».
Ce învăţăm din această poruncă ? Deişi Biserica îşi are rînduite zi
lele de post şi posturile ei de peste an, totuşi, episcopul sau mitropolitul
unei eparhii, cînd este lovită de unele calamităţi sau epidemii, ori de
alte primejdii, are dreptul şi latitudinea de a fixa şi alte zile de post decît
cele rînduite. A stfel, la vrem uri de grele încercări ca : războaie, boii,,
secetă, foamete, ploi îndelungate, ciumă etc., chiriarhul locului cheamă
poporul credincios la post ;şi rugăciune, pentru zilele pe care le-a rînduit în acest scop, spre a afla îndurarea lui Dumnezeu şi a face să în
ceteze calamitatea sau nenorocirea care s-a abătut asupra lor.
In această situaţie specială se săvîrşeşte la biserică zilnic Sfînta
Liturghie, iar creştinii, postind, în aceste zile vin la sfînta slujbă, la care
se adaugă şi rugăciunile speciale rostite de preot în timpul Sfintei Litur
ghii, după felul calamităţii, al bolii sau prim ejdiei. Cărţile, noastre de
slujbă cuprind ectenii şi rugăciuni speciale pentru : secetă sau lipsă de
ploaie, ploi necontenite, boli molipsitoare, năvălirea vrăjmaşilor, şi pen
tru orice n evoie şi prim ejdie omenească etc.
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Faptele A p ostolilor ne spun că în vrem e ce Sfîntul apostol Petru
era închis în temniţă, din porunca lui Irod A grip a I, Sfîntul Iacob —
episcopul Ierusalimului — a rînduit a se face necontenit rugăciuni că
tre Dumnezeu pentru Sfîntul apostol Petru, de către Biserică (Fapte 12,
5), şi îngerul Domnului l-a scos din temniţă în chip minunat. Şi tot aşa
se aminteşte de Sfîntul V asile cel Mare, care a rînduit asemenea post şi
rugăciuni la vrem ea unei cumplite secete. Cu acest prilej el a alcătuit
chiar o mare cuvîntare (O m ilie la vrem e de foamete şi secetă), atribu
ind pedeapsa aceasta mulţimii păcatelor omeneşti, care au îndepărtat
îndurarea lui Dumnezeu de la ei şi le-a trimis secetă, ca să-i îndrepte.
A ş a p t e a p o r u n c ă a B i s e r i c i i : «S ă nu citim cărţile ere
ticilo r».
Cine sînt ereticii şi de ce fel de cărţi este vorba ? Ereticii sînt toţi
acei aşa-zişi creştini, care sub un pretext sau altul s-au răzvrătit îm po
triva Bisericii O rtodoxe şi a rînduielilor ei ; şi despărţindu-se de ea, mai
de mult sau mai de curînd, au alcătuit diverse grupări sectare, dîndu-le
numiri aparte şi învăţături rătăcite, sau eretice. Şi pentru că şi-au fău
rit învăţături ipotrivnice Bisericii, ei se numesc toţi e r e tic i; aceştia au
luat o parte din învăţăturile Bisericii, pe altele le-au falsificat, au răstăl
măcit Scripturile şi- le-au adăugat alitele străine.
Asupra acestui pericol a prevestit dinaintfe Mîntuitorul spunînd :
«Vai lumii, din pricina smintelilor ! Că smintelile trebuie să vină, dar
vai de omul acela prin care vine sminteala» (M atei 18, 7). Asem enea
sminteli sau erezii începuseră să apară de atunci, iar cei care le practi
cau se numeau «hristoşi mincinoşi», «apostoli mincinoşi», «p rooroci min
cinoşi», «în văţători m incinoşi» şi «fraţi mincinoşi», calificaţi toţi ca «lupi
răpitori» (M atei 7, 15 ; 24, 11, 24) şi «lucrători v ic len i» (II Cor. 11, 13) ;
iar Sfîntul apostol Ioan îi numeşte şi «antihrişti» (I Ioan 2, 22 ; ^4, 3 ; I
Ioan, 7), ca unii ce răspîndesc altă învăţătură decît cea a lui Hristos lă
sată de El Bisericii şi fpăstrată de ea neştirbită, de atunci.
Sfîntul apostol Pavel, care a cunoscut asemenea «lucrători v ic len i»
şi în vrem ea lui, prevede că ei se v o r înmulţi : «Dar Duhul grăieşte lă
murit că, în vrem urile cele de apoi, unii se v o r depărta de la credinţă
(adevărată), luînd aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile
demonilor, prin făţăria unor mincinoşi care sînt înfieraţi în cugetul lo r »
(I Tim., 4, 1— 2). Iar pe Tit, episcopul Cretei, îl sfătuieşte : «D e omul
eretic, după întîia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca
acesta s-a abătut şi a căzuit în păcat, fiind singur de sine osîndit» (Tit 3,
10— 1 1 ). Se amintesc unii eretici şi nominal, arătîndu-se şi erezia lor
(I Tim., 1, 19— 20 ; II Tim., 2, 17 ; Apoc., 2, 15).
Ereticii născuţi în sînul Bisericii sînt nu numai «vrăjm aşi ai crucii
lui Hristos» (Filip., 3, 18), ci şi vrăjm aşi ai Bisericii, mai periculoşi decît
duşmanii e i din afară. «C ăci — precum spune Sfîntul Ioan Gură de Aur
— pe cînd cei din afară o fac mai strălucită, ereticii o necinstesc şi o
batjocoresc în ochii altora, cînd văd că ea e atacaltă de propriii ei fii,
care o sfîşie» (O m ilia X la Efeseni). Ei nesocotesc Sfînta Scriptură, pe
care o răstălmăcesc «după socotinţa fiecăruia, spre a lor pierzare» (II
Petru 1, 20 ; 3, 16), pe care au şi adaptat-o în unele părţi după învăţă
tura lor proprie. Astfel, de p ild ă : au înlocuit «chip ciop lit» sau «id o l»,
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prin «icoan ă» (în Psalmul 97, 7 ; Isaia 21, 9), şi «ch ip», lot prin «icoană»,
pentru că sînt îm potriva cinstirii icoanelor ; au scos din N oul Testa
ment termenul :şi ideea de «ia d», pe care îl socotesc că nu există, înlocuindu -1 în toate cele zece texte în care e folosit termenul grec, prin
«locuinţa m orţilor». Exemplu : «... v o i zidi Biserica M ea şi porţile locu
inţei m orţilor nu o v o r birui» (M atei 16, 18) ; sau, unde cuvîntul grec
«p resviter» are înţelesul de persoană hirotonită, adică de «p reot», au
păstrat cuvîntul în pronunţia greacă, dar ca să inducă în eroare pe citi
tor, explică în nota de jos : «adică bătrîn», pentru că îniăturînd Preoţia
ca Taină, nu le place să se amintească de preoţi săvîrşitori ai Sfintelor
Taine şi ca păstori ai Bisericii. Aşa de exemplu : «Aposttolii, presbiterii şi
fraţii (din Ierusalim )» (Faptele A p ostolilor 15, 22), în josul textului sub
nr. 1 se spune «sau bătrîni» ; .la fe l în : T it 1, 5; I Petru, 5, 1,2, «Sfătuiese pe presbiterii» (iar în nota 1 jos : «adică bătrîni») ; «Păstoriţi tur
ma lui Dumnezeu (B iserica)» etc. Ba au schimbat şi termenul de «h iroto
n ire» de preoţi, ca în Faptele A p ostolilor 14, 23, unde spun : «A u rînduit
presbiteri în fiecare Biserică», în loc de : «Ş i hirotonindu-le preoţi în
fiecare biserică». Sau unde e vorba de «episcopii B isericii», ca în Fapte
20, 28, şi I Tim., 3, 1,2, etc., pun în notă jos : «sau supraveghetor».
T ot pe această linie de falsificare a învăţăturii Scrierilor Sfinte au
scos din ele — cu excepţia cîtorva itexte neînsemnate — termenii :
drept, dreptate, îndreptare şi a îndrepta, înlocuindu-i prin : «neprihănit», «neprihănire», «hotărîre de iertare» sau «hotărîre de neprihănire»,
iar ca verb, «a socoti neprihănit». De asemenea, verbul a m întui este
tradus peste tot la forma pasivă : «am fost mîntui ţi» ; este m în tu it; sînt
mîntuiţi, etc.
Neadm iţînd transmiterea preoţiei de la Hristos prin A p ostoli (Ioan
20, 21— 23) episcopilor şi preoţilor hirotoniţi de ei, au falsificat şi alte
texte, ca de exemplu : «D ar El (Hristos), fiindcă rămîne «în v e a c», are
o p reoţie care nu poate trece de la unul la a ltu l» (E vrei 7, 24), în loc de
«p reoţie netrecătoare — veşnică:, adică netemporală, căci trecătoare,
temporală, a fost numai «preoţia levitică după rînduiala lui A a ron » cu
care Apostolul o pune în comparaţie ; adaosul «care nu trece de la unul
la altul» este cu vădită şi voită intenţie de a induce în eroare.
Iată de ce creştinii ortodocşi nu trebuie să citească asemenea cărţi
eretice, ci să întrebe pe preoţii Bisericii cînd li se oferă asemenea Biblii
sau publicaţii pierzătoare de suflete. Ei trebuie să fie feriţi de orice ră
tăcire sectară şi hrăniţi «cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături»
(I Tim., 4, 6). Chiar pe vrem ea A p ostolilor ereticii scriau unele evan
ghelii şi epistole — trecute pe numele A p ostolilor — în care strecurau
învăţăturile lor rătăcite, pierzătoare de suflete, despre care aminteşte
Sfîntul apostol Pavel (II Tes., 2, 2).
A opta poruncă
a Bisericii:
«S ă nu înstrăinăm, nici
să folosim spre scopuri străine, lu cru rile bisericeşti sau averea B isericii»,
Ce ne învaţă această poruncă ? Să păstrăm cu sfinţenie toate bunurile bisericeşti, ca bunuri închinate Domnului. Bunurile ei sînt daru
rile materiale cu care credincioşii — fiii ei duhovniceşti — au împodobit-o şi au înzestrat-o prin diverse donaţii : Evanghelie, cruci, icoane,
sfinte vase, candele, sfeşnice, candelabre, mobilier, luminări, case sau
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terenuri, cimitire, precum şi sume de bani donate de credincioşi pentru
susţinerea cultului, pentru nevoile de pictură şi întreţinere sau reparaţii,
şi pentru opera samarineană.
Fiind dăruite Bisericii, toate aceste bunuri sînt închinate lui Dum
nezeu şi sînt sfinte. De aceea, oricine se atinge de ele cu gînd necinstit,
pentru a şi le însuşi sau a le folosi în scopuri străine, săvîrşeşte păcat
greu, un sacrilegiu, pe care Dumnezeu nu-1 lasă nepedepsit. Canonul 72
apostolic afuriseşte astfel de persoane sacrilege şi le exclude din Bise
rică. Ce vom spune de spărgătorii de biserici, de cei ce fură icoane, cruci,
sfinte vase, şi le profanează? Sau de cei ce-şi însuşesc chiar obiecte
sau sume din zestrea Bisericii ?
Biserica, din darurile sale prisositoare, a făcut m ilostenii celor în
nevoi : văduve, orfani şi b o ln a v i; iar alteori, pentru a veni în ajuto
rul bisericilor aflate în mare nevoie, exemplu cele din Antiohia, Roma,
Corint şi M acedonia, pentru Biserica din Ierusalim îşi cele din Palestina
(Fapte 11, 29— 30 ; Rom., 15, 26 ; I Cor., 16, 2). După exem plul acestora
procedează astăzi şi Biserica O rtodoxă Română, organizînd anual, în
Duminica O rtodoxiei, colecta pentru Fondul Central Misionar, din care
se ajută bisericile sărace, cu odăjdii, odoare şi sume pentru rep a ra ţii; şi
tot din acest Fond se întreţin şi comunităţile noastre de peste hotare.
Prin urmare, cei care îşi însuşesc, sub orice formă, bunuri ale Bise
ricii, sau le înstrăinează, se fac vinovaţi de furt de cele sfinte ; căci pă
gubesc Biserica îşi calcă această poruncă.
A n o u a p o r u n c ă a B i s e r i c i i : «S ă nu facem nunţi şi os
peţe sau alte petreceri în timpul postu lu i».
De ce opreşte Biserica să nu se facă nunţi în post ? Şi care sînt z i
lele în care nu trebuie să se facă nunţi ?
Purtînd grija de mîntuirea sufletelor, Biserica a rînduit posturile în
acest scop, cînd şi rugăciunile sînt mai multe şi mai stăruitoare, cu timp
de pocăinţă, de întristare ,şi de meditaţie, în vederea unei mai bune pre
gătiri pentru Spovedanie şi pentru primirea Sfintei împărtăşanii. Toate
zilele de post sînt închinate Domnului şi cine le necinsteşte sau le înti
nează prin ospeţe, chefuri şi beţii, păcătuieşte îm potriva Lui, care le-a
rînduit, prin Biserică. Căci petrecerile şi ospeţele, care uneori dau în be
ţii şi scandaluri, la nunţi, nu cadrează cu pocăinţa şi cu înfrînarea tru
pească şi sufletească pe care le cere postul.
De aceea nu se fac nunţi : miercurea şi vinerea ; la înălţarea Sfin
tei Cruci (14 septembrie) ; la Tăierea capului Sfintului Ioan Botezătorul
(29 august), precum şi în cele patru mari posturi de peste an. To<tuşir
pentru pricini binecuvîntate, chiriarhul locului dă dezlegare pentru
nunţi în postul Sfinţilor A p ostoli şi al Crăciunului pînă la Sfîntul N icolae. în Postul Păresim ilor se îngăduie doar Logodna, dar numai în ziua
de Bunavestire (dacă nu cade în Săptămîna Patim ilor, sau miercurea, v i 
nerea) şi Duminica Floriilor.
Sînt însă şi alte zile, care deşi nu sînt de post, de întristare şi de înfrînare, ci de mare bucurie, totuşi «este oprit a se face nuntă», pentru ca
prin veselia nunţilor şi a petrecerilor să nu se întunece strălucirea ace
lor zile şi să nu ne facă să uităm bucuria duhovnicească a celor mai
mari sărbători, cum sînt praznicele împărăteşti. Pentru asemenea p ri
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cină nu se fac nunţi nici în : Săptămîna Brînzei (săptămîna albă), soco
tită ca vrem e de pregătire pentru p o s t; nici în Săptămîna Luminată (din
tre Duminica Paştelui şi Duminica Tom ii) ; şi tot aşa nu se fac în : Du
minica Rusaliilor ; între Crăciun şi Bobotează, precum şi în ajunul tu
turor praznicelor împărăteşti.
Biserica cere creştinilor ca în aceste zile şi posturi oprite, să nu ia
parte la nunţi. Împlinirea acestei porunci sporeşte în creştin e v la v ia şi
credincioşia, odată cu dragostea de Dumnezeu, şi-l ajută la mîntuirea
sufletului.

C O N Ş T IIN Ţ A M O R A L Ă ÎN V I A Ţ A CREŞTINULUI '*
Pr. drd. SEBASTIAN BUCHIU

1.
Cunună a creaţiei, om ul a prim it de la Dumnezeu chiar din m o 
mentul « z id irii» comoara sa cea mai de preţ — conştiinţa morală, pe
care n ici o altă fiinţă pămîntească n -o are. Conştiinţa morală, lim pezi
mea gîndurilor ce înţeleg structura omului sesizînd şi rostul şi valoarea
sa în lume şi dincolo de ea, constituie indiscutabil m arele p rivilegiu al
omului.
Conştiinţa morală im plică in sine conştiinţa psihologică, iar înţele
gerea mecanismului de funcţionare a conştiinţei morale, nu este cu pu
tinţă decît în contextul raţiunii cosmice din care face parte şi raţiunea
umană.
Raţiunile cosmice, raţiunile lumii şi lucrurilor îşi descoperă lumina
lor în raţiune şi prin acţiunea raţională şi conştienţă a omului, iar la
rîndul ei raţiunea umană îşi descoperă tot mai bogat puterea şi adîncimea ei prin acţiunea de descoperire a lucrurilor.
în toată această activitate reciprocă, raţiunea omului este aceea
care are rolul de subiect care lucrează în mod m ajor şi efectiv 1.
Fiind singura fiinţă din lume conştientă de sine, omul este destinat .i
să devină conştiinţa lumii şi factorul de v alorificare a raţionalităţii lu- .
mii şi de prelucrare conştientă a ei în favoarea noastră, iar prin aceasta
de autoformare conştientă a noastră. M ai mult decît atît omul nu-i con
ştient de sine fără a fi conştient de lume şi de lucrurile din ea 2.
Reiese deci, că fiinţa noastră este o existenţă acomodată sensurilor
superioare sieşi cu care Dumnezeu a împodobit lumea. Omul este deschis
acestor sensuri deoarece el este menit din principiu e te rn ităţii3.
Conştiinţa morală im plică libertatea morală, libertate care poate du-:
ce pe om fie spre Dumnezeu, fie spre prăbuşirea sa morală.
:
Prin gustarea din pomul cunoştinţei binelui şi răului, omul a voit;
să cunoască nu numai un bine sau rău al său ci al lumii, faţă de cărei
omul este responsabil. Un bine conceput numai ca profit individual de^

*
Lucrare de seminar alcătuită şi susţinută în cadrul pregătirii doctoratului în
Teologie sub îndrumarea Pr. prof. Dumitru Radu, care a dat şi avizul pentru publicare.'
1. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Manual pen
tru Institutele Teologice, Bucureşti, 1978, voi. I, p. 12.
:
2. Ibidem, p. 11.
3. Ibidem, p. 16.
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la natură, este un bine inferior pe planul calităţii, un bine trupesc, e g o 
ist, nu este un bine conform bazelor sale divine de la creaţie, deoarece
acest bine egoist nu dezvoltă pe ins spre omul personali. Binele se rea
lizează numai din exerciţiul unei responsabilităţi sau din împlinirea unei
datorii faţă de alte persoane. De aceea, binele este ceea ce trebuie să
facă nu ceea ce este 4.
Or, în această situaţie existenţa unui for de judecată de origine di
vină care să determine caracterul bun sau rău al actelor umane este
foarte necesar. Conştiinţa morală este acea judecată practică a sufletului
nostru care ne arată în cazuri concrete să facem o faptă pentru că este
morală sau să nu facem o faptă imorală.
Conştiinţa morală este o manifestare integrală a'sufletului omenesc
şi ea este un instrument aşezat de Dumnezeu în substanţa v ie ţii sufle
teşti umane cu ajutorul căruia facem deosebire între faptele care se în
cadrează în voinţa divină şi fapte opuse voin ţei divine. Conştiinţa mo
rală datează de la creaţie şi are rolul esenţial dat de Dumnezeu de a fi
normă a moralităţii pe plan personal. De menţionat că acest dar divin,
conştiinţa morală, nu a apărut după săvîrşirea păcatului strămoşesc ci
de la început, ea funcţionînd şi în momentul păcatului strămoşesc. Este
adevărat că după cădere conştiinţa s-a întunecat dar nu a fost complet
distrusă 5 ; conştiinţa morală ţine de suflet şi de caracterul său nemu
ritor.
Conştiinţa morală este un instrument ce deosebeşte binele de rău
ca noţiuni de m ajoră importanţă. Se pune problem a conţinutului conşti
inţei, mai exact, conţinutul noţiunilor de bine şi rău, care se formează
prin experienţa îndelungată a individului ce vieţuieşte în societate, du
pă cum se cîştigă şi cunoştinţele omeneşti în general prin prelucrarea
materialului pe care eul spiritual îl primeşte din ambianţa în care
trăieşte 6.
Conştiinţa morală implică în primul rînd un aspect cognitiv, care
se leagă de cea mai de seamă calitate a sufletului : raţiunea.
Pe de o parte este necesar să cunoaştem valorile m orale deoarece
prin aceasta dobîndim noţiunea binelui şi a răului şi im plicit luăm act
de datoriile pe care le avem de îndeplinit ca fiinţe morale. Cunoştinţele
ne pun în contact cu datele morale însuşindu-ne adevăruri care fac obi
ectul credinţei noastre m orale 7. Pe de altă parte, conştiinţa morală apre
ciază şi aplică valorile m orale cele mai autentice. în acest context, chiar
şi intenţiile cele mai palide sînt aduse în faţa forului de judecată al con
ştiinţei fiind astfel raportate la valoarea binelui 8.
Cunoaşterea binelui im plică şi perceperea scopului nostru suprem,
vieţuirea noastră în veşnicie. Procesul acesta intim se petrece pe scena
lăuntricului în interferenţa divinului cu umanul, şi este o trăire p erso
nală de largă perspectivă 9, ce are ca bază credinţa l0.
4. Ibidem, p. 418.
5. Mitropolitul Dr. Nicolae Mladin, Prof. Diac. Dr. Orest Bucevschi, Prof. Dr.
Constantin Pavel, Prof. Diac. Dr. loan Zăgrean, Teologia morală ortodoxă, Manual
pentru Institutele Teologice, voi. I, p. 240.
6. Ibidem.
7. Ibidem, p. 232.
fi. Ibidem.
9. Petru Damaschin, învăţături duhovniceşti, în «Filocalia», trad. şi note de Pr.
Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, voi. 5, p. 130.
10. Ibidem, p. 157.
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Articularea cunoştinţei binelui în viaţă, conştiinţa morală, o rea li
zează prin intermediul voinţei, altă mare iputere a sufletului nostru. Prin
voinţă, se înţelege «totalitatea actelor conştiente sau inconştiente, prin
care urmărim realizarea unui scop». A ltfe l spus, voinţa este funcţia su
fletească prin care ne hotărîm în mod liber pe baza unei deliberări sau
chibzuinţei să facem sau nu o faptă sau prin care optăm pentru o alter
nativă sau alta din mai multe existente u.
A ctu l voluntar cuprinde cele trei momente specifice : deliberarea
sau cîntărirea m otivelor, decizia .şi executarea hotărîrii pe plan extern.
Voinţa trebuie să aibă un scop care constituie pentru ea permanentă
atracţie spre a-1 iputea transpune în faptă. Aspectul principal al voin ţei
este tocmai îndreptarea acestei forţe sufleteşti spre lumea din afară prin
acţiunea externă a omului pentru realizarea scopului m ajor al său, bi
nele moral.
V oin ţa înseamnă activitatea îndreptată în mod conştient spre un
scop, iar actul voluntar este orice act pe care -1 săvîrşeşte omul urmărind
constant realizarea unui scop. A ctu l voluntar este un act liber şi con
ştient, deoarece decizia este rodul liberţăţii. Cunoaşterea binelui trebuie
să ne sădească în suflet intenţia, dorinţa săvîrşdrii binelui. Izvorul bine
lui este Dumnezeu, iar intenţiile bune se conformează voin ţei divine 12.
Dar puterea sufletească maximă ce participă la buna funcţionare a
conştiinţei este sentimentul, marea podoabă a sufletului omenesc. In
primul rînd, dragostea angajează persoana umană în educarea conştiin
ţei şi călăuzirea v ie ţii conform d irectivelor ei. Doar iubirea de Dumne
zeu ne atrage şi ne luminează asupra adevăratului mod de vieţuire.
Conştiinţa morală se află într-un raport de maximă interdependen
ţă cu dragostea, din pricină că dragostea ca resort şi călăuză pentru con
ştiinţa morală îi dă caracterul ei suprem de liberă aderare la valorile
morale propovăduite de conştiinţă. Or, libertatea spiritului este singura
garanţie a unei conştiinţe m orale treze şi mai ales eficiente.
Conştiinţa m orală este deci o realitate d ivină în om la care parti
cipă toate puterile sufleteşti : raţiunea, voin ţa şi sentimentul. Este o ma
nifestare integrală a sufletului nostru, a eului nostru 13.
2.
Conştiinţa morală — normă a m oralităţii. Legea morală este un
îndreptar al acţiunilor omeneşti pentru realizarea binelui, sau prescrip
ţie ori o dispoziţie cu caracter durabil, promulgată de o autoritate le g i
timă şi stabilă şi are ca unic scop prom ovarea binelui obştesc. Fiind o
expresie a voin ţei lui Dumnezeu, legea morală creştină este o prescrip
ţie durabilă, necesară şi mai ales obligatorie 14.
Legea morală creştină emană din Dumnezeu, Binele ab solu t; prin
trăirea permanentă în Binele absolut, Dumnezeu, omul îşi depăşeşte
condiţia sa relativă spre desăvîrşirea sa morală, îndumnezeirea după har.
Resortul mîntuirii este aderarea liberă şi iubitoare la le ge a morală creş
tină care constituie norma obiectivă a m oralităţii sau regula externă de
conduită în viaţă.
11. Teologia morală ortodoxă, voi. I, p. 254.
12. Sf. Grigore Sinaitul, Capete foarte folositoare In acrostih, în «Filocalia», voi.
7, p. 118.
13. Teologia morală ortodoxă, voi. I, p. 221.
14. Ibidem, p. 89.
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Domnul nostru Iisus Hristos este desăvîrşirea divină întrupată în
chip şi viaţa umană, fiind astfel modelul moral absolut. Viaţa M întu i
torului Iisus Hristos se caracterizează prin puritate, iubire şi smerenie,,
cele trei elemente dominante ale desăvîrşirii morale creştine a om u lu i15.
Pe lîngă norma obiectivă — legea morală, există tşi o normă subiec
tivă, o regulă internă, nescrisă, cuprinsă în conştiinţa morală.
Prin intermediul conştiinţei m orale sîntem în măsură să judecăm
fiecare caz în parte dacă se încadrează în ideea de bine, altfel spus daca
este sau nu în concordanţă cu cerinţele legilo r morale.
Existenţial vorbind, conştiinţa m orală este un reflex al le g ii divine
în sufletul nostru sau o cunoaştere, o înţelegere exactă a valorilor m o
rale, a datoriilor morale ce avem de îndeplinit şi a felului în care le în
deplinim l6.
De asemenea, conştiinţa morală este un act de manifestare a eului
nostru prin care noi înşine aplicăm la un caz particular unul sau altul
din principiile legii morale divine, aplicare ce se face în mod conştient
şi liber, altfel actul moral nu are valoare.
Dintru început conştiinţa morală a avut chemarea de a fi călăuza
noastră în m aterie de orientare morala, trebuind ca omul să se confor
meze indicaţiilor ei. Dar, deoarece indicaţiile conştiinţei morale sînt
uneori greşite din cauza influenţelor rele ce se exercită asupra ei, seimpune corectarea conţinutului de bine şi rău. Eforturile umane deci, au
şi trebuie să aibă ca scop conformarea faptelor morale atît cu conştiinţa
morală cît şi cu norma morală obiectivă.
în vederea asigurării corectitudinii conştiinţei morale, se impune
cu necesitate ca întreaga conştiinţă morală creştină să stea sub ocîrmuirea voin ţei divine din care îşi primeşte norm ele morale. A ic i are loc
procesul de asimilare, prelucrare a datelor morale şi mai ales de form are
a conştiinţei conform posibilităţilor sa'Ie personale pentru ca astfel con
ştiinţa să slujească ţelul final, zidirea noastră duhovnicească tşi morală 17.
Rolul esenţial al conştiinţei morale este cercetarea şi controlarea
conformităţii faptelor umane faţă de legea morală. A tîta vrem e cît noi
nu urmărim decît să cunoaştem ceea ce se petrece ne mărginim la con
statarea existenţei unuia sau altuia dintre fenom enele interioare fără să
le raportăm la o normă, ne găsim în domeniul conştiinţei psihologice.
Dacă însă mergem cu cercetarea mai departe şi judecăm actul în raport
cu ideea de bine, trecem din sfera conştiinţei psihologice în domeniul
conştiinţei morale. Se-nţelege că în sfera conştiinţei morale ne găsim
într-o zonă cu totul specială în care ajungem în contact nem ijlocit cu
valoarea absolută a binelui, Dumnezeu l8, singura valoare ce ne poate fi
de model, avînd în vedere caracterul etern al v ie ţii omului prin nemuri
rea sufletului.
Pe plan v o litiv conştiinţa morală posedă tot" felul de înclinări şi in
stincte caire ne împing la bine, virtute şi dreptate, combătînd în acelaşi
timp înclinările im orale care duc la rău, nedreptate şi viciu. De aici re 
zultă com plexitatea dinamică a conştiinţei : ea .nu încetează de a de
clanşa atracţii şi repulsii, excitaţii şi inhibiţii etc., care sînt tot atîtea
15. Ibidem, p. 80.
16. Ibidem, p. 221.
17. Ibidem, p. 246.
18. Petru Damaschin, Învăţături duhovniceşti, în «Filocalia», voi. 5, p. 230.
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reflexe morale. Acestea sînt un fel de piedici spontane în calea unei
acţiuni im orale sau im bold pentru realizarea unei acţiuni morale. Ele
ascultă şi de legile automatismului psihologic lB.
Aspectul afectiv al conştiinţei morale constă pe de o parte în iubi
rea dezinteresată a binelui şi ura dezinteresată a răului, iar pe de alta
în respectarea datoriei şi a valorilor morale în general. Este firesc deci
ca săvîrşirea binelui să ne aducă în suflete bucuria maximă a îm plinirii
datoriei noastre morale, căci ascultarea de glasul conştiinţei este cheia
bucuriei vieţii.
3. Raportul dintre legea morală şi conştiinţa morală. Conştiinţa m o
rală aplică în concret legea morală şi contribuie la împlinirea ordinii
morale în lume. Prin conştiinţa morală, principiile le gii morale se aplică
la cazurile particulare a.le acţiunilor umane. Conştiinţa morală con ver
teşte legea morală — norma obiectivă în lege personală directoare a ra
ţiunii şi voin ţei proprii. A stfel prin conştiinţa morală, legea morală di
vină şi veşnică se articulează concret în temporar, pentru că la rîndul
său subiectul m oral participă în mod activ iprin conştiinţă Ja legea v e ş 
nică îşi la realizarea eului personal în eternitate 20.
Deci, legea morală obiectivă este eternă şi impersonală, iar con
ştiinţa morală este temporală şi personală, deoarece conştiinţa ţine cont
şi chiar se conformează personalităţii omului.
In sens larg, conştiinţa morală este o putere sufletească, un dar di
vin, iar în sens restrîns, o acţiune ce se desfăşoară în om prin care le 
gea obiectivă ce stă în afara şi deasupra omului devine lege proprie
omului. Caracterului extern şi supranatural al legii, transcendenţei sale
i se opune imanenţa, caracterul propriu uman, existenţa interioară su
fletească şi activitatea conştientă. Din determinarea raportului dintre
legea morală şi conştiinţa morală rezultă armonia dintre teonom ia ne
condiţionată şi autonomia noastră omenească, dintre obiectivitatea şi
subiectivitatea moralităţii. Această autonomie se referă la faptul că
iomul are o valoare intrinsecă, purtînd în el chipul lui Dumnezeu şi avînd
în lume un rost şi un rol activ, prin participarea la binele moral obiectiv.
Legea morală pătrunde prin conştiinţă în om fără bariere. Formarea .legi
lor m orale se face în afară, dar interiorizarea şi aplicarea ei se fac prin
conştiinţa morală 21.
^
Tot în raportul dintre legea morală şi conştiinţa morală menţionăm
cele două mari dereglări ale conştiinţei : rigurozitatea şi laxismul m o
ral, ambele boli datorîndu-se incorectitudinii raportului dintre conştiin
ţa morală şi legea morală divină, obiectivă, absolută şi eternă. în ţelege
rea exactă a conţinutului le gii morale divine este unicul remediu al b o
lilor conştiinţei morale.
4. C onştiinţa morala şi faptele omului. Pe plan practic în raport cu
actul moral, conştiinţa morală se manifestă în trei momente : anterior
faptei — conştiinţa antecedentă, deodată cu fapta — conştiinţă conco
mitentă şi posterioară acţiunii m orale — conştiinţa consecventă.
19. Teologia morală ortodoxă, voi. I, p. 233.
20. Ibidem, p. 224.
21. Ibidem.
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a. An terior faptei. Activitatea şi rolul conştiinţei morale în etapa
[premergătoare actului moral, este o lucrare esenţială a conştiinţei m o
rale. In mod normal, ispita se arată omului ca un lucru bun, necesar şi
deloc imoral. Acum se dă lupta între ispită şi conştiinţă. Pe de o parte,
ispita încearcă să m otiveze fapta. Este un proces cumplit şi zguduitor,
deoarece datele cunoscute în domeniul moral sînt răsturnate, sau cel pu
ţin se încearcă această inversare de valori, astfel că fapta rea se arată
bună, iar fapta bună — corectitudinea morală — , este prezentată de ispi
tă ca ceva neesenţial şi fără rost. în cazul unei acţiuni moralle p ozitive
conştiinţa morală are rolul nu numai să aprobe şi să sfătuiască, ci mai
ales să îmboldească aşa cum, înaintea săvîrşirii unei fapte morale ne
gative, conştiinţa morală are datoria nu numai de a sfătui în sensul nesăvîrşirii, ci mai ales în oprirea efectivă. De aceea, aspectul cognitiv
al conştiinţei morale constituie doar (premisa, dar nu rezolvarea proble
mei în sine. Dovada unei conştiinţe m orale eficiente este tocmai aspectul
ei v olitiv , forţa cu care nu numai că prezintă caracterul m oral sau im o
ral al faptei morale, ci mai ales puterea ei de impunere în practică a ju 
decăţii de valoare.
Pe plan practic, toţi creştinii ştiu ce este bine şi ce este rău, dar con
ştiinţa lor nu se impune de aşa manieră ca viaţa morală să se desfăşoare
strict în cadrul norm elor m oralităţii creştine. Or, rolul educativ al fam i
liei, al societăţii şi al Bisericii este enorm în întărirea puterii v olitiv e a
conştiinţei, aspectul practic cel mai important, deoarece judecata de v a 
loare trebuie aplicată ; în caz contrar totul este zadarnic.
b) Concomitent cu fapta. în timpul actului moral, conştiinţa morală
ne însoţeşte, constată îm plinirea sau încălcarea le gii morale, apreciază
fapta în lumina comandamentelor le gii morale şi ne arată felul ei corect
sau incorect. în faza aceasta conştiinţa morală nu are doar un rol de
martor, ci exercită în mod e fectiv o acţiune de stimulare sau frînă, în
sensul că îndeamnă la bine şi la datorie sau întoarcere de la rău, contrazicînd instinctele şi pasiunile care eventual s-ar fi aşezat împotriva
săvîrşirii binelui, deci, ea poate aduce oprirea şi renunţarea la săvîrşirea acţiunii înainte de totala ei realizare 22.
Concret deci în momentul săvîrşirii acţiunii, conştiinţa morală face
o ultimă încercare de stimulare sau interzicere a faptei morale con
form caracterului moral sau imoral al ei. Idealul este ca să nu se ajungă
la necesitatea opririi unei fapte im orale prin vieţuirea conform legii
morale divine.
c) Posterior faptei. în această ipostază conştiinţa morală d evine in
stanţă judecătorească în faţa căreia subiectul uman moral răspunde de
propriile sale fapte şi de intenţiile cu care au fost săvîrşite. Conştiinţa
este acum martor, judecător şi împărţitor de dreptate. Sentinţele e i sînt
de achitare, de condamnare sau de felicitare, acţiune promptă ce ţine
seama exclusiv de caracterul moral sau im oral al fajptei. Ascultarea de
glasul conştiinţei morale, bine cultivate, aduce cu sine o stare generală
de mulţumire. Dacă această stare se permanentizează, ea prim eşte nu
mele de fericire. Bucuria dăruită de conştiinţa noastră este suprema fe 
22. Ibidem, p. 222.
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ricire ce se poate atinge şi la care pot ajunge toţi, indiferent de condi
ţia intelectuală, socială, familială.
Din contră, dacă sînt încălcate d eciziile conştiinţei sîntem auto
mat cuprinşi de o durere cumplită şi specifică, remuşcarea de conştiinţă
din faţa căreia mu poţi să te ascunzi. Cazul lui Cain este edificator în
această privinţă 23.
îh ceea ce priveşte atitudinea faţă de sentimentele conştiinţei m o
rale se impune să atragem atenţia că există riscul relativizării. A stfel
o stare de fericire morală mai îndelungată, datorată unei comportări
conforme cu legea morală creştină poate duce în multe cazuri la mîndrie, păcatul prim din istorie. Or, ştiut este că tocmai mîndria strămo
şilor paradisiaci, a făcut neeficientă intervenţia conştiinţei morale.
Pe de altă parte, un şir mai lung de insuccese pe plan moral fa
vorizează căderea persoanei umane în deznădejde şi neîncredere în
propriile forţe şi în dragostea lui Dumnezeu. Aşa se explică existenţa
bolilor grave ale conştiinţei morale, rigurozitatea excesivă şi laxismul
moral.
C el mai bun medic al conştiinţei rămîne, fără îndoială duhovnicul
care la scaunul de taină şi îndrumare al spovedaniei este dator ca pe
de o parte să atragă atenţia că ispitele nu încetează niciodată, iar p e
de alta să anihileze atitudinea deznădăjduită ce ne duce la o situaţie
periculoasă şi dezastruoasă : contemplarea păcatului 24.
De remarcat că în scaunul Spovedaniei, preotul duhovnic nu este
numai un judecător care are puterea de a dezlega sau lega faptele
omului credincios, ci mai ales de a da harul divin care purifică şi în
tăreşte conştiinţa morală şi toate puterile omeneşti tocmai în direcţia
realizării unei stări morale în deplină conformitate cu legea morală.
De fapt, în toate Tainele Bisericii avem de-a face nu numai cu
acte juridice ci mai ales cu mari revărsări de har şi energii divine ne
create, singurele capabile să înfăptuiască realizarea noastră morală la
starea de îndumnezeire după har.
5.
C onştiinţa morală trează, far luminos în viaţa creştinului. în
esenţă trezvia creştinului înseamnă existenţa unei conştiinţe m orale
corecte în ce priveşte cunoaşterea datelor le g ii morale şi suficient de
puternică pentru a impune numai realizarea binelui şi evitarea totală
a răului.
T rezvia conştiinţei morale — luminarea şi activarea ei superioară,
se bazează pe curăţia morală şi aderarea totală lib eră şi iubitoare —
la preceptele le g ii m orale divine. Este singura cale de ajungere la sta
rea paradisiacă de dinainte de cădere în păcat. Sfîntul G rigore Sinaitul
precizează : «bărbat desăvîrşit se socoteşte că este aici cel ce a primit
asemănarea vîrstelor M în tu itoru M Hristos, ca pe o arvună, iar pe cel
desăvîrşit în veacul v iitor îl arată puterea îndum nezeirii» 25.
La rîndul său, Petru Damaschin defineşte deosebit de lim pede
esenţa purităţii m orale astfel : «neprihănirea este cugetul întreg, adică
23. Ibidem.
24. A se vedea analiza amănunţită şi competentă a Pr. Prof. Dr. Constantin
Galeriu, în «Taina M ărturisirii», în «Ortodoxia», XXX I (1979), nr. 3— 4 p. 485 şi
următoarele.
25. Sf. Grigore Sinaitul, op. cit., p. 107.
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neştirbit. Ea nu lasă pe cel ce o are să se abată nici spre neînfrînare,
nici spre tocire, ci păzeşte bunătăţile culese de chibzuinţă şi leapădă
pe cele rele şi adună gîndul la ea însăşi şi prin ea urcă la Dumnezeu» 2€.
Conştiinţa morală luminată şi activă îl face pe omul credincios,
«filo z o f dum nezeiesc» şi «prieten al lui Dumnezeu» 27.
Ajunşi la stare de trezvie permanentă a conştiinţei morale, se cere
evitarea gîndurilor şi intenţiilor rele ce ne bîntuie viaţa, avînd în faţa
noastră doar realităţile veşn iciei şi dorinţa de a ajunge la starea per
fecţiunii m orale şi v ie ţii divine 28.
T rezvia creştinului este de fapt libertatea desăvîrşită de patimi,
«condiţie esenţială a stării de necădere in ipăcat, stare asemănătoare
în g e rilo r 29 şi ea ne duce la vederea, la contemplarea lui Dum nezeu30.
De fapt, treapta supremă de realizare a conştiinţei morale este înţele
gerea că libertatea umană maximă şi rostul omului este trăirea în
Dumnezeu 31.
Evident, în decursul v ie ţii pămînteşti nu putem ajunge la o stare
desăvîrşită pe planul moral, ci trebuie să sporim încet, dar sigur, pe
calea virtuţii. Importanţa harului divin este în această situaţie, vitală,
căci lucrarea lui este «puterea Duhului care se mişcă întru bucurie şi
veselia inimii, sprijinită, încălzind şi curăţind s u fle tu l»32. Luminarea
conştiinţei este premisa tirezviei ei, deci garanţia bunei şi eficientei
activităţi a conştiinţei morale. A ltfe l spus, adevărata luminare a con
ştiinţei morale se obţine atunci cînd sufletul trece de la cunoaştere la
aderare. Fără dorul acesta după Dumnezeu, fără dorinţa fierbinte şi
conştientă de vieţuire în conformitate cu norm ele le gii morale creş
tine, nu poate fi vorba de o conştiinţă trează, aativă în sensul major
al cuvîntului. Dorul de Dumnezeu asigură încrederea că orice ispită
«poate fi învinsă, iar în caz de cădere să stăruiască pe calea binelui 33.
T rezvia morală implică tenacitate şi sete de Dumnezeu şi cînd viaţa
noastră morală m erge pe drumul drept şi chiar în momentul de că
dere. Este singura cale de evitare a bolilor conştiinţei : rigorismul e x 
c esiv şi laxismul moral. Putem spune, deci că atitudinea corectă,
faţă de actul moral vădeşte sau nu starea de trezvie morală. A rticu 
larea norm elor m orale creştine în viaţă se face numai pxin intermediul
unei conştiinţe eliberate şi corecte. Fiind ochiul lui Dumnezeu în om,
conştiinţa morală este prima şi cea mai importantă poartă a paradi
sului veşn iciei celei fericite. Este firesc în această perspectivă, ca pe
planul v ie ţii personale, conştiinţa morală să aducă nu numai bucuria
săvîrşirii binelui, ci mai ales fericirea vieţuirii conform v oin ţe i lui
Dumnezeu, ca prieteni şi fii iubiţi ai Săi.
26. Petru Damaschin, op. cit., p. 246.
27. Sf. Grigore Sinaitul, op. cit., p. 148.
28. Petru Damaschin, op. cit., p. 217.
29. Simeon Metafrastul, Parafrază ia
7, p. 297.
30. Petru Damaschin, op. cit., p. 215.
31. Simeon Metafrastul, op. cit., p. i297.
32. Sf. Grigore Sinaitul, op. cit., p. 165.
33. Petru Damaschin, op. cit., p. 137.
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Fiind cel mai de seamă dar divin în om, conştiinţa morală menţine
contactul permanent cu Dumnezeu şi permite cunoaşterea directă a le 
gilor morale divine. Conştiinţa morală corespunde structural puterilor
sufleteşti ale persoanei umane pe oare le îndrumă şi le activează în
mod corespunzător.
Norm ele moralităţii creştine sînt legea morală, care este norma
ob iectivă şi defin itivă şi conştiinţa morală, norma subiectivă ce co
respunde perfect persoanei umane pe care însă are menirea s-o ridice
spre Dumnezeu. Conştiinţa morală este o scară spre Dumnezeu. De
aceea, lucrarea conştiinţei m orale se manifestă în toate etapele săvîrşirii actului moral, avînd rolul decisiv.
T rezvia creştinului se bazează pe conştiinţa m orală corect luminată
şi activată superior şi se manifestă tocmai în angajarea permanentă şi
totală pe scara ce urcă spre Dumnezeu, Binele suprem de iubit, urmat
şi împlinit spre eternizarea noastră în Dumnezeu.

DIN TRCCUTOL BISERICII Şl PJYTRiei NOftSTRe

IN T R U P O M E N I R E A M I T R O P O L I T U L U I A N D R E I Ş A G U N A ,
L A 175 I>E A N I DE L A N A Ş T E R E A S A
Arhid,. GH. PAPUC

Au trecut 175 de ani de la naşterea mitropolitului A n drei Şaguna,.
eveniment care a fost încrestat şd de numeroase publicaţii din ţara
noastră.
Pe lingă multele articole apărute în presa noastră bisericească în
decursul anilor, despre m itropolitul Şaguna s-au scris şi trei m ono
grafii : prima de preotul şi profesorul Ioan Lupaş, a doua de Gheorghe
Tulbure, iar a treia, mai de curînd, de către profesorul american Keith
Hitchins, lucrare apărută în limba engleză. Sîntem însă încredinţaţi că
adevărata carte despre m itropolitul Andrei Şaguna abia de acum încolo'
urmează să fie scrisă, căci cu cît înaintăm în timp, cu atît personalitatea
sa ne apare mai uriaişă, cu atît lucrarea sa şi munca sa pentru ridicarea
Bisericii şi a poporului din care făcea parte ne apare mai complexă.
Un ministru maghiar contemporan cu el spunea despre Şaguna că
are un cap «c ît o junjătate de ţară». întreagă această zestre intelec
tuală, întreaga sa statură religios-m orală şi naţională s-au revărsat din
plin, cu dragoste fierbinte ce an evoie poate fi spusă în cuvinte, spre
binele obştei româneşti din Transilvania în primul rînd, ca de altfel şi
asupra celorlalţi fraţi de credinţă îşi limbă.
Este p otrivit să reţinem că, pe lîngă talanţii cu care l-a înzestrat
Dumnezeu şi pe care i-a înmulţit cu multă rîvnă, învăţase şase limbi,
studiase T eologia, Dreptul şi Filosofia, şi ca oarecînd unii dintre Sfinţii
Părinţi din epoca de aur a Bisericii care s-au ridicat pe culmi de gîndire, de lucrare şi vieţuire creştină datorită şi creşterii primite din
partea mamei lor, şi Şaguna a fost la rîndul său şi rodul rugăciunilor,
creşterii şi educaţiei mamei sale, Anastasia Şaguna, despre care el însuşi
avea cuvinte ca acestea : «M am ei m ele îi datorez dragostea de Dumne
zeu şi credinţa ortodoxă, drumul meu în viaţă şi duhul ei de jertfă carem-a călăuzit şi toată opera m ea».
Deşi «lupta i-a fost aspră şi inegală» — cum spunea un ierarh de
astăzi de-al nostru — , sub raport social-naţional de pildă Şaguna s-a
aruncat cu toate forţele şi puternicul său simţ diplomatic în viitoarea
luptei pentru cîştigarea de drepturi pentru românii oprimaţi, social, na
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ţional şi religios în Transilvania, impunîndu-se încă la Adunarea de
pe Cîmpia Libertăţii de lîngă Blaj, din mai 1848, unde, după mărturia
pastorului evanghelic sas Ştefan Ludwich Roth, /participant şi el la
această Adunare plătită cu viaţa, un an mai tîrziu, An drei Şaguna a
asigurat cu personalitatea sa desfăşurarea în deplină ordine a acestei
Adunări.
Asemenea barbariei din 1760 cînd cu tunurile generalului austriac
•catolic Bucow s-au dărîmat în Transilvania peste 150 de biserici şi
mînăstiri ortodoxe, în timp ce se afla la Viena în fruntea uneii d ele
g a ţii cu revendicările românilor formulate pe Cîm pia Libertăţii din
Blaj, cei ce doreau unirea Transilvaniei cu Ungaria, sfidînd cu totul
interesele românilor, au ars la Sibiu reşedinţa tînărului episcop Şaguna,
împreună cu arhiva şi biblioteca, lipsind astfel poporul şi Biserica
noastră de un extrem de important număr de cărţi şi documente.
«Precum purtăm greutăţile, aişa să gustăm şi bunătăţile», spunea
Şaguna în una din multele sale jalbe, cu care a bătut drumurile — cîte
oare ? şi la ce distanţe şi cu ce m ijloace şi cu ce eforturi ? — mai-marilor vrem ii, căci credea în (puterea raţiunii şi în argumentele istoriei.
«F iecare naţie are dreptul de a-şi păstra şi de a-şi cultiva naţionalitatea
şi limba şi dreptul acesta nu i se poate vătăm a» — spunea într-o altă
jalbă, în 1850.
In anul 1850 A n drei Şaguna înfiinţa la Sibiu o tipografie, în care
urmau să se tipărească în primul rînd manuale pentru multele şcoli
înfiinţate de el, lucrări din domeniul agriculturii, meseriilor, comerţului,
m ed ian e i etc. ca şi cărţi de cult, ajunse şi ele pe tot cuprinsul locuit
de români.
In 1852 vedea lumina tiparului Îndrum ătorul bisericesc, iar în 1853
TeLegraful Român, cele mai vech i publicaţii cu apariţie neîntreruptă
din ţara noastră, purtătoare ,şi ele, în primii 50 de ani mai ales, de
m ari idei.
La insistenţele lui Şaguna se înfiinţa, în 1861, «Asociaţiunea tran
silvană pentru literatura română şi cultura ipoporului rom ân» — A S TR A
— al cărei prim preşedinte a fost, «A so ciaţiu n e» care a contribuit mult
la realizarea marelui act al Unirii din 1 Decembrie 1918. «Fiind aşadar
problema noastră a înainta literatura — spunea A n drei Şaguna la şe
dinţa de constituire a A strei — cultura, industria şi agricultura naţiunii
noastre, adică a înainta starea spirituală şi materială a poporului nos
tru, vrem a deştepta prin m ijloace naţionale facultăţile, v a să zică cu
getările cele senine şi serioase în poporul nostru, ca să cunoască fiinţa
şi destinaţia sa şi să o ştie întrebuinţa spre tot binele».
De asemenea, Şaguna a anlticipait (cu peste 100 de ani) legea Patri
moniului cultural naţional din 1974, printr-un ordin circular din 1855,
în care disipunea preoţilor să adune, de ori unde s-ar afla, să inventa
rieze şi să păstreze «cu e v la v ie » toate -creaţiile m oştenite de la înain
taşi, în specială g rijă fiind cărţile de orice fel.
Sub aspect organizatoric-bisericesc, lui An drei Şaguna îi revine
m eritul reînfiinţării, la Sibiu, în 1864, a M itrop oliei Transilvaniei, des
fiinţată în chip sam avolnic în urma actului uniaţiei de la 1700.
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Prin capacitatea sa organizatorică, m itropolitul de vrednică pom e
nire Andrei Şaguna a creat, în 1868, un adevărat parlament pentru ro
mânii ortodocşi din Transilvania — Congresul Naţional Bisericesc —
cu 10 preoţi şi 20 de m ireni din fiecare eparhie, antrenînd deci şi pe
mireni (2/3) în treburile bisericeşti şi obşteşti, dînd totodată Bisericii,
sale o lege după care să se conducă : «Statutul organic al Bisericii O r
todoxe Române din Transilvania», ceea ce a însemnat «întem eierea din
nou a poporului român şi a Bisericii sale naţionale din A rd ea l», după
spusa unui cunoscător. «O rganizarea dată de Şaguna Bisericii — scrie
Valeriu Branişte — a devenit o fortăreaţă inexpugnabilă a întregului
neam».
M ai presus de toate însă marele m itropolit Andrei Şaguna a fost
arhipăstor, a fost preot în cel mai înalt înţeles al cuvîntului, «un ca
racter de preot, clădit în totul pe tem elia Evangheliei», cum l-a caracte
rizat unul din urmaşii săi în scaun, m itropolitul N ico lae Bălan, lui Şa
guna aparţinînd celebrele cuvinte : «D e o sută de ori de m-aş naşte,
tot preot m-aş face».
Profund conştient de înalta răspundere pe care o reclamă această
•misiune, Şaguna s-a preocupat permanent să sădească şi să cultive în
sufletele preoţilor şi credincieşilor săi o credinţă luminată, v ie şi lu
crătoare, manifestată în disciplină, în fapte creştineşti, în viaţă m o
rală superioară. «N u am cruţat şi nu cruţ, iubiţilor mei, nici osteneală,
nici cheltuială, pentru binele şi folosul vostru cel sufletesc şi trupesc.
Nici un minut, nici un p rilej nu las fără a-1 fi întrebuinţat spre aju
torinţa voastră» — scria <obştei sale încă la începutul adtiviltăţii ar
hiereşti.
în sufletul său mare de părinte sufletesc îşi găseau loc toate frămîntările şi trebuinţele v ie ţii păstoriţilor săi, cu care era într-un per
manent dialog prîn marele număr de scrisori pastorale pe care le tri
mitea şi în care se cuprindeau nu numai învăţături şi îndemnuri evan
ghelice,, ci şi sfaturi cum să-şi păstreze roadele pămîntului, unde să şi
le vîndă, etc., tinerilor să se ferească de oameni cu apucături rele şi
să stea în preajma celor care — după spusa lui — , sînt îndeobşte cu
noscuţi ca oameni cu purtări bune şi cu frica lui Dumnezeu».
El organizează pentru fiii săi duhovniceşti prim ele cursuri de alfa
betizare şi tot el declanşează o adevărată campanie ca românii să-şi
dea copiii la şcoală, să înveţe meserii, îngrijindu-se adesea personal de
unii dintre cei plecaţi la învăţătură, în ce şcoli se află, unde găzduiesc,
cum se poartă, etc., ajutîndu-i băneşte personal sau instituind fundaţii
pentru ajutorarea lor cu burse, ş.a.m.d. «Drept aceea — scria Şaguna
într-o circulară din 1855 — îmi ridic glasul şi zic : La meşteşuguri
turmă iubită, la meşteşuguri, pentru că fiind tu numeroasă, poţi forma
din fiii tăi oameni învăţaţi, care să-şi apere interesele».
Era atent la conduita preoţilor sub toate aspectele, abaterile aces
tora fiind sancţionate şi uneori popularizate spre luare Ia cunoştinţă de
toată preoţimea. Preoţii erau îndrumaţi de pildă ca «pentru slujbe să
nu ia decît simbria legiuită şi la cîştig spurcat să nu rîvnească, iar la
cei săraci să slujească în zadar (adică fără'plată)».
5 — B. o . R.
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Pentru astfel de m otive, unul dintre biografii săi (Gheorghe T ul
bure; îl caracterizează atît de p otrivit cînd scrie : «Dacă a păstori în
seamnă a te identifica cu toate n evoile spirituale, cu toate păsurile
materiale ale m ulţim ilor de creştini, încredinţate grijei şi înţelepciunii
tale, atunci Şaguna a fost cel mai desăvînşit păstor. M ulte şi înalte ca
lităţi a avut acest grandios purtător de cîrje. Dar pe toate le-a covîrşit
un sentiment : iubirea faţă de popor. N-a avut Şaguna o bătaie de
inimă, n-a avut un gînd, o. nădejde, o lacrimă, o amărăciune, sau o
fărîmă de mulţumire, pe care să nu le închine turmei sale cuvîntătoare.
Cu poporul său de năpăstuiţi ai sorţii îl găsim într-o permanentă co
relaţie de «tată». Toată dragostea aceasta ipaternă şi ocrotitoare se re
varsă, potop cald, în scrisorile sale pastorale. Un mare suflu părintesc,
un mare suflu apostolesc respiră în paginile sale. Dacă pastoralele din
anii 1848— 1849 par nişte fîşii smulse din istoria noastră naţională, cele
de mai tîrziu sînt crîm peie din truda unui iluminat care vrea să-şi ur
nească neamul din toate robiile».
Pe cît de'm are i-a fost viaţa şi mari faptele, pe atît de modest i-a
fost sfîrşitul, ceea ce, de altfel, este caracteristic mulAor oameni cu ade
vărat mari. După cum se ştie, m itropolitul An drei Şaguna a lăsat prin
testament să fie înmormîntat lîngă biserica mare din Răşinari, unde se
odihnea adesea sufleteşte, la prohodire să fie un singur preot, duhov
nicul său, fără pompă, fără discursuri. Tot prin testament toată agoni
seala sa a ’încredinţat-o Arhiepiscopiei din Sibiu «spre scopuri biseri
ceşti, şcolare şi filantropice», dîndu-ne astfel o pildă v ie de dragoste şi
trăire pînă în ultima clipă pentru binele obştei din care a făcut parie.
încheind aceste sumare rînduri vom aminti că împlinirea celor 175
ani de la naşterea mitropolitului An drei Şaguna, în cadrul Institutului
teologic de grad universitar din Sibiu a avut loc o solemnă festivitate
prezidată de I.P.S. M itropolit Antonie al Ardealului, la care au parti
cipat ierarhi, .preoţi, studenţi teologi, invitaţi, în cadrul căreia s-au ţinut
diverse comunicări ce au evocat şi reactualizat viaţa şi îm plinirile
marelui ierarh.

V L A H I I I N S P A Ţ IU L C A R P A T O -B A L C A N I C
n e T A SFÎBSTTITI « F f "VTI
P Î N A L A ÎN T E M E IE R E A S T A T E L O R

FEUD ALE R O M Â N E Ş T I
Pr. drd. IULIAN MICULESCU

La sfîrşitul secolului al X ll-le a şi începutul secolului al X lII-lea,
după mari evenimente — întem eierea Imperiului româno-bulgar şi a
Imperiului latin de răsărit — v or reflecta situaţia politică din această
parte a Europei. Romanitatea orientală cunoaşte la cumpăna acestor
două secole afirmarea românismului sud-dunărean. Dar, pe cît de rapidă
i-a fost afirmarea acestui nou stat balcanic, tot atît de rapid i-a fost
şi apusul.
V iitorul va aparţine, cum vom vedea, românilor nord-dunăreni, care
şirau adus contribuţia lor la opera Asăneştilor, dar abia în secolul ur

DIN TRECUTUL BISERICII Ş I PATRIEI N O ASTRE

67

mător v or reuşi să se elibereze din carapacea cumano-tătară şi să du
reze în jurul arcului carpatic state româneşti independente şi capa
bile să reziste pericolului otoman tot mai ameninţător.
P rivit în lumina izvoa relor contemporane, fie bizantine, fie papale
sau maghiare, Imperiul Asăneştilor este o creaţie româno-bulgară, iar
dinastia de origine românească. Acordînd prioritate izvoarelor bizan
tine tîrzii şi tradiţiei m edievale bulgare, o seamă de istorici ai ultimu
lui &ecol, în special de origine slavă, se ostenesc să elimine factorul
românesc din configuraţia etnică a noului stat balcanic.
A s tfe l Jirecek, recunoscînd originea romană a termenului vlah, afirmă în cele din urmă că «la sfîrşitul veacului al X ll-le a numele s-a
extins . în mod greşit asupra slavilor din Moesia.' Nichita Choniates,
Ansbertus, Villehardouin, C lary şi alţi contemporani numesc pe ţarii
Asan şi Petru şi poporul lor totdeauna vlahi, limba lor vlahă, numai
la A k rop olites se pierde această confu zie» x.
La rîndul său învăţatul rus Th. Uspenskij se exprimă fără echi
voc a s tfe l: «num ele naţiei dominante e înlocuit prin numele vlahilor,
care locuiau sporadici printre bulgari. Din consideraţii politice, urmate
cu consecvenţă în secolul al X ll-lea, şi prima mişcare îm potriva Bi
zanţului din 1185 fu atribuită de către scriitorii bizantini de asemenea
elementului vlah şi nu celui bulgar» 2.
Ideile acestea care nu corespund adevărului istoric au alimentat
im aginaţia altor cercetători slavi. E cazul lui Jos. Lad. Pic, care îm
părtăşeşte întru totul punctul de vedere al bizantinologului rus Us
penskij. El ved e în tratativele dintre papa Inocenţiu al III-lea îşi Ioniţă
Caloian numai ipocrizie şi galanterie 3.
M ai tîrziu, istoricii bulgari, care nu puteau admite că statul în fi
inţat la sfîrşitul secolului al X ll-le a este o creaţie a vlahilor, vor îm
părtăşi opiniile învăţaţilor mai sus-amintiţi socotindu-le adevăr dovedit.
P. M u ta fc ie v 4, de exemplu, constată neconcordanţa dintre 'izvoa
rele contemporane şi inform aţiile bulgare şi bizantine 5 de mai tîrziu,
şi se întreabă dacă numele de vlah, cu care izvoa rele denumesc popu
laţia din nord-estul balcanic, are un conţinut etnic sau trebuie să i se
caute un alt înţeles. în ce (priveşte dinastia Asăneştilor se străduieşte
să-i găsească o origine cumano-rusă.
V . N.-Zlatarski, un alt istoric bulgar tributar şi el ideilor mai sus
amintite, surprinde prin netem einicia teoriilor sale. între altele, spune
că prin termenul de «m is oi» trebuie să se înţeleagă în opera lui Cho
niates atît vlahii cît şi bulgarii, după cum prin termenul «M ysda» se
înţelege întreaga Bulgarie, şi nu numai acele părţi unde locuiau vlahii.
Ca şi compatriotul său admite originea turanică a numelui Asan 6.
1. Jirecek, Geschichte dei Bulgaren, Praga, 1876, p. 220.
2. Th. Uspenskij, Obrazovnie utorogo bolgarskogo tzarstva, p, 153 fără an şi
loc de apariţie ; text citat de N. Bănescu, O problemă 'de istorie medievală : Crearea
şi caracterul statului Asăneştilor (1185), Bucureşti, 1943, p. 6.
3. Jos. Lad. Pic., Uber die Abstammung der Rumănen, Leipzig, 1880, p. 92.
4. Are în vedere pe Akropolites, născut în 1217, care-şi scrie cronica sa după
domnia lui Ioan Asan II, cînd statul se socotea deja bulgar.
5. P. Mutafciev, Originea Asanilor, în «Makedonski Pregled», IV, Sofia, 1928.
6. V. N. Zlatarski, Originea lui Petru şi Asan, conducătorii răscoalei din anul
1085, Spisanie Ac. Bulg. XLV, 1933— 1934, p. 31.
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O piniile acestea, lipsite de baze ştiinţifice, nu ţin numai de trecut.
Sînt şi astăzi cercetători care mai afirmă că v lah ii izvoa relor contem
porane Asăneştilor nu ar fi români, ci bulgari. De pildă, Str. L is e v 7,
după ce înţelege că termenul vlah desemnează o prefesiune pastorală,
susţine că v lah ii Asăneştilor nu sînt alţii decît bulgarii din zona nor
dică a Peninsulei.
G enoveva Cankova-Petkova 8, la rîndul său este de părere că scri
itorii bizantini, care descriu evenim entele de la sfîrşitul secolului al
X ll-lea, au extins numele de vlahi şi asupra bulgarilor, voin d să mini
m alizeze pericolul care venea pentru Imperiu din partea lor.
Sîntem surprinşi că mai există încă cercetători 9 care, în tentativa
lor de a elim ina pe vlahi din -istoria balcanică medievală, nu acordă
prioritate izvoa relor contemporane scrise de martori oculari, punînd
în valoare izvoare secundare cu mult mai recente sau chiar compilaţii
a căror autenticitate este îndoielnică.
Istoricii români, încă de la început, au căutat să explice ştiinţific
crearea, caracterul şi evoluţia Imperiului româno-bulgar. După Dimitrie Onciul «e i (Petru şi Asan) înfiinţează un Imperiu al românilor şi
bulgarilor cu capitala la Târnovo care trecea drept reînfiinţarea vech iu
lui Imperiu bulgar. Petru luă titlul de împărat al românilor şi bulga
rilor. Urmaşii lor se intitulează în documente «îm păraţi ai bulgarilor
şi rom ânilor» sau ai «Bulgariei şi V la h ie i» ; în afară li se recunoaşte
titlul de «re g i ai bulgarilor şi rom ânilor» sau ai «B ulgariei şi V la h i
e i» l0. Deşi teoria lui D. Onciul a fost acceptată şi de alţi istorici, el
face greşeala de a localiza V lah ia Asăneştilor în nordul Dunării. Pen
tru aceasta primeşte critica lui B. P. Haşdeu u , care susţine că această
localizare nu este posibilă din lipsă de d ovezi şi deci Vlahia Asăneş
tilor trebuie căutată tot în sudul Dunării.
Pentru A . D. X e n o p o ll2, vlah ii Asăneştilor sînt vlahi balcanici care,
împreună cu bulgarii au întemeiat statul româno-bulgar, sub conduce
rea unei dinastii româneşti. M enţionînd destul de des termenii Vlahia
şi vlahi, documentele vrem ii, fie bizantine, fie occidentale, scot în e v i
denţă rolul însemnat al vlahilor la constituirea statului româno-bulgar.
7. Str. Lisev în «Fontes Latini Historiae Bulgaricae», III, Snfia 1965, p. 213, nr.
2, cf. N. Şerban Ta-naşoca, Din nou despre geneza şi caracterul statului asăneştilor,
în «Revista de istorie», tom. 34, 1981, nr. 7, p. 1297.
8. Genoveva Cankova Petkova, Băigarija pri Asenevici, Sofia 1978, p. 26—27
şi 189.
9. B. Primov, Crearea celui de-al doilea tarat bulgar şi participarea vlahilor,
în «Relaţii româno-bulgare de-a lungul veacurilor (sec. X II—X IX)», I, Bucureşti, 1971,
p. 36— 38.
'
10. Dimitrie Onciul, Românii In Evul Mediu, articol în «Enciclopedia Română»
(reprodus şi în Scrieri istorice, ediţie critică îngrijită de Attrelian Sacerdoţeanu, II),
Bucureşti 1968, p. 456.
11. P. B. Haşdeu, Negru Vodă, în «Etymologicum Magnum Romaniae», IV, Bu
cureşti, 1898, p. L (Etymologicum Magnum Romaniae, ediţia Gr. Brîncuşi, 3, Bucu
reşti 1976. 678).
12.
A. D.r Xenopol, Istoria românilor în Dacia Traiană, II, Bucureşti, f.a., p. 223—
256 j L'Empire valacho-bulgare, în «Revue historique» 47, 1891, p. 277— 308. .
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Şi alţi istonici români au consacrat statului, Asăneştilor importante
pagini, făcînd maii inteligibilă geneza şi caracterul lui. N icolae Iorga 13
a pus în lumină originile româneşti ale mişcării Asăneştilor. Vlâhia
lor — spune marele nostru istoric — nu este altceva decît una din
supravieţuirile fragmentare ale străvechiului Imperiu roman şi trebuie
identificată cu Vlahi a tesalică unde românii sînt atestaţi cu mult îna
intea evenim entelor de la sfîrşitul secolului al X ll-lea.
La rîndul său, C eorge Murnu 14 vorbeşte de cooperarea vlahilor şi
bulgarilor în lupla îm potriva exploatării administraţiei bizantine, accentuînd rolul v iab il al românilor balcanici în unirea celor două gru
puri etnice sub o dinastie de origine română.
Abordînd problema originii Asăneştilor şi a mişcării lor, învăţatul
român Gheorghe I. Brătianu constată că «contrastul e prea vădit între
izvoarele contemporane, care pomenesc aiproape în unanimitate de v la 
hi, cu prilejul răscoalei de la 1186, şi despre originea vlahă a căpete
niilor ei şi istoricii moderni care caută tot felul de tălmăciri acestui
nume, altele decît cel firesc» 15.
Fără a avea pretenţia că au dat soluţii d efin itive problem elor dez
bătute, cercetătorii români au abordat în studiile lor consacrate celui
de-al doilea «ţarat bulgar» un adevărat spirit ştiinţific. în investiga
ţiile lor au. pornit totdeauna de la datele oferite de izvoare, acordînd
prioritate celor mai apropiate în timp de evenim entele care îi inte
resau.
Aşadar, numai călăuziţi de acest criteriu cronologic, singurul indi
cat de cercetarea critică a izvoarelor, vom putea explica deosebirea
dintre cele care amintesc rolul precumpănitor al vlahilor în răscoala
anti-bizantină şi cele care îl trec sub tăcere.
Izvoare contemporane în adevăratul înţeles al cuvîntului sînt isto
risirile' apusene legate de participanţii la cruciadele a IlI-a îşi a IV-a,
care în drumul lor spre Ierusalim au venit în contact cu populaţiile din
Balcani. Astfel, Ansbertus relatează expediţia împăratului Frederic I
Barbarossa, iar G eoffroi de Villehardouin, Henri de Valenciennes şi Robert de C lary au în vedere în scrierile lor întem eierea Imperiului latin
de Constantinopol. Datele oferite de ei în legătură cu evenim entele
din Balcani din această perioadă nu pot fi tăgăduite. De asemenea, din
tre bizantini, N ichita Choniates este cel care cunoaşte mai deaproape
împrejurările răscoalei Asăneştilor. ,în schimb alţi scriitori din s e c o lu l'
al X lII-le a aparţin unei perioade (posterioare evenimentelor. Giorgios
Akropolites, spre exemplu, se naşte abia în 1217. Şi alte izvoare slave,
utilizate de unii cercetători sînt redactate mai tîrziu sau au p ro ven i
enţă îndoielnică.'
Fideli' acestui criteriu de abordare a izvoarelor, vom încerca să.
surprindem aspecte 'ale procesului istoric care s-a soldat cu întem e
13. Nicolae Iorga, Histoire des Roumains'de Ia Peninsule des Baikans, Bucureşti,
1919”; Histoire des Roumains et de Ia românite orientale III, Bucureşti, 1937, p. 104

—121.

14. George Murnu, Istoria românilor din Pind. Vlahia Mare (980— 1259), studiu
istoric după izvoare bizantine, Bucureşti, 1913.
15. Gh. I. Brătianu, Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti, Bu
cureşti, 1980, p. 57.
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ierea Imperiului româno-bulgar, mai cu seamă că, după cum am văzut,
statutul politic al V lah iei Asăneştilor şi mai ales fenomenul «bulgarizării» ulterioare a ei sînt probleme insuficient clarificate de istorio
grafie.
V lahia balcanică, cu toate ca nu o putem delimita precis pe hartă,
este o realitate etnică a cărei origine trebuie s-o căutăm în acele « V la 
hii» — ţări cu populaţie romanizată — de care vorbesc izvoa rele bi
zantine m edievale.
«D in vrem urile cele mai îndepărtate şi pînă în epoca otomană, ro
mânii balcanici au beneficiat de un regim de relativă autonomie, avînd
propriii lor şefi, anumite p riv ile g ii fiscale, pollitice şi militare, în schim
bul îndatoririlor lor ostăşeşti şi al i,inor obligaţii economice legate de
ocupaţia lor agricolă şi păstorească l6.
Faptul că romanitatea balcanică reprezenta o individualitate etnică
în cadrul primului ţarat bulgar, avînd poate şi o anumită autonomie,
se deduce din intenţia' Asăneştilor «d e a uni într-una singură domnia
m isienilor şi a bulgarilor, aişa cum fusese odinioară» 17.
Dezmembrînd primul Imperiu al bulgarilor, V asile al II-lea Bulgaroctonul are grijă să încurajeze separatismul vlah iprin înfiinţarea unei
episcopii separate a vlahilor «din toată Bulgaria» l8.
în legătură cu regirtiul de autonomie al vlahilor, împăratul Vasile
al II-lea fixase anumite dispoziţii pentru mînăstirea Sosthenios. Leon
M onasteriotes acuză pe împăratul Isaac II An gh elos că din cauza nerespectării lor s-au răsculat v la h iil9.
M işcarea Asăneştilor este şi urmarea unei tendinţe de emancipare
naţională apărută în lumea bizantină. A ceste .tendinţe se manifestaseră
în rîndurile vlahilor încă din 1066, cînd, datorită unor excese fiscale
ale împăratului Constantin al X -lea Ducas, se răsculaseră vlahii din
Thesalia.
O biectivul politic al răzvrătirii vlahilor-era deci ca autorităţile bi
zantine să recunoască drepturile asupra Vlah iei. De fapt, Choniates lasă
să se înţeleagă că vlahii puteau să se mulţumească cu ceea ce le apar
ţinea, adică cu toparhia M o e s ie i20. Dar lipsa de simţ politic a îm păra
tului Isaac al II-lea a dus la extinderea balcanică a revoltei.
Pretextul răscoalei a’ fost noile im pozite fixate de împărat supu
şilor săi, pentru sărbătorireea nunţii sale. A ceste im pozite loveau în
primul rînd în crescătorii de vite, cum era cazul celor din muntele
Haemus «care mai înainte se numeau misieni, iar acum se cheamă
v la h i» 2->.
în fruntea răsculaţilor se găseau fraţii Petru şi Asan. Petru se pro
clamă împărat. V lah ii se temeau la început — ne istoriseşte Chonia16'. Nicolae Şerban Tanaşoca, op. cit., p. 306.
17. Nichita Choniates, Istoria, p. 489, în «Fontes Historiae Daco-Romanae» de
Al. Elian şi Nicolae-Şerban Tanaşoca, voi. III, Bucureşti, 1975, p. 259—261.
18. Silviu Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice în Evul Mediu,
Bucureşti, 1959, p. 136— 139.
19. Eugen Stănescu, Vlahii Ia sfîrşitul secolului al X-Iea — începutul celui de-al
Xl^lea şi restaurarea dominaţiei bizantine în Peninsula Balcanică, în «Revue des
etudes sud-est europeennes», tom. VI, nr. 3/1968, p. 419.
21. Idem, op. cit., p. 255.
20. Choniates, op. cit., p. 259.
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tes — de amploarea pe care o luase revolta lor, dar Petru şi Asan în
cearcă <să elibereze de această teamă pe cei de un neam cu e i» 22 C ro
nicarul bizantin subliniază aici originea etnică a celor doi fraţi, care
nu trebuie confundată cu originea numelor, problem ă de ordin filo 
logic 23. O riginea românească a dinastiei Asăneştilor este întărită şi
de episodul cu preotul prizonier, care cerînd Indurare lui Asan, i-a v o r 
bit în limba sa, «căci era cunoscător al graiului vla h ilo r» 24.
Pentru a da legitim itate statului întemeiat de ei şi pe care originea
lor vlahă nu le-o justifica, Petru şi Asan au atras de partea lor în
luptă şi pe bulgari, spunîndu-le că «Dumnezeu a hotărît libertate pen
tru neamul bulgarilor şi al v la h ilo r» 35. V lah ii v o r obţine succese mi
litare în faţa im perialilor căci locuiau în munţii cărora le cunoşteau
toate trecătorile şi ascunzişurile şi unde deţineau poziţii fortificate de
nebiruit. V or fi nevoiţi la un moment dat să se retragă în faţa bizanti
nilor, să treacă Dunărea de unde v or prim i ajutor militar de la cei
din nordul Dunării.
N o i nu vom insista asupra amănuntelor legate de luptele vlahobulgaro-bizantine, însă subliniem fre c v e n ţa ' cuvintelor de vlahi şi V a 
lahia atît sub pana lui N ichita Choniates cît şi sub aceea a scriitorilor
occidentali aii e p o c ii26.
Un cleric sub numele de Ansbertus ne dă preţioase inform aţii asu
pra cruciadei a IlI-a, cînd Frederic Barbarossa trecînd prin Peninsula
Balcanică a întîlnit pe români în calea sa. Astfel, după ce împăratul
german trece de Branicevo, drumul lui este îngreuiat de bulgari, sîrbi,
vlahi («Bulgaros, Seruos et F lacos»), care-1 atacă în marea pădure a
B u lga riei27.
în drumul lor prin Peninsula Balcanică, cruciaţii constată înfiin
ţarea unui nou stat condus de «Kalopetrus Flachus et frater eius Crassianus» 2R. în timp ce Frederic se afla la Adrianopol, în 1190, «K alo p e
trus Blacorum et maxime partis Bulgarorum» îi oferă ajutorul său de
40.000 de vlahi şi cumani în schimbul coroanei îm părăţiei Greciei. îm 
păratul refuză, dar în fafa piedicilor puse de Isaac II Anghelos va primi
ajutorul vlahilor şi sîrbilor, după cum ne spune acelaşi Ansbertus 29.
Şi un izv or armean vorbeşte despre prezenţa vlahilor în armata lui
Frederic Barbarossa. Autorul lui, vardapetul Vardan, istoriseşte că în
urma tratativelor dintre bazileu şi împăratul apusean, im perialii «trans
portară toată mulţimea pe care francii o recrutaseră în ţinuturile v la 
hilor şd ale bulgarilor (('i-Blachaţ' ev i Bulgharaţ') cu o grăjnadă de
comori adunate, trecînd prin aceste ţinuturi» 30.
După moartea fraţilor Petru şi Asan (1197 şi respectiv 1196), la
conducerea Imperiului româno-bulgar ajunge Ioniţă cel Frumos (supra
numit Caloian, 1196— 1207), «personalitate politică de dimensiuni euro
22. Idem, op. cit., p. 257,
23. Gh. I. Brătianu, op. cit., p. 59.
24. Choniates, op. cit.
25.Nichita Choniates, op.
cit.
26. V iaho-Balcanica, « Soncier — Abdruck aus dem XXII. Bd. der ByzantinischNeugriechischen Jahrbucher», Athen, 1978, p. 225.
27. Aurel Decei, Relaţii romdno-orientale, Bucureşti, 1978, p. 93.
28. Ibidem, op. cit., p. 94.29. Ibidem, op. cit., p.
95.
30. Ibidem, op. cit., p. 92.
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pene ce domină autoritar spaţiul sud-est european, bucurîndu-se de un
remarcabil prestigiu pe întregul continent» 31.
Acesta reuşeşte să încheie în 1201 un tratat de pace cu împăratul
A le xio s III Anghelos care înseamnă de fapt şi recunoaşterea oficială
de către bizantini a statului condus de Asăneşti. Acum Ioniţă Caloian
se poate ocupa de consolidarea domniei sale, căutînd să prim ească re
cunoaşterea din*partea unei autorităţi eclesiastice, care să-l ungă îm
părat. Sesizînd aspiraţiile sale, papa Inocenţiu al III-lea urmăreşte să-l
atragă atît bisericeşte cît şi politiceşte de partea Romei. între ei se
stabileşte o corespondenţă — în bună parte păstrată — în care este
exprimată frecvent ideea romanităţii vlahilor. Astfel, în scrisorile din
1199 şi 1202 adresate «nobilului bărbat Caloian, domnul bulgarilor şi
al v la h ilo r» ( = nobili v iro Calohanni domino Bulgarorum et Blachorum = ) papa îi aminteşte că strămoşii săi îşi trag obîrşia din nobilul
oraş al Rom ei 32.
,
în răspunsul său din 27 noiembrie 1202 Ioniţă scrie papei în ace
laşi spirit, mulţumind lui Dumnezeu, care-1 readuce pe e l şi pe cona
ţionalii lui «la memoria sîngelui şi patriei străbune din care se trag» 33.
Doi ani mai tîrziu, într-o scrisoare către Ioniţă, papa accentuează
din nou originea romană a vlahilor. A p o i cu p rivire la recunoaşterea
titlului său imperial, spune că actul este justificat de exem plul ţa
rilor anteriori, şi anume de : «...împăraţii Bulgarilor şi Vlahilor, Simeon,
Petru şi Samuel...» 34.
Romanitatea vlahilor şi a lui Ioniţă este des subliniată şi în cores
pondenţa dintre anhiepiscopul V asile şi Inocenţiu al III-lea. La 7 no
iembrie 1204, papa trimite la T îrn ovo pe cardinalul Leo, care unge pe
V asile primat al Bulgarilor şi al V lah ilor iar o zi mai tîrziu, încoronează
pe Ioniţă rege al Bulgarilor şi al Vlahilor.
în acelaşi an, 1204, G eoffroi de Villehardouin, cronicarul Cruciadei
a IV-a, spune că în drum spre Constantinopol cruciaţii au fost întîmpinaţi de «cumanii şi vlahii şi grecii din acele părţi» ( = li Comain et li
Blac et li Grieu de la terre = ) . După ce trec apoi de Constantinopol
aj^ng la poalele munţilor V lah iei (la pie de la m ontaigne de. Blaquie).
Despre această Vlahie, un alt cronicar al cruciadei, Robert de Clary
spune că e o ţară înconjurată de munţi, în care nu poţi pătrunde decît
prin trecători 35.
Un an mai tîrziu, în 1205, Henri de Valenciennes scriind papei de
îm prejurările în care împăratul Balduin de Flandra a căzut prizonier la
Adrianopol, îl numeşte pe Ioniţă «dom n al V la h ilo r» (audito a Ioannitio,
Blacorum- Domino) sau numai «v la h u l» (Blachus iile Ioan nitius)36.
Remarcăm că în toate izvoa rele contemporane apare ca un lait
m otiv pentru romanitate termenul de vlah, atît d e contestat pînă astăzi.
C ercetările ultime pun în valoare un text dintr-un poem
popular
bizantin din secolul al X lII-le a sau poate şi mai vechi, în care cu
cuveaua — xooxoopaiâ — apostrofează prepeliţa — optoXt — reproşîn31. A. Armbruster, Romanitatea Românilor, Istoria unei idei, Bucureşti, 1972, p. 25.
32. Gh. I. Brătianu, op. cit., p. 64.
33. A. Armbruster, op. cit., p. 26; ad memoriam sanquinis et patriae nostrae a
qua descendimus.
34. Eugen StănescU, op. cit., p. 422
35. Gh. I. Brătianu, op. cit., p. 65— 66.
36. Nicolae Bănescu, op. cit., p. 39.
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du-i că dacă bulgarii sau vlahii din Zagora (Haemus) ar auzi vocea ei,,
ar crăpa de ciu d ă37. Departe de a fi acuzată de falsitate, oucuveaua
«v o rb e ş te » de o realitate etnică : existenţa vlahilor alături de bulgari
în Haemus.
Sub loniţă Caloian Imperiul vlaho-bulgar şi-a extins mult hota
rele sale, întinzîndu-se de la Dunăre pînă pe M ariţa inferioară şi la
portul Agato po l şi pînă pe Vardarul superior în M aced o n ia38. Ioniţă
însă nutrea gîndul să înlăture defin itiv Imperiul latin şi să reia locul
Bizanţului. Planul de cucerire a Constantinopolului este împiedicat de
moartea sa în 1207 sub zidurile Thesalonicului. A sp iraţiile sale sînt r e 
luate de Ioan Asan al II-lea (1218— 1241) fiul bătrînului Asan, însă aces
ta fiind crescut printre cumani este rupt de m ediul şi tradiţia vlahă a
fam iliei sale. El nu se mai mulţumeşte cu titlul de rege al V lah iei şi al
Bulgariei,* ci dor&şte să ajungă «îm părat pravoslavnic al Bulgarilor şi aT
Grecilor, adică al B izantinilor» 40.
Revenirea la tradiţiile bizantine în forma lor slavo-bulgară, revitelizarea principiului im perial bulgar şi reîntoarcerea la ortodoxia grea
că sînt m ijloacele care au, asigurat succesul lui Ioan Asan al II-lea, în
timpul său statul Asăneştilor ajungînd în culmea puterii şi la cea mai
mare întindere. Pentru aceasta el a trebuit să facă unele concesii şi
anume : să accentueze mai puţin ideea romanităţii pentru care s-a şi
rupt într-o vrem e de Roma, şi să renunţe la dublul caracter — v la h o bulgar — al statului pe care-1 conducea. M ergînd pe această cale s-a
putut ajunge la diminuarea caracterului vlah şi la predominarea celui
bulgar al fam iliei domnitoare 41.
Restabilind legătura cu trecutul, cu tradiţia bulgară, Asăneştii au
contribuit la bulgarizarea fam iliei lor şi a celor de neam cu ei. C on vie
ţuind cu bulgarii, contractînd căsătorii, elementul minoritar vlah lăsîndu-'se asimilat de cel bulgar majoritar, era firesc ca în timp statul for
mat din bulgari şi vlahi să devină exclusiv un stat bulgar. Acesta era
statul cunoscut de A kropolites şi aşa se explică faptul că, istorisind
evenim entele de la 1185, el a folosit numai numele de bulgari pentru
a desemna pe adversarii Imperiului 42.
V lah ii nu mai sînt pom eniţi în actele Cancelariei, ţarul însuşi intitulîndu-se în 1230 în pisania unei biserici ridicată de el la Târnovo :
«Eu, Ioan Asan cel între Hristos Dumnezeu, credinciosul ţar şi singur
stăpînitor al bulgarilor, fiul bătrînului A san » 43.
Numai papa G rigorie al IX -lea mai aminteşte în trei scrisori adre
sate în 1237 lui Ioan Asan al II-lea de caracterul etnic vlaho-bulgar al.
statului său. El i se adresează ţarului cu cuvintele «N o b ili v iro Assano^
domino Bulgarorum et Blachorum» Ai\
37. V laho-Balcanica..,, op. cit., p. 227.
38. Şt. Ştefănescu, Răscoala Asăneştilor şi crearea Imperiului vlaho-bulgar, în
«Din istoria Dobrogei», voi. III, Bucureşti, 1971, p. 341,
40. G. Cankova Petkova, op. cit., p. 109— 137.41. Nicolae Şerb.an Tanaşoca, op. cit., p. 1310..
42. P. Ş. Năsturel, op. cit., p. 226.
43. C-tin G. Giurescu, Dinu C. Giurescu — Istoria Românilor I, Bucureşti, 1975,
p. 194.
44. Hurmuzachi, I, p. 159, 164. 165, cf. Nicolae Şerban Tanaşoca, op. cjt., p. 1309..
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Cu toate că o parte din elementul vlah s-a pierdut treptat în masa
populaţiei slavo-bulgare, izvoa rele vrem ii continuă să ateste existenţa
unei populaţii româneşti în sudul Dunării.
Recent a fost pus în valoare un text descoperit în cancelaria eru
ditului m itropolit de Naupactos, Ioan Apokaukos, scris în octombrie
1221. Documentul cuprinde plîngerea lui Sym eon Sgouropoulos îm po
triva unui anume A vrilion is Constantin, care i-a necinstit fata. Făpta
şul era «co lon al R om anilor» — anoixoî Ptojjiauov
— şi pe «acest p o
por oamenii de rînd l-au numit V alah ii» 45.
în anul 1227, An alele din Bari menţionează pe vlahi printre cei ce
alcătuiau armata lui Frederic al II-lea, care se pregătea să intre în
S icilia 46.
Izvoare bizantine din secolul al X lII-le a amintesc de anumite sate
de vlahi intrate în administrarea unor mînăstiri 47.
G eografia anonimă a Europei orientale (Descriptiae Europae Orientalis) compusă în anul 1308, menţionează că «în tre Macedonia, Achaia
şi Thesalonic se găseşte un popor foarte mare şi răspîndit cu numele
vlahi, care şi altădată au fost păstori ai romanilor şi din pricina pămîntului roditor ;şi plin de verdeaţă trăiau odinioară în Ungaria, unde se
aflau păşunile romanilor. în urmă, fiind izgon iţi de aici de unguri au
fugit în acele părţi» 48. Subliniind faptul că nu trebuie să înţelegem de
a ici că populaţia vlahă în totalitate a migrat în sudul Dunării, textul —
după unii c e rc e tă to ri49 — prezintă rem iniscenţe ale unei astfel de m i
grări.
începînd cu a doua jumătate a secolului al X lV -lea, Peninsula
Balcanică intrînd sub dominaţia Imperiului otoman, documenteje aces
tui Imperiu menţionează printre supuşii lui prezenţa unora cu numele
de vlahi (eflak, eflakiar), organizaţi în aşezări numite cătune. Pe baza
unei tradiţii moştenite, statul otoman acordă comunităţilor vlahe o re
lativă autonomie. Regim ul otoman al autonomiilor vlahe reprezintă şi
' o dovadă de continuitate a romanităţii în aceste locuri 50.
începutul secolului al X lII-le a găseşte populaţia românească d e 'p e
cele două maluri ale Dunării în strînsă legătură, facilitată de originea
ei comună. Transilvania se găsea aproape în întregime sub stăpînire
străină, care urmărea să-şi întindă influenţa sa, fie pe linie politică, fie
religioasă şi dincolo de Carpaţi unde dominaţia politică o aveau în mare
parte cumanii.
Unii c e rc e tă to ri51 susţin că Imperiul Asăneştilor cuprindea îşi părţi
însemnate din nordul Dunării, iar a lţ ii52, dimpotrivă, spun că nici un
document nu îngăduie să se afirme acest lucru. Ceea ce ştim sigur însă
este că, începînd cu 1228, ţarul Ioan Assan al II-lea v a trebui să-şi dis
pute cu regele maghiar A n drei al II-lea stăpînirea asupra Banatului de
45. P. Ş. Năsturel, op. cit., p. 231— 232.
46. Gh. I. Brătianu, op. cit., p. 64.
47. Acta Varia, în «Fontes...», voi. IV, p. 111—il 13.
48. Anonymi geographi descriptio Europae Orientalis, ed. Popa Lisseanu, în
■«Izv. Istoriei românilor», II, Bucureşti 1943, p. 17, cf. Gh. I. Brătianu, op. cit., p. 68— 69.
49. Eugen Stănescu, op. cit., p. 437.
50. Anca Tanaşoca, Autonomia vlahilor din Imperiul otoman în secolele X V—
X V II, în «Revista de istorie», tom. 34, 1981, nr. 8, p. 1513— 1519.
51. A. Armbruster, op. ait., p. 95.
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Severin, amîndoi dorind să domine aceste regiuni f3. în 1232 însă Ba
natul de Severin intră sub stăpînirea regatului maghiar, un an mai tîrziu
întîlnind printre demnitarii curţii maghiare pe Luca, banul de Severin.
De acum încolo vom constata că prezenţa românilor în aceste
locuri este tot mai frecvent menţionată de documente. în 1211 la V idin
are loc o conjuraţie a boierilor îm potriva lui Borilă. Acesta cere sprijin
militar regelui maghiar care îi trimite pe contele Ioachim de Sibiu în
fruntea unei oştiri formată din saşi, români, secui şi pecen egi (Saxonibus, Olacis, Siculis 'et Bissenis)54.
în acelaşi an, A n drei II (1205— 1235) dăruieşte cavalerilor teutoni
— ordin călugăresc militar ,şub conducerea lui Hermann de Salza —
Ţara Bîrsei (quandum terram Borza nomine), pentru a, apăra hotarele
regatului maghiar îm potriva cumanilor. în anul 1222 papa Honoriu al
III-lea confirmînd dania regelui Ungariei menţionează între înlesnirile
făcute cavalerilor teutoni şi pe aceea de a nu fi obligaţi să plătească
nici o dare cînd vor trece prin ţara secuilor sau a românilor 55.
Intrînd în conflict cu fe g e le maghiar cavalerii teutoni sînt obligaţi,
în 1225, să părăsească regiunile donate cu 14 ani în urmă. Odată cu p le
carea lor dispare şi posibilitatea ca ţinuturile de dincolo de Carpaţi să
intre cu adevărat sub stăpînirea coroanei maghiare.
Din 30 noiembrie 1224 datează o diplomă a regelui An drei al II-lea
care cuprinde p riv ile g iile saşilor de la Orăştie pînă la Draos. între alte
înlesniri diploma m enţionează : «le-am dat pădurea românilor şi abisenilor dimpreună cu apele, ca să se folosească de dînsele în comun cu
susnumiţii români şi biseni, şi să nu fie datori a face nici un serviciu
pentru aceasta» 56.
Statul maghiar încearcă şi pe cale spirituală să controleze ţinuturi
le de la m iazăzi şi răsărit de Carpaţi, prin înfiinţarea Episcopiei cuma
nilor în anii 1227— 1228. Printr-o scrisoare din 31 iulie 1227, papa nu
mea pe episcopul catolic Robert de Estergom «le g a t apostolic în Cumania şi în ţara vecină a brodnicilor», dîndu-i îm puternicire să hirotoneas
că preoţi şi episcopi, să boteze şi să construiască b is eric i37. în acelaşi
act papal se subliniază că papa s-a bucurat de mult sprijin în Cumariia
şi Brodnic (auctoritas semper consuevit multum favoris habere in Cumania\ et B ro d n ic)58.
Ditr-o scrisoare adresată de papa G rigore al IX-lea, la 14 noiem 
brie 1234 principelui de coroană Bela, aflăm preţioase inform aţii despre
viaţa bisericească a românilor ortodocşi din Episcopia cumanilor. «După
cîte am auzit — scria papa — în Episcopia cumanilor se află nişte p o
poare care se numesc valahi (walati), care, deşi se socotesc creştini,
totuşi, avînd rituri şi obiceiuri diferite săvîrşesc fapte p rotivnice aces
tui nume. Căci nesocotind Biserica romană, nu primesc tainele biseri
ceşti de la venerabilul nostru frate, episcopul cumanilor, care e în frun
tea diocezei de acolo, ci de la oarecare falşi (pseudo) episcopi care ţin
52. N. Ş. Tanaşoca, op. cit., p. 1310.
53. Şt. Ştefănescu, op. cit., p. 345.
54. Const. C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 209.
55. Şt. Pascu, Liviu Maior, Culegere de texte pentru Istoria României, voi. I.
Bucureşti, 1977, p. 31.
56. Ibidem, op. cit., p. 32.
57. Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Române, voi. I, Bucureşti, 1980,
p. 227.
58. Victor Spinei, Moldova in secolele X I—X IV, Bucureşti, 1682, p. 36.
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de ritul grecilor (ortodox). Şi unii din regatul Ungariei, atît unguri cît şi
teutoni şi alţi dreptcredincioşi, locuind printre ei trec la credinţa lor şi'
făcîndu-se una cu acei vlahi, primesc zisele taine (de la ei), nesocotindu-1 pe acesta (episcopul cumanilor), spre marea indignare a credincio
şilor şi spre nu mai puţină scădere a credinţei creştine» 59. înainte de'
toate documentul atestă existenţa unei ierarhii bisericeşti la românii din
regiunile de m iazăzi îşi răsărit ale Carpaţilor. Desigur, că ei îşi aveau
reşedinţele pe lîngă şefii unor formaţiuni politice româneşti, realitate
întîlnită în decursul istoriei noastre. N e gîndim la cnezatele şi v o iv o 
datele româneşti de la sud de Carpaţi atestate documentar 13 ani mai
tîrziu.
Devastatoarea invazie tătară din 1241 a dus la disitrugerea Episcopiei
cumanilor dar şi a acestora ca forţă politico-militară. Unul dintre şefii
tătari Budjek, străbătînd Muntenia a bătut armata românilor, îndreptîndu-se apoi spre Transilvania, aşa cum aflăm din cronica lui FazelUlah-Rasid-ed-din. El ne istoriseşte că Budjek, intrînd în «cara U lag » a
bătut «popoarele u lag» 9°.
Cu toate distrugerile provocate de campania m ongolă din 1241—
1242 şi a aşezării lor în teritoriile nord-dunărene, românii- âu rămas la
vetrele lor. S-au înregistrat pierderi mari în oameni în toate provinciile
româneşti, mulţi români find luaţi robi şi vînduţi negustorilor italieni.
Dintr-un sentiment umanitar, papa Inocenţiu I V intervine în 1246 pe
lîngă clericii din Ierusalim pentru a înlesni eliberarea robilor creştini
greci, bulgari, ruşi şi vlahi, ce fuseseră vînduţi de italieni «sarazin ilor»61.
De la tătari trebuie să fi luat vardapetul Vardan Padseparţ'i nume
le de ulach atribuit de acesta românilor, pe care îi situează în G eogra
fia sa — scrisă la jumătatea secolului al X lII-le a — între ruşi şi bul
gari : «din colo de rîul Dunărea este neamul goţilor. A p o i sînt ruşii, al
căror oraş M oscova le este capitală. în vecinătate se găseşte neamul
ulach, apoi acela al bulgarilor, care se întinde pînă la ţara sarm aţilor»62.
Teama de o nouă incursiune tătară în hotarele regatului său l-au
determinat pe regele Bela I V (1235— 1270) să încheie o înţelegere cu
cavalerii ordinului Sfîntului Ioan, numiţi şi ioaniţi sau ospitalieri, dăruindu-le Banatul de Severin pentru a apăra Ungaria de tătari, dar şi
pentru a ajuta regatul maghiar să controleze teritoriile dintre Carpaţi
şi Dunăre. Pentru aceste servicii, cavalerii ioaniţi primeau nişte pose
siuni şi p riv ile g ii cuprinse în diploma din 2 iunie 1247. A s tfe l ospita
lierii primeau «... întreaga ţară a Severinului, împreună cu munţii aces
teia şi cu toate celelalte laturi ce ţin de ea precum şi cu cnezatele lui
Ioan şi. Farcaş pînă la rîul Olt, afară de ţara cnezatului lui L itovoi v o 
ievodul, pe care o lăsăm rom ânilor după cum au avut-o aceştia şi pînă
acum ... Pe lîngă aceasta, am mai dăruit amintitului preceptor şi printrînsul casei ospitalierilor, toată Cumania, de la rîul O lt şi munţii Tran
silvaniei, în aceleaşi condiţii arătate mai sus despre ţara Severinului,
afară de ţara lui Seneslau, voievod u l românilor, care rămîne acelora,
59.
60.
61.
63.

Pr. Prof. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 229.
Const. C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 202.
Victor Spinei, op. cit., p. 188.
62. Aurel Decei, op. cit., p. 90. •
Şt. Pascu, Liviu Major, op. cit., p. 34— 35.
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după cum au avut-o şi pînă acum şi întocmai în acele condiţii rînduite
mai sus cu privire la ţara Litua» 63.
Această diplom ă constituie pentru istoriografia noastră un docu
ment de mare valoare fiindcă atestă pentru prima dată existenţa unor
formaţiuni prestatele româneşti — cnezate şi •voievodate — la sud de
Carpaţi.
Se pare că ordinul ioaniţilor nu s-a aşezat niciodată pe teritoriile pri
mite, însă regii maghiari v or continua să-şi exercite suzeranitatea asu
pra cnezilor şi v oie v o zilo r amintiţi în diplomă. V or apare însă şi p ri
m ele încercări de emancipare în vederea unei independenţe naţionale.
A stfel, dintr-o diplomă a regelui Ladislau IV (1272— 1290) din anul 1.285,
aflăm că prin anul 1277 «v o iev o d u l Lito vo i împreună cu fraţii săi, în
necredinţa sa cuprinse pe seama sa o parte din regatul nostru aflătoare
dincolo de Carpaţi şi cu toate îndemnurile noastre nu s-au îngrijit sa
ne plătească veniturile ce ni se cuveneau din acea parte...» 64. încerca
rea lui Lito vo i de a obţine independenţa a eşuat, el însuşi pierzîndu-şi
viaţa în luptă, iar fratele său Bărbat, fiind prins, dus la curtea regelui
m aghiar şi apoi răscumpărat pe o mare sumă de bani. Eşşcul'nu se va
repeta însă în 1330 cînd Basarab I, după ce a reuşit să unească sub
sceptrul său cnezatele şi v o ievod atele din siînga şi dreapta Oltului, va
obţine independenţa în memorabila luptă de la Posada, descrisă de
«C ron ica pictată de la V ie n a » 63.
începînd cu secolul al X lII-lea, izvoa rele care atestă prezenţa popu
laţiei româneşti la est de Carpaţi se înmulţesc. Astfel, în Nibelungenlied — epopee germană m edievală, între personaje este amintit şi du
c ele Râmunc din «ţara v la h ilo r» (Vdâchenlant). într-o continuare a aces
tei epopei «D ie Klage: (Tînguirea) scrisă cîţiva ani mai tîrziu, apare u;n
nou principe român : Siegeher von W alâchen. Eroul din Nibelungenlied este reîntîlnit într-un alt poem istoric german intitulat Biterolf und
Dietleib (probabil 1254— 1268) avînd aceeaşi ţară de origine : W lâchenlant. Intrucît această «ţară a vlahilor apare menţionată alături de ruşi,
polonezi sau alte popoare răsăritene ni se pare plauzibilă localizarea
e i la răsărit de C arp aţi66.
Ştiri despre o «ţară a v la h ilo r» (V alw en und wilde Vlachen la răsă
rit de Carpaţi) aflăm şi din cronica universală (W eltchronik) în 36 000
de versuri scrisă la m ijlocul secolului al X lII-le a de Rudolf von Ems 67.
în prima jumătate a secolului al X lîl-le a este atestată în M old ova
meridională (prim a dată în 1222, ultima în 1250). o «ţară a B rodnicilor»
învecinîndu-se cu Cumania 68.
în 1231 apar menţionaţi în Cronica lui Ipatie la hotarele nordice
ale M o ld o v e i bolohovenii (d erivă din etnonimul est-slav : voloh). îi
întîlnim participînd alături de regele Ungariei în lupta contra principe•lui halician Daniil Rom anovici. îi găsim m enţionaţi şi în 1235, 1241 şi
ultima dată în 1257 cînd, înfrînţi de cnpazul halician, dispar din iz'v o a r e 00.
64. Ibidem, p. 35.
65. Ibidem, p. 36.
66. Victor Spinei, op. cit., p. 39, 78— 79.
• 67. A. Armbruster, op. cit., p. 35—36.
68. Victor Spinei, op. cit., p. 37.
69. Ibidem, p. 79.
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Dispariţia din izvoare a bolohovenilor n-a însemnat însă îndepăr
tarea comunităţilor româneşti din cuprinsul statului halician, ci numai
limitarea rolului lor politic.
La puţin timp după invazia mongolă, franciscanul G iovanni da Pian
del Carpine, trimisul papei la curtea marelui han — relatează că la în
toarcerea sa în 1247, la ieşirea din Cumania a întîlnit pe principele Olaha împreună cu alţi doi prinţi ruteni. Gh. I. Brătianu este cel oare a con
siderat că onomasticul Olaha este forma ungurească a numelui ulah
(vlah) şi deci este vorba de un conducător ce poartă numele poporului
său 70.
Românii est-carpatici sînt amintiţi şi în lucrarea «Faptele împăra
ţilor şi papilor» a franciscanului german Thomas Tuscus. Istorisind con
flictul dintre Ottokar II al Boemiei şi Rudolf de Habsburg — autorul
spune că regele Boemiei nu a mai prim it ajutorul rutenilor întrucît aceştia intraseră în conflict cu vlahii (Blaci). A cest conflict între ruteni
şi vlahi este datat între 21 noiembrie 1276 şâ 6 mai 1277 71.
Românii est, sau poate sud-oarpatici, apar menţionaţi între popoa
rele la care papa N ico lae IV trimite în anul 1288 misionari din ordinul
predicatorilor 7-\
Românii est-carpatici menţionaţi uneori lapidar de izvqarele din
această epocă, organizaţi în ţărişoare ca acelea ale Brodnicilor <şi Bolohoven ilor vor reuşi să întem eieze la jumătatea secolului următor un
stat feudal independent — M oldova.
Din cele prezentate pînă aici, am văzut că izvoa rele istorice atestă
cu prisosinţă prezenţa românilor în tot spaţiul carpato-balcanic în se
colele X III— X IV . Românii, purtători ai unei origini şi c ivilizaţii roma
ne şi-au croit drum, spre afirmarea lor în concernul statelor europene,
întem eierea statelor feudale româneşti reprezentînd primul pas pe dru
mul afirmării lor plenare.

70. Ibidem, p. 189.

71. Ibidem.

72. Ibidem, p. 189— 190.
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125 DE A N I DE L A U N I R E A
P R IN C IP A T E L O R R O M Â N E .
P A R T IC IP A R E A M IT R O P O L IT U L U I M O L D O V E I
S O F R O N IE M IC L E S C U L A Î N F A P T U I R E A U N I R I I
P R IN C IP A T E L O R R O M Â N E — 1859
t N E S T O R
MITROPOLITUL OLTENIEI
P R E L IM IN A R II

Procesul istoric a!l restaurării unităţii originare a poporului român,,
a ţinuturilor româneşti sub o singură cîrmuire şi avînd o singură le gis 
laţie, proces îndelungat, care a necesitat eforturi seculare conjugate ale
locuitorilor acestuii sfînt pămînt şi numeroase sacrificii, a cunoscut eta
pe hotărîtoare de-a lungul secolului all X lX -lea.
în ianuarie 1859, speranţele îndreptăţite de unire a provinciilor ro
mâneşti, speranţe alle tuturor băştinaşilor din spaţiul carpato-danubianopootiic, s-au întruchipat în mod pilduitor şi pentru celelalte meleaguri
româneşti prin Unirea M unteniei cu M oldova, sub sceptrul lui A le x a n 
dru. loan Cuza. Acest act istoric epocal a consolidat tem elia unităţii na
ţionale, pregătind M area Urnire din 1918, crearea statului naţional unitar
şi desăvîrşirea procesului unităţii naţionale şi sociale după Eliberarea
României prin actul revoluţionar de la 23 August 1944.
Zorii Unirii românilor în secdlul al X IX 4 e a s-au iv it în atmosfera
luminoasă şi fierbinte a Descătuşării interne şi externe de la 1821, apoi
în atm osfera revoluţionară de la 1848, cînd s-au manifestat în mod ener
gic interesele sociale şi naţionale ale poporului, id eile de unitate a
acestor interese şi de unire a ţinuturilor româneşti, formal separate prin
vitregia împrejurărilor.
Tratatul de la Paris din 1856 a ridicat problema Unirii Ţărilor R o
mâne — cel puţin a Munteniei cu M old ova — ia n iv e l diplom atic eu
ropean, deci !la grad de însemnătate internaţională.
Studiile contemporane, editarea critică a unor documente privito are
ia epoca Unirii din 1859, pe lîngă obiectivele ştiinţifice, au şi «m enirea
de a accentua rezonanţa actuallă a marelui act al U nirii din 1859»
1. Ionel Gal, Cuvînt înainte la : Documente privind Unirea Principatelor, voi. VI,
Corespondenţă diplomatică franceză (1856— 1859), Culegerea
documentelor, Re-
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Eforturile politice interne şi externe, demersurile diplomatice pen
tru Unire, atît în Muntenia cît şi în M old ova, sînt însufleţite odată mai
muilt după hotărîrille Congresului de la Paris din 1856 de a se consulta
-dorinţele diferitelor clase alle societăţii româneşti în privinţa viitoarei
reorganizări a Ţărilor Române. Prin Adunările Ad -hoc erau chemate
toate straturile socialle «spre a-şi exprima şi a-şi expune drepturile şi
d orinţele» 2, cu p rivire la viitoarea organizare a ţării.
In M old ova, poporul din oraşe şi. sate care în prim a parte a anului
1856 se exprimase pentru Unire avea în sprijin pe domnitorul Grigore
A le x . Ghica. în iulie 1856 însă, domnitorul a fost înlocuit cu caim aca
mul Teodor Balş. încercarea Ilui Gr. A l. Ghica de a da succesiunea unei
căimăcămii regulamentare, a cărei com poziţie unionistă el o asigurase,
n-a izbutit. Turcia a preferat soluţia unui singur caimacam în fiecare
ţară — provincie — pentru a-1 putea influenţa mai cu înlesnire 3. Impe
riul otoman vedea în îm plinirea Unirii noastre de la m ijlocul seco
lului al X lX -lea un exem plu contagios pentru popoarele sud-dunărene,
aflate atunci sub stăpînirea sa. Turcilor nu le pultea fi nicidecum pe
plac starea de spirit unionistă de la noi, temîndu-se ca Unirea să nu .
ducă mai tîrziu lla independenţa Ţăriilor Române — fapt care nici nu a
putut fi împiedicat. Dar ei căutau să împiedice pe toate căile victoria în
•alegeri a unioniştilor pentru Adunările Ad-hoc. Ei se vor amesteca des
chis în administraţia M old ovei, unde credeau că v or avea mai multe
şanse-de .reuşită4.
A tît Turcia cît şi Austria au făcut tot ce le-a stat în putinţă ca să
îm piedice exprimarea liberă a Adunărilor Ad-hoc. Austria a dirijat chiar
timp de o jumătate de deceniu uneltirile antiunioniste interne şi externe.
A îndemnat deseori şi guvernul turc să se angajeze în acţiuni de com 
batere a Unirii, pe care Poarta nu ile prevăzuse iniţial. Separaţia m enţi
nea Principatele într-o atmosferă de slăbiciune, fa v o ra M ă planurilor de
expansiune şi dominare habsburgică. Austria, ca stat absolutist, se te
mea de mişcările revoluţionare. îngrijorarea faţă de eventuala izbucnire
a unei mişcări revoluţionare în Ţările Române se îmbina strîns cu teama
unei acţiuni de revoltă şi în Transilvania, Bucovina, Banat şi cu prim ej
dia detaşării acestor provincii de Imperiul habsburgic. Strategii habsburgi
îşi manifestau teama că formarea statului unit român la est şi la sud de
Carpaţi ar servi drept centru de g ravitaţie pentru toate elementele ro 
mâneşti din Ungaria, Transilvania, Banat şi Bucovina 5.
gestre, Note şi Indice de Gr. Chiriţă, Val. Costache şi Em. Poştărirţă, 1980 (— se
abreviază : Documente, VI), p. VIII.
2. Arhiereul Filaret Scriban, Istorici bisericească a românilor, Iaşi, 1871, p. 119.
3. Dan Berindei, Introducere la : Documente privind Unirea Principatelor, val. I, Re
dactor responsabil Acad. A. Oţetea, Documente interne (1854— 2857), responsabilul
volumului, Dan Berindei, Bucureşti, 1961 (— se abreviază : Documente, I), p. XIV.
4. Nichita Adăniloae şi Aron Petric, Unirea Principatelor Române (1859), Bucureşti, .
1966, p. 30j
5. Cf. Scrisoarea comandantului corpului de ocupaţie austriac al Principatelor (1854
— 1857) Ioan Bapt. Al. Caronini, din 19 febr. 1856, către Anton von FrokeschOsten, internunţiul Austriei la Constântinopol (apud D. Berindei, Introducere la
Documente..., Red. responsabil Acad. A. Oţetea, voi. II, Rapoartele Consulatului
Austriei din Iaşi (1856— 1859), Culegerea Documentelor, Introducere, Rezumate şi
Note de Dan Berindei, Bucureşti, 1959 (— se abreviază : Documente II), p. XIV
şi X X IV — XXVI.
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în aceste condiţii şi în faţa unor asemenea suspiciuni, se luau măsuri
aspre spre a stăvili pătrunderea peste munţi a tipăriturilor unioniste
scrise de arhimandriţii Scriban şi M âlchisedec 6.
Românii erau susţinuţi în problema Unirii de ila 1859 de statele ale
căror interese puteau fi avantajate din punct de vedere politic, econo
m ic şi m orali: Franţa, Rusia, Sardinia şi Prusia. Dar chiar în vara şi
toamna anului 1857 şi apoi în 1858, prin Conferinţa de la Paris, atitudi
nea dor se adevereşte a fi şovăielnică, echivocă.
Cauza Unirii era însă o cerinţă vitală, acută a poporului român şi el
a făcut să triumfe această cauză prin lupta sa perseverentă şi solidară7.
Condiţiile de luptă, de susţinere a Unirii, erau însă deosebit de aspre şi
dificile, mai ales în M oldova.
în Muntenia nu se putea interveni uşor îm potriva Unirii, între al
tele şi pentru că Gr. A ie x. Ghica, acum caimacam în această provincie,
înţelegea să-şi facă cinstit datoria. Trebuie apoi avut în vedere că în
Bucureşti era sediul Com isiei marilor puteri europene, constituită şi o r 
ganizată aici pentru a supraveghea şi informa relativ la operaţiile elec
torale. în M old ova însă, îm potrivirile căimăcămiilor care erau instru
mente ale intereselor marii boierimi, ale Porţii otomane şi ale Curţii de
la Viena, au creat multe greutăţi şi mari neajunsuri î-n calea unei mai
grabnice realizări a Unirii, dar n-au putut-o îm pied ica8.
Acţiunea iniţială a unioniştilor din Principatele Române s-a con
centrat mai întîi în M oldova, cu deosebire ila Iaşi, tocmai pentru a pre
veni prim ejdiile de care era ameninţată Unirea. Chiar şi Comisia Euro
peană de la Bucureşti s-a hotărît să vină la Iaşi la începutul Junii apri
lie 1857, pentru a constata direct ce se p e tre c e 9. Am basadorii marilor
puteri europene în posturi la Constantinopol se interesau, «în cefe mai
mici amănunte» de ceea ce se petrecea atunci la Ia ş i10.
Lupta cea mare pentru pregătirea înfăptuirii Unirii s-a dat, în
preajm a anului 1859, la Iaşi — tot aici manifesitîndu-se şi prim ejdioase
îm potriviri la realizarea acestui sfînt deziderat al românilor, o atmosfe
ră continuu tensionată care a şi determinat acţiuni e n e r g ic e n , o con
fruntare dramatică dar şi un strălucit triumf al unioniştilor.
în acest context specific şi foarte semnificativ prin consecinţele
sale pentru istoria poporului român, cum şi pentru istoria Bisericii O r
todoxe Române, se înscrie activitatea remarcabilă a mitropolitului Moil6. Ibidem, p. 19.
7. Ştefan Pascu, Făurirea Statului naţional unitar român, voi. I, Bucureşti, 1983, p.
134 şi Acad. A. Oţetea, Unirea Principatelor, în volumul : Studii privind Unirea
Principatelor, Bucureşti, 1960, p. 26.
8. M. Theodorian-Carada, Din irămîntările trecutului, Bucureşti, 1920, p. .215; C. C.
Giurescu şi D. C. Giurescu, Istoria Românilor, Bucureşti, 1971, p. 543 şi Şt. Pascu,
op. cit., voi. cit., p. 136.
9. Dim. A. Sturdza, însemnătatea europeană a realizării definitive a dorinţelor ros
tite de Divanurile Ad-hoc in 7 (19) şi 9 (21) octombrie 1857..., Extras din «Analele
Academiei Române», Seria II, tom. XXXIV, Memoriile Secţiunii istorice, Bucureşti,
1912, p. 18— 19. Baronul de Talleyrand, comisarul Franţei a sosit la Iaşi în 0 apri
lie ; Liehmann de Palmrode, comisarul Austriei, în 7 aprilie ; Savfet Efendi, comi
sarul Turciei, în 8 aprilie şi cavalerul Benzi, comisarul Sardiniei, în 9 aprilie.
10. Ibidem, p. 56.
11. I. Lupaş, Istoria Unirii Românilor, Bucureşti, 1938, p. 257.
€ — B. O. R.
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dovei Sofronie M iclescu in sprijinul Unirii, se reliefează rolul său în
pregătirea Unirii Principatelor din anuil 1859.
Corespunzător vech ilor tradiţii, m itropoliţii erau preşedinţii Adună
rilor ţării. Pentru Adunările Ad-hoc şi pentru Adunările Elective de da
sfîrşitul anului 1858 şi începutul anului 1859 erau prevederi speciale ca
m itropoliţii în scaun să le prezideze 12.
M itro p o litu l M o ld o v e i din perioada pregătitoare a U n irii de la 1859,
S ofronie M iclescu , s-a aflat necontenit în m ijlo c u l poporu lu i dreptcredincios şi a mers cu h otărîre şi înţelepciune, la timpul cuvenit şi în m o 
m entele cruciale, în fruntea pă storiţilor săi, a ţinut cu braţ înalt şi ener
g ic toiagul m în tu riii spre călăuzire, luminare, îmbărbătare. A ascultat cu
adîncă în ţelegere aspiraţiile şi voinţa poporului, desfăşurînd lucrarea sa
neobosită şi vrednică de laudă pentru obştescul folos, pentru înfăptui
rea U n irii de la 1859.
în această vrem e de mare răscruce pentru Ţările Române a fost un
semn cu adevărat al proniei cereşti faptul că arhipăstorea în M oldova
m itropolitul Sofronie Miiclescu, intrat în ierarhie dintre «evgheniştii păm înteni». Era ucenic al ierarhului de mare prestigiu, Veniam in Costachi;
era «bun patriot român, iubitor de neamul său...» ; «prin pietatea, cucer
nicia si religiozitatea Hui... a fost un exemplu de păstor» ; «pietatea şi re
ligiozitatea lui au fost un exem plu v iu » ; acum (in vrem ea luptei pentru
Unire), era «bătrîn şi pios», un adevărat şi «dem n păstor» 13.
12. Tratatul de la Paris, Convenţia, conferea mitropoliţilor noştri din epocă preşe
dinţia Adunărilor Ad-hoc. De asemenea şi Conferinţa de la Paris din august 1858.
conferea mitropoliţilor din Moldova şi Muntenia preşedinţia viitoarelor Adunări
elective. «Ei puteau oricînd influenţa asupra poporului; căci aveau la ordinele
lor clerul care era în contact imediat cu poporul, şi prin care episcopatul devenea
un factor real în mersul treburilor, de oare guvernanţii adesea au trebuit să ţină
socoteală» (Nicolae Dobrescu, Studii de Istoria Bisericii Române contemporane, I.
Istoria Bisericii din România (1850— 1895), Bucureşti, 1905, p. 21—22).
13. Alexandru I. Ciurea, La o sută de ani de Ia moartea lui Veniamin Costachi, ex
tras din revista «Candela», LVIII (1946), Iaşi, 1947, p. 14; Protos V. Vasilache,
M itropolitul Veniamin Costachi, Mănăstirea Neamţu, 1941, p. 287; N. Iorga, Isto
ria Bisericii româneşti..., ed. II, voi. II, Bucureşti, 1932, p. 289; N. Dobrescu, op.
cit., p. 23 ; C. Erbiceanu, Istoria M itropoliei Mold ovei şi Sucevei şi a Catedralei
mitropolitane din Iaşi, Bucureşti, 1888, p. LIX şi Arhiereul F. Scriban, op. cit., p.
121 şi 176. Mitropolitul Sofronie făcea parte din străvechea familie moldoveană a
Mifleştilor. A văzut lumina zilei pe la 1790—1796, la 18 decembrie — cînd Sfinta
noastră Biserică sărbătoreşte pe Sfinţii Sebastian şi Modest. Părinţii săi erau sta
biliţi prin părţile Botoşanilor. El a tălmăcit din limba greacă Slujba Siintului M o
dest Arhiepiscopul Ierusalimului, traducere tipărită pe cînd era episcop la Huşi,
în 1848 la Mănăstirea Neamţu, apoi retipărită tot aici în 1861.
Intre fraţii şi surorile sale se numără şi marele logofăt Scarlat Miclescu, tatăl
mitropolitului primat de mai tîrziu Calinic Miclescu. A avut şi o soră călugăriţă
cu numele Manasia.
Sofronie Miclescu a urmat şcolile timpului în ţară, unde a învăţat între al
tele limbile greacă şi franceză — din oare a şi făcut traduceri mai tîrziu. La 4
octombrie 1824 termina de transcris un Pateric în limba română — păstrat astăzi
la Biblioteca Academiei-Bucureşti (nr. 1811). In 1844 s-a tipărit la Mănăstirea
Neamţu traducerea sa din greceşte Acatistul Slintilor Apostoli Petru şi Pavel (în
Biblioteca Mănăstirii Neamţu, ms. nr. 1405). In 1849 termina de tradus din limba
greacă Predici din Prima Săptămînă a Postului Mare a M itropolitului Inochentie
al Harcovului, tipărite la Atena în 1847 (ms. rom. nr. 1712 la Biblioteca AcademieiBucureşti). Probabil tot din greceşte a tradus Sofronie Miclescu şi Cinstitul Para
clis al Siintului Mormînt, alcătuit de Ioan Episcopul Mirelor, inclus în Ceaslovul
tipărit la Mănăstirea Neamţu în 1874.

A N IV ERSĂ R I — EVO C Ă RI

83

înainte de a fi învrednicit cu cîrmuirea M itrop oliei M od ovei din
februarie 1851, a păstorit ca episcop la Huşi, vrem e de 25 de a n i14.
Fiind vacant scaunul M itrop oliei M old ovei, a fost ales, recunoscut
şi înscăunat Sofronie M iclescu. «în ziua alegerii, votu rile pentru M itro
polit se dădură în favoarea tăcutului şi paşnicului Sofronie» 15 — epis
copul de pînă atunci al Huşilor.
Şi în noua înaltă demnitate eclesiastică, cea de m itropolit al M o l
dovei, în sinea sa smeritul ierarh şi-ar fi dorit să fie cît mai departe de
«cele lum eşti», de cele aile veacului, dar şi-a înţelles şi şi-a îndeplinit cu
14. Din fragedă vîrstă intrase la ascultare în mănăstirea Secu, la 5 iunie 1817, unde a
fost călugărit de stareţul Benedict în 12 decembrie 1818. La 9 ianuarie 1821 a fost
hirotonit ierodiacon, de mitropolitul Veniamin Costachi. In vremea Revoluţiei din
1821 se găsea tot în mănăstirea Secu. A fost hirotonit ieromonah tot de Veniamin
Costachi la 6 august 1824, în Mănăstirea Neamţu. In anii săi de ucenicie la Secu
se dovedise a fi un paisianist (vezi : Pr. Paul Mihail, Stareţul Paisie de Ia Neamţu,
înnoitorul monahismului, în «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», X XX V III (1962),
nr. 5— 6. p. 415). In vremea cînd era ieromonah la Secu citea şi semna un Miscelaneu filocalic, în care se cuprind între altele : Cuvinte ale Si. N il Sorsca, A Si,
Dimitrie al Rostovului, învăţătură duhovnicească, Facerea Scliimonahului Vasilie
de la Poiana Mărului, Alcătuirea lui Callist, chip al luării aminte a rugăciunii (Ms.
rom. nr. 1566, la Biblioteca Academiei-Bucureşti).
A fost ales episcop la Huşi în iunie 1826 şi hirotonit arhiereu în Biserica
Mitropoliei din Iaşi, «în Joia săptămînii a şaptea după Paşti», la înălţarea Dom
nului (vezi C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei..., op. cit., p. 268— 269 şi
N. Iorga, Condica de hirotonii a M itropoliei Moldovei, în Buletinul Comisiei is
torice a României, voi. 3, Bucureşti, 1924, p. 33).
Griia continuă pentru chinovia metaniei sale s-a concretizat în faptul că a
adus multe îmbunătăţiri, înfrumuseţări şi danii mănăstirii Secu, între altele un
frumos litier care se păstrează astăzi la muzeul mănăstirii (v e z i: Dionisie I. Udişteanu, Graiul evlaviei străbune, I, Inscripţii şi însemnări de la Secu, Cernica,
1941, p. 12 şi Ştefan Balş, Mănăstirea Secu, Bucureşti, 1966, p. 9). Despre episco
patul lui Sofronie Miclescu la Huşi, vezi : Episcopul Melchisedec, Cronica Huşilor
şi a Episcopiei, Bucureşti, 1869, p. 427— 456, precum şi N. Dobrescu, op. cit., p. 23 :
«Prin pietatea, cucernicia şi religiozitatea lui, ca episcop Sofronie Miclescu fu un
exemplu de păstor». Generozitatea lui s-a dovedit şi la Episcopia Huşilor. A dăruit
Catedralei un exemplar din Evanghelia românească, tipărită la Buda în 1812; o
Evanghelie mare de la Neamţu, desigur cea din 1821, «îmbrăcată în argint şi suflată
cu aur, cu o cutie de lemn învelită cu piele spre păstrare...» ; Mineile pe 12 luni
tipărite la Neamţu în anul 1832 ; un exemplar din Slujba Învierii tipărită la Neam
ţu în 1833; un Octoih tipărit la Neamţu în 1836; un exemplar din traducerea sa,
Acatistul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel — hramul Catedralei episcopale din
Huşi — tipărit la Neamţu în 1845 ; o cruce de lemn sculptată şi îmbrăcată cu ar
gint aurit, pentru Sfînta Masă, cu inscripţia : «Sofronie Miclescu Episcop Huşilor,
1839 iulie» (N. Iorga, Alte note despre cultura şi viaţa socială românească subt
vechiul regim, Extras din «Analele Acad. Române», Seria II, Tom. 39, Memoriile
Secţiei istorice', Bucureşti, 1916, p. 4 şi Ieromonah Dionisie I. Udişteanu, Episcopia
Huşilor. Inscripţii şi însemnări, Cernica, 1938, p. 15, 19— 21).
15. Pentru scaunul de mitropolit al Moldovei, Sofronie Miclescu a avut 26' voturi şi
în anul 1844, cînd a fost ales Meletie Brandaburul cu 81 voturi (Ioan C. Filitti,
Domniile Române sub Regulanţentul Organic, 1834— 1848, Bucureşti, 1915, p. 530).
Mitropolitul Sofronie, ales la 10 februarie 1851 şi întărit de Vodă cu Decret la 11
februarie, a primit recunoaşterea Patriarhiei de la Constantinopol la 1 mai 1851
(Arhim. Augustin şi Stareţul Gherasim, Istorie pentru Siînta Mănăstire Neamţu,
ms. rom. nr. 154. f. 112, Biblioteca Mănăstirii Neamţu; Narcis Creţulescu, Istoria
Mănăstirilor Agapia şi Văratec, 1907, ms. rom. nr. 163, p. 254, Biblioteca Mănăstirii
Neamţu; N. Dobrescu, op. cit., p. 26; C. Erbiceanu, Note asupra Istoriei biseri
ceşti a românilor pentru secolul al XlX-lea, în «BOR», XXIX (1905), nr. 7, p. 746
şi N. Iorga, Condica..., op. cit., p. 40).
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prisosinţă misiunea, pentru a sorie cu seninătate şi înţelepciune ceva
mai tîrziu : «după datoria însărcinării ce-mi este pusă asupră de către
Păstoruil păstorilor, nu am încetat dupre putere a lucra ceale către ade
văratul scop, avînd neadormită îngrijire pentru obştescul folos şi pentru
a mîntui sufletele fiilor Bisericii, mie încredinţate...» 16.
Din anul 1856, cîţiva ani plini, piosul m itropolit a trebuit să-şi de
păşească înclinările firii sale retrase şi meditative, şi-a înţelles chema
rea, a răspuns cu toată puterea sufletului său ales şi devotat, a 'luptat din
toate puterile împreună cu allţi ierarhi, cu arhimandriţi şi clerici de rînd,
alături de mulţimea păstoriţilor săi, m treţmînd raporturi sincere şi
discret manifestate cu oameni bravi şi hotărîţi, reprezentanţi de frunte
ai1partidei unioniste din M oldova, pentru pregătirea înfăptuirii marelui
act patriotic al Unirii Principatelor Române, ilucrînd fără răgaz pentru
cîştigui sfintei cauze a poporului din toate ţinuturile româneşti, pentru
înnoirea patriei, pentru buna vieţuire şi prosperarea poporului român, a
Bisericii strămoşeşti.
A C T IV IT A T E A M IT R O P O LIT U LU I SOFRONIE
IN SPRIJINUL U N IR II IN V R E M E A C A IM A C A M U L U I TEODOR BALŞ
(11 iulie 1856— 17 februarie 1857)
După hotărîrea reprezentanţilor m arilor puteri europene de la Pa
ris, din martie 1856, în Principatele Române au început pregătirile în
vederea proiectelor de hotărîri aile Adunărilor Ad-hoc.
în M oldova, pentru combaterea separatismului care acţiona prin
marii boieri antiunionişti, la 21 mai 1856, ziua purtătorului de biruinţă
Sfîntul Constantin cel Mare, s-au pus bazele Societăţii U n ire i la Iaşi, iar
peste numai patru zile, la 25 mai, cu sprijinul domnitorului A l. Gr. Ghica
se hotăra înfiinţarea Com itetului U n irii în capitala M old ovei.
M area m ajoritate a clerului m oldovean era pentru Unire. Ideea
scumpă a Unirii a găsit un călduros şi ferm susţinător în mitropolitul
Sofronie M ic les c u 1.
Cu binecuvîntarea M itropolitului, unull dintre cei mai apropiaţi co
laboratori ai săi, arhimandritul N eo fit Scribam, a alcătuit şi a publicat
în periodicul «Zim brul», an. I V (1856), nr. 117 din 1 iunie şi în «Steaua
Dunării», an. II (1856), numărul din 5 iunie precum şi aparte, articolul
scris «ad-h oc» : Unirea şi neunirea P rin cip a te lo r2. A rticolu l a suscitat
un mare interes, dar şi replica agresivă, un fell de răspuns-atac din par
tea antiunioniştilor, prin broşura lui N ico lae Istrati.: Despre cvestia zilei
în M old ova . în consecinţă, cu ştirea şi aprobarea m itropolitului Sofro
nie, N eo fit Scriban a combătut această publicaţie antipatriotică scriind
d espre: Foloasele U n irii P rincipatelor, în «Zim brul», an. I V (1856), nu
16. Preiafa Mitropolitului Sofronie Miclescu la Proloage, voi. I, Mănăstirea Neamţu,
1854.
1. Nicolae Dobrescu, Studii de Istoria Bisericii Române contemporane, I. Istoria Bi
sericii din România (1850— 1895), Bucureşti, 1905, p. 83.
2. Despre această lucrare, vornicul D. Ralet, unionist din Iaşi, scria la 17 iunie 1850
lui I. Ghica : «Scriban (Filaret) a căruea cunoştinţe le-am utilizat în scopul acest
naţional, este pentru Unire ; frate-său a scris o broşură prea bună... Să înţelege
că toţi cu învoirea Mitropolitului» (Documente, III, p. 110).
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m erele 142 şi 143 din 3 şi 4 Iulie — şi în extras. Titlurile articolelor sale
conţineau termenul «U n ire», exprimau cutezanţa şi hotărîrea sprijinito
rilor Unirii între fruntaşii căreia se afla alături de înaltul ierarh. Astfel,
cleruil m oldovean, sub oblăduirea Initîistătătorului îşi spunea cuvîntul în
problema U n irii3; chiar înainte de instalarea caimacamului antiunionist de la 11 iulie 1856.
în textele scrise şi tipărite cu dispoziţia M itrop olitu lu i4, se combat
zisele argumente alle separatiştilor şi se araită foloasele de natură p oliti
că, economică, socială şi administrativă ce v or rezulta în urma unirii
celior două Ţări Române. Iritarea separatiştilor şi duşmănia ilor îm potriva
dorinţelor naţiunii se manifestă cu virulenţă după publicarea acestor
două luări de poziţie făţiş şi decis unioniste. Agentul Austriei de la Iaşi
a cerut caimacamului nou instalat, Teodor Bailş, să e x ile ze pe Arhim an
dritul N eo fit Scriban din cauza broşurilor publicate 5.
T eodor Badş, installat caimacam al M o ld o v e i la 11 iulie 1856, era
unul dintre cei mai de seamă separatişti. Abuzurile sale antiunioniste au
produs îla puţin timp v ii nemulţumiri. Introduce la ministere antiunionişti cai N . Istrati, N. V ogoride, N. Cântă. în decem brie 1856 Divanul
ţării îşi va da demisia în semn de protest 6. Situaţia era deosebit de în
cordată, dat fiind că atunci cînd il-au numit caimacam pe T. Badş turcii
i-au promis că mai tîrziu va fi numit domnitor, dacă va reuşi să îm pie
dice hotărîrea U n irii7.
Antiunioniştii nu s-au dat înapoi nici de la tentativa absurdă de a
atrage de partea lor pe mitropolitul Sofronie. Intenţia era de ani .pre
zenta ca separatist chiar în faţa unioniştiilor, precum şi la Poarta oto
mană, în faţa Austriei. De aceea, chiar «a doua zi după instalarea cai
macamului T. Bailş, M itropolitul a fost expus obsesiilor neîncetate ale
guvernului, care a recurs la toate m ijlloacele pentru a pune stăpînire pe
sufletul prelatului şi a face din el un instrument al p oliticii sale. Rugă
minţi, ameninţări, totul a fost pus în mişcare pentru a-I cîştiga» — de
partea opusă convingerilor sale ferme, intransigente.
M ai întîi, episcopul de Huşi, M eletie Istrati8, fratele lui N ico lae
Istrati, ambii separatişti, îl invită pe M itrop olit şi îi cere stăruitor să
3. N. Dobrescu, op. cit., p. 83.
4. M. Păcurariu, Arhiereii Neolit şi Filaret Scriban, în «Mitropolia Moldovei şi Su
cevei», X X X V (1959), nr. 1— 2, p. 92.
5. Depeşa lui Victor Place, consulul Franţei la Ia?i, din 23 mai/4 iunie 1857, către
Alexandre Walewski — ministru de externe al Franţei, în Acte şi Documente, IV r
p. 731.
6. M. Păcurariu, Atitudinea slujitorilor Bisericii Ortodoxe Române iaţă de actul
Unirii Principatelor, în «Biserica Ortodoxă Română», LX XX V (1967), nr. 1—2, p.
77. Teodor Balş era nu boier înaintat în vîrstă şi dorea peste măsură de mult să
ajungă domnitor. In funcţia de caimacam va lua aspre măsuri spre a împiedica li
bera exprimare a voinţei ţării. In guvern sînt numiţi numai miniştri antiunionişti
şi începe o masivă campanie de schimbare a autorităţilor, a prefecţilor, succesorii
lor fiind numiţi de caimacam, fără excepţie dintre cei ce se pronunţau împotriva
Unirii.
7. N. Adăniloae şi A. Petric, Unirea Principatelor Române, Bucureşti, 1966, p. 30.
8. Despre atitudinea separatistă a episcopului Meletie Istrati de la Huşi, Prof. N. Do
brescu a scris că : «era dispus mai mult a susţine ideea patriotică a Unirii decît
să i se arate adversar. Dar văzînd într-o tabără pe fratele său şi pe familia răpo
satului caimacam Balş, iar în cealaltă pe vechii săi amici şi tot ce Moldova avea
mai onorabil, se hotărî să rămînă neutru». Fratele său însă a mijlocit să dobîn\
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semneze un act în care se recunoştea «ex celen ta» alegere a Porţii în
persoana caimacamului T. Balş. Dar M itropolitu l a refuzat categoric să
semneze ceea ce nu era în acord cu conştiinţa s a 9.
Şi în această îm prejurare aşadar, m itropolitul Sofronie a dovedit
ferm itatea atitudinii sale unioniste. M ai tîrziu va spune că dintru înce
put nu s-a pronunţat deschis dintr-o tactică, ce s-a d oved it întru totuil
justificată ; a aşteptat momentul Adunării Ad-hoc pentru a-şi exprima în
mod făţiş crezul său.
Totuşi, cu mullt mai înainte el s-a manifestat în apărarea Unirii, prin
atitudini pilduitoare.
Prin reprezentantul Franţei de la Iaşi, consulluil V ictor Place, îşi cla
rificase nedum erii iile în legătură cu soarta M itrop oliei M o ld o v e i în
aceile împrejurări şi cu eventualitatea unui domnitor străin de ţară şi neortodox chemat la cîrma Principatelor Unite, M old ova şi Muntenia. Era
vorba de clarificări necesare pentru întregul nostru cler ortodox all v re 
mii. Exista tem erea că în condiţiile impuse asupra caracterului acestei
Uniri s-ar fi putut reduce M itropolia M old ov e i la o simplă episcopie —
cum susţinea M. Creţulescu într-un memoriu înmîriat lui Edouard Antoine Thouvenel, ambasadorul Franţei la Constantinopol, !la 28 iulie
1856. Şi dacă Unirea trebuia să se facă sub un principe străin se înfiripa
opinia şi temerea că putea fi periclitată însăşi Ortodoxia noastră 10. A n i
mat de sincere sentimente filoromâne, V ictor Place a risipit aceste te
meri explicînd situaţia şi arătînd că şi în Rusia şi în alte ţări există mai
multe m itropolii făra a fi subordonate una alteia. A arătat apoi că şi în
alte ţări sînit dinastii cu o confesiune diferită de cea a m ajorităţii celor
cîrmuiţi, fără ca aceasta să im pieteze asupra felului de a crede şi m o
dului de manifestare a cred in ţei11.
în această ordine de idei s-a discutat şi problema nu lipsită de in
teres ca descendenţii acestui eventual principe străin să fie crescuţi în
O rtodoxia ţării. «V ic to r Place, demonstrîmdu-i că tem erile sale în aceste
două puncte ar fi neîntemeiate, M itropolitul, care în inima llui dorea
Unirea, devine unul dintre sprijinitorii mişcării unioniste şi ordonă ar
himandritului N eo fit Scriban să dea la ilumina o scriere alcătuită de el
întru apărarea e i» 12; consecinţele le-am expus mai înainte.
La nord de Iaşi, în satul Cîrlig, M itrop olia avea în proprietatea sa
de multă vrem e o moşie, probabil cu o modestă casă de vară. In vremea
la care ne referim această moşie trecuse sub o formă oarecare în p ro

9.
10.
11.
12.

dească o decoraţie austriacă şi l-a compromis în ochii unioniştilor. Mustrarea de
conştiinţă şi întristarea l-au cuprins pînă la moarte. «Nu înceta să blesteme pe
fratele său, care-1 tîrîse să lucreze în contra conştiinţei sale» (N. Dobrescu, op.
cit., p. 40). Deşi Prof. N. Dobrescu nu aitează sursele, cunoştea de undeva în mod
pfert realitatea atît de tristă a cazului de conştiinţă pe care l-a întruchipat fostul
episcop Meletie Istrati. Chiar în anul morţii sale, după o corespondenţă din Iaşi,
2/14 august 1857 — i«L'Etoile du Danube», I (1857), p. 246 — în necrologul fostu
lui episcop se arată că a fost «o victimă a fratelui său, Niculae Istrati».
Notă trimisă de Charles A. de Talleyrand-Perigord, comisarul Franţei în Princi
pate, la 23 mai/4 iunie 1857 de la Iaşi lui Alexandre Walewski, ministrul de ex
terne al Franţei (Acte şi Documente, IV, p. 509).
V e z i: A. D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, voi. VI, Iaşi, 1893,
p. 553.
N. Dobrescu, op. cit:., p. 83.
A. D. Xenopol, op. cit., p. 553.
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prietatea statului. Dar M itropolia nu renunţa la ea şi atunci s-a iv it o
penibilă şi inadmisibilă situaţie : se condiţiona restituirea moşiei C îrlig
împreună cu casa de locuit de atitudinea M itropolitului, care ar fi ur
mat să renunţe la ideile unioniste, să se înregim enteze în frontul separa
tiştilor. Sub nici o formă nu putea accepta acest schimb ofensator, care
îi leza demnitatea şi convingerile s a le 13.
In acelaşi scop, caimacamul Teodor Balş a întins M itropolitului o
altă momeallă prin ministrul de culte separatist Panait Balş, anume, s-a
o ferit episcopia Romanului care nu avea titular arhiereului Calinic M i
ciescu Hariupoileos, nepotul m itropolitului Sofronie, care era egumen la
Slatina — în schimbul serviciilor antiunioniste pe care ar fi trebuit să
le îndeplinească atît Sofronie cît şi Calinic M ic'lescu14. Şi o asemenea
propunere era ofensatoare şi inacceptabilă.
S-a recurs atunci la un alt procedeu. Caimacamul T eodor Balş a in
stituit şi a trimis comisii civiile în mînăstirile 'eparhiei, «m ai degrabă
pentru a instiga călugării îm potriva M itropolitului, decît a restabili aco
lo ordinea» 15. Ministrul de interne, logofătul Costin Catargi, a înfăţişat
M itropolitului «un act semnat de răposatul m itropolit Veniamim şi de
mai mulţi preoţi, în virtutea căruia acest ministru pretinde a dovedi că
toţi succesorii mai sus numitului M itrop olit (Veniam in) care v or fi is
pitiţi să iasă din statu-quo, vor risca să fie daţi anatema de Biserică» 16.
M ai departe, caimacamul Teodor Balş plănuieşte diabolic, să dea o
lovitură grea cauzei Unirii şi mitropolitului Sofronie Miciescu. Dar el
va muri cu acest diabolic gînd neîmplinit. Se va strădui să-l finalizeze,
cu aceeaşi îndîrjire, urmaşul său : caimacamul N. Vogoride. V a birui însă
lumina dreptăţii, va triumfa cauza nobilă a întregului popor care năzuia
cu întreaga sa fiinţă la împlinirea visului Unirii.
Firmanul pentru convocarea Adunărilor Ad-hoc s-a adoptat la Con
stantinopol la începutul lui ianuarie 1857. între" altele, în firman se afla
prevederea limpede formulată că preşedintele fiecărei Adunări Ad-hoc
din Muntenia şi din M old ova — va fi M itropolitul ţării. Consulul gene
ral al Austriei la Iaşi, Oskar v on G odel Lannoy, raporta imediat minis
trului de externe al Austriei, Karl-Ferdinand Buol Schauenstein, că odată cu apariţia firmanului d evin tot mai evidente tendinţele unioniste
ale M itropolitului M old ovei. S-a înconjurat de| rude ale sale aflate de
asemenea în fruntea unioniştilor şi de fraţii Scriban, cu care conlucrase
foarte bine şi pînă la această dată 17.
în aceste împrejurări, caimacamul T. Balş găsise ocazia să lovească
în mitropolitul Sofronie şi în cauza unionistă atunci cînd a trebuit să se
preia de către cîrmuirea M old ov e i şi bisericile din teritoriul de la Du
nărea de Jos retrocedat nouă în mod legitim după Tratatul de la Paris.
Pentru bisericile de aici M itropolitul va înfiinţa un Consistoriu condus,
din încredinţarea sa, de arhiereul Filaret Scriban Stavropoleos, ajutat
îndeaproape de protosinghelul Teoctist Scriban de la Seminarul Socola.
13. Nota cit. din Acte şi Documente, IV, p. 509 şi N. Stoicescu, Repertoriul bibliogra
fic al localităţilor medievale din Moldova, Bucureşti, 1974, p. 197 şi 237.
Nota cit. din Acte şi Documente, IV, p. 509.
Ibidem.
Ibidem.
V e z i: Raportul lui Oskar von Godel Lannoy în Documente, II, p. 81—82.

14.
15.
16.
17.
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Această misiune era încredinţată arhiereului Filaret la 10 februarie 1857.
La 1 martie lua în primire 124 unităţi bisericeşti din Cahul, Ismail şi Bolg ra d 18.
în aceeaşi vrem e, după apariţia firmanului referitor la alegerile pen
tru Adunările Ad-hoc, unioniştii inaugurau la Iaşi în februarie 1857 o
campanie de protest îm potriva sam avolniciilor separatiste ale caim aca
mului Teodor Balş ; totodată, ei se reorganizau formînd un Com itet elec
toral al U n irii19. T. Balş încerca fără ştirea M itropolitului să încredinţeze
pentru partea bisericească noile ţinuturi de la Dunărea de Jos episcopu
lui M eletie Istrati de la Huşi, (pentru a lucra şi acolo îm potriva Unirii.
Diplomaţii străini de la Iaşi au observat şi au consemnat faptul că T e o 
dor Balş plănuise să dea un prilej de afirmare a episcopului M eletie, care
în intenţia separatiştilor trebuia să înlocuiască în scurt timp pe m itropo
litul Sofronie în scaunul de arhipăstor al M o ld o v e i20.
Din anul 1856, caimacamul T. Balş numise în guvern pe recunoscu
tul separatist N. Istrati, cu scopul de a contribui la «răsturnarea M itro
politului actual, prin înlocuirea lui chiar cu fratele lui Istrati, cu episco
pul H uşilor» ?1.
La 12 februarie, consulul V. Place raporta superiorilor săi opinia
sa asupra situaţiei : «pentru a mări importanţa acestui episcop şi a-i
pune la îndemînă m ijloace pentru a continua lucrarea îm potriva U n irii»
caimacamul intervenea fără nici o reţinere în treburile Bisericii din
M old ova. «S înt numai cîte v a ziâe de cînd M itropolitu l a fost informat că
fără să i se ceară consimţămîntul, fără să-l prevină, episcopul Istrati de
curînd este numit de caimacam, pentru a m erge şi acţiona ila prim irea
de către el a bisericilor din partea retrocedată (...). Intenţia a fost eviden 
tă şi, după informaţii sigure pe care le-am primit, episcopul Istrati avea
misiunea de a spune ţăranilor (de acolo) că Unirea Principatelor le va
fi lor funestă, pentru că v a aduce, poate un principe străin care va căuta
să înlăture religia ortodoxă (...) Dacă Istrati ar fi fost primul episcop care
ar fi pătruns acolo, predicile sale ar fi putut face mult rău. M itropolitul,
nemulţumit de uzurparea care de curînd s-a făcut drepturilor sale (...) a
refuzat să aprobe această n u m ire »22.
18.

Cf. Diac. Anghel Constantinescu, Monograiia Siintei Episcopii a Dunării de Jos,
Bucureşti 1906, p. 70 şi Prof. Nicolae Popovski, Istoria Bisericii..., Chişinău, 193U
p. 110.
Dan Berindei, Adunările Ad-hoc. Lupta pentru Unire în anii 1856— 1858, Cap. VI,
în Istoria României, IV, Bucureşti, 1964, p. 268.
20. Depeşa lui V. Place către contele Walewski din 12/24 febr. 1857, Iaşi (în Acte i i
Documente relative la Istoria Renaşterii României, voi. III, Bucureşti, 1889 (— se
abreviază: Acfe şi Documente, III), p. 1153—'1155 şi Acte şi Documente, IV,
p. 731.
21. Acte şi Documente, TII, p. 1154.
22. Ibidem, p. 1154. Politica antiundonistă se proiecta a fi foarte activă şi în noileteritorii de la Dunărea de Jos. Teodor Balş era foarte preocupat de a ajunge
domnitor. După publicarea firmanului în care se dispunea că noile judeţe din sud,
de la Gurile Dunării, vor avea şi ele deputaţi în Adunarea Ad-hoc, caimacamul
nu vrea să numească decît dintre oamenii ce-i inspirau toată încrederea şi-i ga
rantau că vor face o propagandă ostilă Unirii — Unire slujită acolo, de trimisul
Mitropolitului, Filaret Scriban. Oamenii de bună credinţă au refuzat propunerile
lui Balş care a trebuit să-şi concentreze atenţia pe oameni stigmatizaţi în opinia
publică, datorită comportării lor (Ibidem, p. 1153).
19.
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La 17 februarie caimacamul Teodor Balş a decedat şi, în aceeaşi zi
i-a urmat în scaun şi în fărădelegi noul caimacam N. Vogoride. Şi de
V ogorid e a trebuit să se apere cu aceeaşi îndîrjire mitropolitul Sofronie,
să apere cauza Unirii şi pe unioniştii cu care conlucrase şi conlucra în
continuare. Chiar şi în problema ţinuturilor de la Dunărea de Jos lupta a
continuat pentru a înlătura prim ejdia înfăptuirii planurilor răposatului
caimacam.
Printr-o adresă a secretariatului de stat, din ordinul lui V ogoride, la
20 *nartie 1857 se aducea la cunoştinţă mitropolitului Sofronie că Sfatul
administrativ a propus şi Caimacamul a aprobat ca teritoriile noi din su
dul M old ovei, primite prin retrocedare, «să se lipească vrem elniceşte, în
privinţa bisericească, către episcopia Huşului ... şi cu onor este înştiinţat
M itropolitul «spre regulă» 23.
Peste două zile, la 22 martie, m itropolitul Sofronie de trimite replica
sa printr-o adresă-protest: «Cu cinste se răspunde că după ilegile ţării
şi canoanele Bisericii, orice dispoziţie în ţară în privinţa bisericească
atîrnă de competenţa Noastră. Nu putem a N e uni cu lucrările ce a fă 
cut Sfatul (...) pentrw ca să se lipească vrem elniceşte, în privinţa biseri
cească către eparhia Huşilor. N oi, îndată după primirea ofisului răposa
tului caimacam, ca să însărcinăm o faţă bisericească din cler pe care
vom socoti de cuviinţă, N o i am rînduit, întru această parte, pe Theofilia
Sa Arhiereu l Filaret Stavropoleos, şi i-am dat cuvenitele instrucţii cum
să se reguleze toate urmările de acolo, în privinţa bisericească ; după.
aceea dar, ce s-a regulat, în urma instrucţiilor date de către noi, se vor
şi îndeplini întocmai toate orînduielile (...). Cu părere de rău, dar şi cu
mirare văzînd amestecul cîrmuirii politiceşti în lucruri ce privesc numai
pe cîrmuirea bisericească, N oi poftim pe cinstitul secretariat ca să puieîn vedere Sfatului acestea» M.
Şi lucrurile au trebuit să rămînă şi să se îndeplinească aşa cum au '
fost rînduite de m itropolitul Sofronie M ic les c u 25; desigur nu fără omare iritare şi tendinţe de revanşă violentă din partea lui V ogorid e .şi
a unor separatişti care-i erau colaboratori devotaţi. A ceste tendinţe re
vanşarde s-au şi manifestat prin aceea că antiunioniştii, în frunte cu
caimacamul V ogoride, au căutat să înlăture pe mitropolitul Sofronie de
pe arena luptei naţionale şi unioniste. împreună cu comisarul turc de
la Iaşi au înaintat un raport la Poarta otomană prin care cereau ca Pa
triarhul de la Constantinopol să ia măsurile cele mai severe împotriva,
mitropolitului M o ld o v e i Sofronie, cereau destituirea acestuia pentru ide
ile sale unioniste ae.
■23.
24.
25.

26.

Acte şi Documente, IV, p. 189.
Ibidem, p. 219^220.
La 26 martie 1857, mitropolitul Sofronie dă un act de organizare a Consistoriului,
condus de Filaret Scriban, care a lucrat acolo în această calitate pînă la 1 mal
1857, cînd l-a succedat în toate colaboratorul său de pînă atunci în greaua-i mi
siune Arhimandritul Teoctist Scriban. La 31 iulie 1857 a decedat Meletie Istrati,
episcopul de Huşi. în 1864 se va organiza Episcopia Dunării de Jos, condusă 1®
început de Melchisedec Ştefănescu ca locotenent de episcop.
N. Dobrescu. op. cit., p. 86.
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REPRESALII M O R ALE
ÎM P O T R IV A M IT R O P O LIT U LU I SOFRONIE M ICLESCU
ŞI P O Z IŢ IA SA U N IO N IS T Ă FERM Ă
ÎN V R E M E A C A IM A C A M U L U I N. VOGORIDE
De la 17 februarie 1857, continuator în caim ăcămie şi în toate acţiu
nile îm potriva Unirii, în favoarea separatiştilor, a fost N. Conachi-Vo•goride. El a avut aceeaşi atitudine ca şi T. Balş, dar cu metode înnoite
de represalii faţă de m itropolitul M o ld o v e i Sofronie Miclescu. A început
prin «a flata şi a linguşi pe M itropolit, dar îndată ce îl vede constant în
conduita sa de abţinere foloseşte ameninţările...»
«Chiar a doua zi după instalare — V ogorid e n-a făcut economie
nici de promisiuni, nici de ameninţări, fie pentru a antrena pe M itrop o
lit şi întregul cler în politica sa exclusivistă, fie pentru a împiedica enun
ţarea ,1a lumina zilei a sim patiilor l o r » 2 pentru Unirea Principatelor.
N oul caimacam a discutat de mai multe ori cu M itropolitul pentru
a-1 angaja să se înroleze în rîndurile separatiştilor, asigurîndu-1 că el
cunoaşte din surse sigure că Unirea nu se putea împlini. A ltă dată atra
ge atenţia M itropolitului că dacă mai continuă să permită clericilor să
se adune şi să discute, «să se înţeleagă» — între ei — asupra viitoarelor
alegeri, el, V ogoride, «v a face aşa fel ca Poarta să-l refuze ca preşedinte
al acestui D ivan» ; că Unirea Principatelor este o him eră şi M itropolitul
să nu creadă în cele ce spun fraţii Scriban sau alţii 3.
Intervenţiile şi insistenţele lui V og orid e n-au avut deloc rezultatele
pe care el le-a aşteptat. Dim potrivă, M itropolitul a rămas ferm pe p oziţii
le sale unioniste, dar şi precaut, aşteptîndu-se la noi atacuri din partea
lui V ogoride, a guvernului separatist, a Porţii otomane, a Austriei, cum
şi din alte direcţii.
La 28 martie /9 aprilie 1857, V . Place comunica lui Thouvenel : « M i
tropolitul, din cauza opiniilor sale favorabile Unirii, este ţinta a mii de
jigniri din partea guvernului...»4. Cu toate ace'ste atitudini ostile, M i
tropolitul îndemna pe clerici să fie ataşaţi Unirii. Fraţii Scriban îl spri
jineau în modul cel mai sincer şi convins pe M itropolit, ei păstrau ra
porturi strînse cu mulţimea p reoţilor şi a laicilor pentru a menţine per
manent atmosfera efervescentă a U n irii5.
După o corespondenţă de la Iaşi-, din martie 1857, «Gazeta Transil
v a n ie i» din Braşov menţiona că m itropolitul Sofronie M id es c u este în
drumătorul unioniştilor de la Ia ş i6. A lt ziar românesc, «L'E toile du Danube» care apărea la B ruxelles7, arăta — pe baza corespondenţei pri
mite de la Iaşi — că Savfet Efendi, reprezentantul otoman în Comisia
din Principate pentru informarea «P u terilor», a comunicat M itropolitului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nota baronului Talleyrand-Perigord către contele Walewski, în Acfe şi Docu
mente, IV, p. 510.
Memoriu asupra Căimăcămiei Vogoride, din 1/13 iunie 1857 (A cte şi Documonte,
IV, p. 831).
Ibidem, p. 832 şi 510.
Documente, VI, p. 51— 52.
C. Erbiceanu, Note asupra Istoriei bisericeşti a românilor pentru secolul al XIXlea, în «BOR», X XIX (1905), nr. 9, p. 982.
Anul X X (1857), p. 71.
Anul I (1857), p. 174.
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«c ă voinţa Sultanului este ca Unirea să nu se facă». M itropolitul ştia
prea bine acest lucru. Scopul lor era să-l intimideze ; totul era însă sor
tit eşecului.
Consulul gen efal al Austriei de la Iaşi comunica la Viena ministru
lui de externe al Austriei că va trebui depusă foarte multă stăruinţă pe
lîngă M itrop olit ca să acţioneze pentru guvern — adică separatist —
«prin rugăciuni şi cu ajutorul preoţilor de pretutindeni» ; că este îndo
ielnic de se va putea cîştiga pe M itropolit, aducînd şi precizarea că «sînt
unii preoţi m oldoveni care acţionează pentru U n ire» 8.
Confruntările M itropolitului de la Iaşi se cunoşteau în parte şi la
Constantinopol la începutul Iui mai 1857 : Hatmanul Iancu Fotiade, capuchehaie a M o ld o v e i pe lîngă Poartă, scria cumnatului său N. V og oride, caimacamul de !la Iaşi, oă T houvenel s-a întîlnit cu marele vizir şi
cu A lteţa Sa Aalli Ghalib Paşa, ministru de externe all Porţii, şi a recla
mat persecuţiile pe care N. V og orid e şi Savfet Efendi le desfăşoară îm 
p otriva mitropolitului Sofronie. « A adăugat că aţi spus Sfinţiei Sale, că
dacă va continua să încurajeze clerul pentru Unire, v e ţi face ca ţara şă
fie ocupată de trupe austro-turce (...). A laltăieri am întîlnit la Poartă pe
primul dragoman al Legaţiei Prusiei, care avea să comunice M arelui V i
zir, raportul Comisarului prusian din Iaşi (...). El spune că Savfet Efendi,
într-un moment de supărare contra M itropolitului ar fi zis că v a face să
se ocupe ţara de trupe turceşti, pentru a întrebuinţa puterea armată con
tra unioniştilor...» 9.
Comunicările nu erau întru totul exagerate. N econtenit şi în diferite
feluri se făceau presiuni asupra M itropolitului spre a-1 determina să re
nunţe la activitatea sa prounionistă şi spre aderarea la politica separa
tistă a guvernului.
M itropolitu l Sofronie a avut discuţii cu guvernul separatist şi cu
p rilejul alcătuirii listei electorale a clericilor, egumeni, preoţi, conform
firmanului. V ogorid e a intervenit de mai multe ori pe lîngă M itropolit
spre a-1 determina să excludă din listele electorale ale clericilor pe fraţii
Filaret şi N eo fit Scriban.
I
s-a spus M itropolitului că Poarta a dat indicaţii nominal ca aceşti
doi clerici să nu figureze printre reprezentanţii clerului în Adunarea Ad hoc. A ltă dată ministrul cultelor, G. Beldiman, a comunicat m itropolitu
lui Sofronie, în termeni ameninţători, că Poarta este foarte nemulţumită
de atitudinea sa unionistă ; pentru a tempera această nemulţumire şi a
e v ita consecinţe destul de neplăcute ar fi fost necesar să promită că va
influenţa pe alegătorii din rîndul clerului în sensul separatismului. A c e 
laşi ministru a făcut mai multe v izite M itropolitului, făcîndu-i din oficiu
invitaţia de a lua măsuri ca toţi preoţii unionişti, cu idşi opuse guvernu
lui, să fie privaţi de drepturile electorale — de a fi alegători şi eligibili.
I-a mai comunicat că nepotul M itropolitului, Calinic Miclescu, v a fi în
8.
9.

Oskar von Godel Lannoy către Karl-Ferdinand Buol-Schauenstein, la 14/26 mar
tie şi 24 martie/5 aprilie 1857, (Documente, II, p. 112 şi 106)<
Dimitrie A. Sturdza, însemnătatea europeană a realizării detinitive a dorinţelor
rostite de Divanurile Ad-hoc în 7/19 şi 9/21 octombrie 1857..., Extras din «Ana
lele Acad. Rom.», Seria II, Tom. XXXIV, Memoriile Secţiunii istorice, Bucureşti,
1912, p. 59—60.
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depărtat de la stăreţia m înăstirii Slatina pentru că a răspîndit la Fălti
ceni programe ale Comitetului unioniştilor.
M itropolitu l a rămas impasibil, nu a dat curs la nici una dintre aces
te tendenţioase şi antipatriotice s o lic ită ri10.
în prima parte a anului 1857 cauza Unirii era astfel grav ameninţată.
Destituiri, arestări, presiuni separatiste dominau viaţa publică în M o l
dova. V ogorid e vedea alegerile ce se pregăteau drept un m ijloc de men
ţinere a separatismului. îndemnat de Poartă, de Austria şi de Anglia, el
grăbea «p regătirile electorale», cu scopul ca Adunarea Ad-hoc să se
pronunţe în sens separatist iar acţiunile unioniste din amîndouă Ţările
Române să fie înfrînte şi inoperante n .
M itropolitul Sofronie M iclescu a alcătuit atunci corect listele elec
torale ale clerului, fără a îndepărta pe nimeni. I-au fost înapoiate cu re
comandarea să elimine din liste pe «m onahi», adică pe clericii de la Socola, cutezători şi ferm i unionişti. M itropolitu l nu a acceptat, spunînd ca
firmanul nu face deosebire între ieromonah şi preot de enorie.
«Primind adresa acelui Departament — spunea mitropolitul Sofro
nie — am văzut că această încheiere a Sfatiilui este ieşită şi din cuviinţa
cu care se cuvine a se vorb i şi a se scrie cînd se atinge de Arhipăstorul
ţării şi din însuşi adevăratul înţeles al firmanului (...) înfăţişarea postel
nicului (Panait) Balş la scara M itropoliei, cu declaraţie către vornicul
Bisericii ca să trimitem grabnic răspuns (...) şi ameninţările caimacamu
lui aduse acum de vornicul bisericesc cum că ne va face aceea ce noi nu
gîndim. Toate acestea ne-au îndemnat a pune înaintea acelui Departa
ment următoarele : Lista trimisă (... — de noi) este conform firmanului
imperial. Art. 1 din firman cuprinde : preoţii ce îndeplinesc cu oricare
titlu funcţiile ministerului lor în reşedinţa fiecărei episcopii se v or în
truni. Firmanul nu zice ca preoţii să fie din tagma monahicească, sau
de mir (:..). A hotărî dar cine este preot şi cine nu, aceasta nu este dat
Sfatului, nici vornicului bisericesc, ci nouă, M itropolitului şi Arhiep isco
pul ţării. N o i ştim cine, după canoane, se numeşte preot (...). N o i am în
cuviinţat trecerea în listă a tuturor preoţilor de mir, sau ieromonahi, care
s-au aflat cu orice titlu îndeplinind funcţiile ministerului lor în reşedinţa
fiecăreia episcopii acestei M itropolii. Seminaria Socolei nu este nicicum
afară de reşedinţa M itrop oliei (...), toată corespondenţa zilnică ce are
Seminaria Socolei se caută şi se iscăleşte de către N o i (..•). îm prejurarea
însă că Seminaria se află despărţită de catedrală printr-o barieră, aceasta
este o chestie de municipalitate (...), de pază, iar nicidecum de drept ca
să rupă legăturile ce din vechim e lipesc pe Seminaria Socolei către M itropoilie. Pe acest temei am încuviinţat ca preoţii de la Seminaria cen
10.

11.

Primind adresa Departamentului averilor clerului pentru pregătirea listei alegă
torilor din mănăstirile neînchinate şi închinate, a doua zi, 24 martie 1857, a şi
trimis o circulară la mănăstiri ca fiecare egumen în termen de 20 zile de la pu
blicarea circularei în «Buletinul oficial» să vină la Mitropolie pentru a se înscrie
în lista ce se pregăteşte (A cte şi Documente, IV, p. 226— 227).
Alegerile grăbite în mod justificat menţionau o atmosferă de teroare, pentru a
înspăimînta pe alegători şi a-i determina să nu voteze candidaţii unioniştilor.
Vogoride, alături de un grup de mari boieri reacţionari, pregătea acţiunea de
falsificare a rezultatelor ; în mod abuziv, mulţi alegători au fost eliminaţi de pe
listele electorale. Aşa s-a întîmplat cu arhim. Neofit Scriban şi alţi trei clerici
de la Socola.
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trală să fie trecuţi în listă». Pentru că M itropolitu l «nu s-a lăsat înduple
cat eă m odifice 'lista, atunci administraţia singură a procedat ila rectifica
rea listelor de alegeri cerute» 12.
In urma opoziţiei guvernului faţă de Arhimandritul T e ofil Scriban,
M itropolitu l s-a adresat printr-o scrisoare şi Com isiei Europene de la
Bucureşti, protestînd îm potriva ştergerii de pe listă a numelui vrednicu
lui Arhim andrit şi spunînd printre altele : «A r fi de dorit, pentru slava
Bisericii şi pentru binele N aţiei ca ţara noastră să aibă cît mai numeroşi
oameni ca Arhim andritul N eo fit S crib an »13.
A m menţionat mai înainte că mitropolitul Sofronie avea o fire liniş
tită, paşnică. Dar contextul social şi politic, dragostea sa faţă de Biserică
şi de popor l-au făcut să se depăşească pe sine, să se pronunţe şi să ac
ţioneze făţiş pentru unionişti şi îm potriva separatiştilor. Reprezentanţii
Franţei şi ai Rusiei erau aproape de înaltul ierarh în aceste momente de
încordare şi luptă, cînd era mereu supus presiunilor din partea autorită
ţilor separatiste din pricina atitudinii sale declarat favorabile U n irii14.
Venirea comisarilor reprezentanţi ai puterilor europene la Iaşi, în
prima decadă a lunii aprilie 1857, a fost un nou prilej de a se face şi alte
imputări şi a se da indicaţii de comportare mitropolitului Sofronie M i
clescu.
Comisarii erau deosebit de bine prim iţi de populaţie 15. La prim irea
lor în Iaşi, clericii nu au fost ultim ii care să-şi m anifeste bucuria şi spe
ranţa, preţuirea pentru cei ce se arătau cu sinceritate sprijinitori ai Uni
rii româneşti. M itropolitul, arhierei şi clerici au făcut mai multe vizite
unor comisari şi le-au comunicat, în etapa pregătitoare pentru Unire în
care se aflau, tem erile şi speranţele lor. Talle.yrand, reprezentantul Fran
ţei în Comisia de informare, scria la 11 aprilie 1857 : «C leru l vin e la
mine cu o încredere ce mă mişcă şi care cinsteşte politica Franţei. A r h i
episcopul, episcopi şi preoţi au venit şi mi-au spus dorinţele lor unio
niste» 16. ;
Dar chiar în timp ce comisarii Puterilor europene erau încă în Iaşi,
M itropolitu l a pirimit din partea lui V ogorid e o scrisoare conţinînd mus
trări şi învinuiri. Arăta că a luat ştiinţă despre faptul că unii preoţi, dia
coni şi alţi slujitori bisericeşti, avînd în frunte personalităţi din clerul
12.

Acte şi Documente, IV, p. 655— 656 şi Documente, II, p. 138. Ministerul Cultelor,
înaintînd lista clericilor de la mitropolitul Sofronie, Ministerului de interne, îi
imputa arhipăstorului Moldovei — în mod indirect — că membrii clerului de la
Socola pe lîngă că sînt monahi sînt şi din afara oraşului (Documente, U, p. 41).
Arhim. Neofit Scriban a protestat împotriva excluderii de pe listele electorale,
arătînd că pe lîngă calitatea de profesor la Seminarul de Ia Socola este arhiman
drit al Mitropoliei din Iaşi şi cenzor al cărţilor bisericeşti şi al predicilor rostite
în Catedrala mitropolitană (Acte şi Documente, IV, p. 790— 791).
13. Ibidem, p. 870. Despre protestul mitropolitului Sofronie faţă de modificarea listei
preoţilor de către guvern a scris şi periodicul «România» de la Bucureşti, an. I
(1857), p. 79. Se precizează că Mitropolitul a dat o interpretare corectă firmanului
otoman pentru convocarea Adunări Ad-hoc, pentru că ieromonahii au aceleaşi
drepturi ca şi preoţii de mir, ei îndeplinind oficiul de preot.
14. Acte şi Documente relative la Istoria Renaşterii României, voi III, Bucureşti,
1889, p. 261 ^
15. Dan Berindei, Introducere la : Documente privind Unirea Principatelor, voi. I,
Redactor responsabil Acad. A. Oţetea, Documente interne (1854— 1857), Bucu
reşti, 1961, p. XiXI.
16. Acte şi Documente, IV, p. 408— 409 şi 793.
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înalt, adică arhierei (Filaret Scriban), arhimandriţi (N eo fit Scriban) par
ticipă la m anifestaţii zgom otoase — în sensul de «entuziaste», în care
poporul îşi exprima fără rezerve dorinţele unioniste. O astfel de purtare
din partea numiţilor, pe care «unii de rău voito ri nu lipsesc a o declara
ca încuviinţată de înalt Prea Sfinţia Voastră, ne îndeamnă, ca şef al Sta
tului (...), a vă pofti să binevoiţi grabnic a lua măsurile ce v e ţi socoti mai
p otrivite pentru mărginirea clerului în deobşte de la orice manifestaţii
fără pildă pînă astăzi şi cu totuil nepotrivite...» 11.
M ăsurile considerate «p o triv ite » de către m itropolitul Sofronie au
fost însă altele : el a trimis unor comisari sprijinitori ai unioniştilor co
pia adresei mustrătoare a lui V ogoride, lucru pentru care altă dată va fi
din nou m ustrat; apoi a răspuns cu demnitate, după cum se cuvenea cai
macamului care v oia să se arate neutru, dar îi persecuta făţiş pe unionişti. Răspunsul M itropolitului către V ogorid e arată lim pede : «după şti
inţele ce am luat, clerul n-a făcut decît a m erge să hiritisească pe domnii
comisari — şi în privinţa îmbunătăţirii s o a r te i»18.
Unioniştii din Iaşi — mai ales — priveau cu deosebită preţuire atitu
dinea şi acţiunea unionistă a mitropolitului Sofronie. In acele vremuri
de cumpănă, adresau marelui ierarh — la 10 aprilie 1857 — o scrisoare
cu felicitări pentru Sfintele Paşti conţinînd şi mărturisirea că «orizontul
politic luceşte, un v iitor mai fericit pentru ţară». Ei arată că simt datoria
să-i prezinte urări şi salutări, mai ales că M itropolitul le dă exemplu «de
virtute, de bunătate şi de amor către patrie». Fac apel ca M itropolitul să
apere în continuare drepturile «şi cauza noastră în toate evenim entele
(...). Autonomia şi întrunirea ţării noastre cu fraţii de peste M ilcov, sînt
două condiţii de care atîrnă fericirea noastră şi tot v iitoru l nostru p o
litic » 19.
Dar în acelaşi timp, separatiştii îndîrjiţi nu se abţineau de la fo lo 
sirea oricăror m ijloace pentru a-1 îndepărta pe M itropolitu l Sofronie
din calea lor. între m otivele de reproş erau unele cu totul incompatibile
cu calitatea marelui ierarh 20.
în luna mai 1857, se va constata de către diplomaţi consacraţi că la
Iaşi lupta între Unire şi separatism, între m itropolitul Sofronie şi caim a
camul V ogoride, devenise foarte încordată şi nu se putea «în ţelege după
asemenea fapte cunoscute de multă vrem e, (cum) se menţine un guvern
ale cărui tendinţe sînt atît de cla re» 21.
17. Ibidem, p. 414.
18. Ibidem, p. 433. Ministrul Cultelor, Beldiman, a fost destituit pentru că nu a folo
sit destulă energie şi severitate împotriva Mitropolitului şi a clerului cînd au
avut loc manifestări unioniste şi de simpatie fată de reprezentanţii puterilor eu
ropene care sprijineau cauza Unirii. Noul ministru al Cultelor, «consecvent sar
cinii sale de a folosi severitatea împotriva Mitropolitului şi a clerului, nu s-a
prezentat înaintea Mitropolitului, care este prin lege considerat superior şefului
Departamentului acestui minister» (p. 511).
19. Ibidem, p. 383.
20. Era vorba de un fapt cu totul neprevăzut, prăbuşirea cupolei catedralei din Iaşi,
din cauza putrezirii lemnului — la 23 mai 1857. «Prăbuşirea boitei a constituit o
temă de discuţie şi în vîltoarea luptelor politice de la mijlocul secolului trecut
(...)». Adversarii Unirii au mers atît de departe cu învinuirile încît «puneau pră
buşirea boitei pe seama Mitropolitului» (Pr. Scarlat Porcescu, Catedrala M itropo
litană din Iaşi, Iaşi, 1977, p. 68— 69).
21. Documente, VI, p. 65.
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PREZID AREA A D U N Ă R II A D -H O C
DE C ĂTRE M IT R O P O L IT U L SOFRONIE A L M O LD O VE I
(august— septembrie 1857)
După o luptă încordată, purtată pe diferite fronturi, pentru a rezista
tuturor. presiunilor şi ile galităţilor antiunioniste, a sosit şi o zi binecuvîntată, zi de biruinţă pentru poporul român luptător pentru Unire.,
O biruinţă pentru care acţionase neobosit, cu vrednicie, şi mitropolitul
Sofronie MiClescu, Arhipăstorul obştii dreptcredincioase din M old ova
străbună care trebuia să devină una şi nedespărţită cu Muntenia Basarabiilor ziditori de Ţară Românească.
înaltul arhipăstor al M old ovei, nu numai că depusese o pilduitoare
sîrguinţă prounionistă, dar se şi zbuciumase în m omentele dramatice,,
tensionate, ale drumului spre înfăptuirea Unirii. Un moment culminant
de zbucium dar şi de exprimare a hotărîrii nestrămutate în favoarea
Unirii au fost alegerile falsificate pe care de regizaseră separatiştii la
începutul lui iulie 1857.
a)
Falsificarea alegerilor din iulie, abţinerea generală a alegători
lor prounionişti, .au fost evenim ente cu răsunet european. Problema
Unirii Principatelor Române divizase pe poziţii opuse marile, dar şi m i
cile, puteri europene. A intervenit un moment culminant şi d e c is iv ;
compromisul de ia Osborne dintre Franţa şi A n glia a dus la atenuarea
tensiunii deschizînd, în fapt — cu toate rezervele invocate — un drum
mai larg, un orizont mai limpede spre concretizarea dorinţei de U n ire 1Evenimentele se precipitaseră în mod aproape senzaţional. La 23
iulie 1857, în urma repetatelor proteste ale românilor, între care era şi
cel al M itropolitului de la lajşi, Franţa, Rusia, Prusia şi Regatul Sardi
niei, au decis ruperea legăturilor diplom atice cu Poarta — ■ care refu
zase anularea alegerilor falsificate de caimacamul N. V ogoride. N ap o
leon ai IlI-llea, deşi ordonase ambasadorului Franţei de ila Constantinopoil să ceară paşapoartele şi să plece dacă Poarta menţine ca valabilealegerile din M old ova, în cadrul unei întrevederi la Osborne cu regina
V ictoria a A n g lie i ajunge la un compromis : A n glia acceptă anularea
a legerilor, iar Franţa se decliară de acord cu Unirea «parţială» a Princi
patelor Române — care astfel urmau să aibă instituţii similare. Astfel,
uneltirile turceşti şi austriece au fost spulberate. La 12 august 1857, sub
presiunea celorlalte puteri, Poarta anulează alegerile ce avuseseră loc
în M old ova.
îndîrjitul şi perfidul 'luptător îm potriva Unirii, N. V ogorid e, ad
versar făţiş al vrednicului m itropolit Sofronie M id escu , la 13 august
1857, îm potriva am biţiilor sale nemăsurate, a fost n e v oit să comunice
Consiliului adm inistrativ extraordinar al M old ov e i că în urma primirii
unei depeşe de da ministerul afacerilor externe de la Constantinopol. «se
ordonează a desfiinţa alegerile urmate in ţară a deputaţilor pentru D iva 
nul A d -h o c (...) spre a reglementa îndată o din nouă alegere (...), avînd
1.

Dan Berindei, Epoca Unirii, Bucureşti, 1979, p. 48.
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numai partea administrativă a priveghea ţinerea liniştei şi a bunei rîn•duieli în timpul ale g erii» 2.
R ecîştigînd terenul pierdut, în a doua jumătate a Junii auguat 1857
unioniştii cer înscrierea în listele electorale. Cu smerită mulţumire lăun
trică, mitropolitul Sofronie prim eşte la 21 august cererea a şapte v re d 
nici clerici în fruinte cu mult încercatul arhimandrit N eo fit Scriban3.
Departamentul de interne, care făcuse insistente presiuni pe -lîngă
înaltuil ierarh al M old ov e i să M ătu re pe unionişti de la alegeri, dă un
«o fis » lla 22 august prin care arată că deşi în lista oierului publicată
pentru alegeri nu figurează u rm ătorii: Arhim. N eo fit Scriban, Protos.
Iosif Bobulescu, Protos. Ieremia şi Protos Isaia, din cauza «m ijlocirii ce
s-a prim it de la Prea Sfinţitul M itropolit
M inisterul dinlăuntru aduce
la cunoştinţă publică {faptul că) Sfinţiile lor au dreptul de a fi alegă
tori şi aleşi deputaţi în Divanul A d -h o o>4 — tardivă, dar eficientă re 
cunoaştere a dreptului şi a dreptăţii !...
b)
N o ile alegeri au decurs într-o atmosferă entuziastă şi au asigu
rat Adunării Ad-hoc o com poziţie aiproape unanim unionistă.
La 29 august, ziua alegerilor pentru deputaţii clerului,
C olegiul
electoral întrunit la Palatul arhiepiscopal, sub fireasca preşedinţie a
veteranului m itropolit Sofronie Miclescu, a ales cu m ajoritate evidentă
de voturi deputaţi pentru Adunarea Ad-hoc pe mult contestaţii de că
tre separatişti, pe v red n icii unionişti a rh ie re ii: Filaret Scriban, egume
nul m înăstirii Socola, C alinic M iclescu ,
egumenul m înăstirii Slatina,
iar dintre cle ricii la şului pe energicu l arhim andrit N e o fit S crib a n 5.
Cu victoria unioniştiior în alegerile care s-au ţinut pentru a doua
oară în M old ova la sfîr'Şitul lui august şi la începutul lui septembrie,
s-a închşjat această primă şi foarte grea etapă din istoria luptei sfinţiMuflui de veacuri popor român, după ostenelile şi jertfele de veacuri
pentru unitatea naţională.
M itropolitu l Sofronie M iclescu cel «în locu it» din scaun de cîteva
ori pînă acum, prin intenţie, tot prin intenţie vrednic de a fi închis în
m înăstire sau declarat nesănătos la minte — pentru că apăra Unirea
poporului român, v a fi însă şi acum «tain ic» acuzat de părtinire, pen
tru că dintre cei mai vrednici luptători pentru Unire au fost aileşi fraţii
Scriban pentru m erite reale deputaţi în Adunarea Ad-hoc.
A c e l binecunoscut diplomat străin cu atitudine separatistă, repre
zentantul Austriei la Iaşi, Godeil Lannoy, arăta într-o corespondenţăraport, cu dezam ăgire pentru sine : «egum enii de la mînăstiri şi preoţimea au ales, sub influenţa M itropolitului, pe cei mai notorii deputaţi
unionişti (...) ; o lovitură dată partidului conservator este moartea de
curînd a episcopului de Huşi, M eletie Istrati, prin care preoţimea şi-a
pierdut pe conducătorul său de încredere (era părerea diplomatului
străin de adevăr şi de interesele M o ld o v e i) — deoarece printre restul
2.
3.

4.
5.

«Gazeta de Moldavia», nr. 65 din 19 august, 1857.
Documente, I, p. 149—150. Intre cei care vor dobîndi acumdreptul dealegători
şi aleşi, pe lîngă arhim. Neofit Scriban, se numără şi :arhim. Neofit
Arbore,
protos. Ieremia, ierom. Isaia, ierom. Nichifor, ierom. Nectarie, pr. Const. Cornescu — unii dintre ei fiind de la Socola.
Acte şi Documente, V, p. 554—555.
«Gazeta de Moldavia», nr. din 29 august, 1857.

Alexandru Ioan I
(După C. Popp de Szatmari)

Sofronie Miclescu, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei (1851-1861)
(După un tablou de epocă)

V edere generală a Iaşilor, înainte de 1865
După E. Zschermack)

A dunarea Ad-hoc, Iaşi - 1857
(este şi în MO, 1-2/1984)

Deschiderea Adunării Ad-hoc, Bucureşti-1857
(Este şi în M O ,1-2/1984)

Vedere generală a Bucureştilor, înainte de 1866
(n.ipfi J. R Hubet —
Rute gi în MO, 1-2/1DR4)

Unirea Principatelor
(După G. Tattarescu)

Unirea Principatelor
(După P. Alexandrescu)
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prelaţilor nu se mai afilă nici unul care să se mai opună acţiunilor in
tense ale M itropolitului (...). Participarea directă a M itropolitului a con
tribuit — printre altele — la alegerea a doi preoţi Scriban (...); pe lingă
toate acestea, M itropolitu l a făcut uz în mod samavolnic de Seminarul
de la Socolla, de călugării m înăstirilor şi ai acestui Seminar, iar afară
de acestea, preoţimea întreagă din Iaşi este influenţată de el...» 6 —
toate acestea constituind m otivele dezam ăgirii observatorului străin,
ce nu se putea arăta nicidecum imparţial. Publicarea documentelor
«con fid en ţiale» ale diplomatului austriac are darul de a pune în Ilumina,
o dată mai mult, m eritele istorice ale mitropolitului Sofronie «1 M o l
d ovei, preţuirea ce i se cuvine şi pe care o subliniem acum, la trecerea
a 125 ani de la desfăşurarea evenimentelor. N u se cuvenea oare, ca
Arhipăstorul să-şi cunoască arhipăstoriţii şi să-i povăţuiască pe calea
cea dreaptă a U n irii? Nu se cuvenea să fie ascultat şi urmat de arhi
păstoriţii săi ? Răspunsul este cel al istoriei, prin faptele înscrise pentru
eternitate în viaţa poporului român. După 1859 a urmat momentul isto
ric fundamental 1877, independenţa şi suveranitatea absolută a Rom â
niei, apoi 1918, desăvîrşirea Unirii tuturor românilor, crearea statului
naţional unitar român, i
c)
Acelaşi V og orid e care îl dojenise fără un drept legitim atit v e r 
bal cit şi in scris pe mitropolitul Sofronie, caimacamul care ll-a umilit
şi tl-a ultragiat în mai multe feluri, care dorise cu înfocare destituirea
şi chiar dispariţia din viaţă a înaltului ierarh'care rămînea drept şi ne
înduplecat în apărarea sfintei cauze a Unirii, acum, după ce a biruit
chiar şi parţiali adevărul şi dreptatea, prin «o fis u l» său din 20 septem
brie în acell an al mîntuirii, se adresa vrednicului M itr o p o lit:
«...grăbesc a încunoştiinţa pe înalt Prea Sfinţia Voastră, propunîndu-vă ca să păşiţi către deschiderea Divanului, Duminica viitoare, în
22 a curentei» 7.
Prin dumnezeiasca rînduiala, în ciuda tuturor greutăţilor întîmpinate, sosise ziua cînd m itropolitul Sofronie al M o ld o v e i avea satisfac
ţia morală de a citi aceste rînduri, protocolare, dar consfinţind o rea li
tate smulsă dintre nenumărate obstacole — chiar dacă aceste rînduri
veneau de ila V ogorid e, sau cu aitît mai m u lt; negrăită trebuie să fi fost
mulţumirea sa lăuntrică în aceste clipe pregătitoare ale Unirii şi mîntuirii poporului rom ân !
în preajm a datei deschiderii lucrărilor Adunării Ad -h oc din M o l
d ova au avut doc şi cîteva consfătuiri cu unii comisari ai puterilor eu
ropene garante. V ictor Place, consulul francez la Iaşi, comunica lui Ed.
Thouvenel, ambasadorul Franţei Ila C onstantinopal: «A m
comunicat
M itropolitului şi b oierilor de frunte (unionişti) maniera de conduită la
a le g eri pe care aţi apreciat-o pentru ei şi toţi v ă mulţumesc pentru felul
cum aţi judecat şi m-au însărcinat să v ă exprim profunda lor recuno
ştinţă pentru ajutorul călduros şi energic pe care l-aţi dat cauzei lor.
Ziua de revanşă a sosit şi sînt la fe l de bucuros ca şi m old ov en ii' ! » 8
6. Documente, II, p. 208, 281 şi 22!.
7. Acte şi Documente, V, p. 664 şi Documente, II, p. 231.
8. Documente, VI, p. 78.
7 — B. O. R.
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(subl. n. f N .V .) mărturisea acest mare diplomat şi om de omenie, acest
mare filoromâm.
Comisarul Rusiei, C. Basily, scria ila 20 septembrie mitropolitului
Sofronie, preşedintele activ şi plin de responsabilitate al
Adunării
Ad -hoc a M o ld o v e i care trebuita să pronunţe hotărîrea pentru Unire
înaintea întrunirii Adunării în Muntenia : «Com isia internaţională şi-a
exprimat dorinţa ca .preşedintele său să plece la Iaşi cu unul dintre
membri şi însoţit de secretarul Comisiei, pentru a lua legătură cu pre
şedintele Divanului m oldovenesc, conform ordinelor date de Congres.
M ă simt fericit că am fost ales să inaugurez aceste raporturi prin rela
ţiile ce le v o i întreţine cu înalt Prea Sfinţia Voastră pe timpul puţinelor
zile cîte noi vom putea sta aici. Un schimb prealabil de idei va contribui
sigur la o definire mai bună a relaţiilor la care înalt Prea Sfinţia Voastră
este rugată să le întreţină cu Com isia pe timpul cît v o r dura lucrările
Divanului.
Aparţineţi de acest corp, de la data cînd el a fost constituit, deter
m inaţi mersul lu cră rilo r şi organizarea sa interioară conform firm anului
de con voca re (subl. n. t N .V .), însă toate dispoziţiile Congresului re
lative la raporturile Divanului cu Comisia sînt strict obligatorii pentru
cele două p ă r ţi»9. îi aminteşte M itropolitului că în convorbirile per
sonale avute pînă acum, a avut cinstea a face cunoscut înalt Prea Sfin
ţiei Sale conţinutul acestor dispoziţii ale Congresului de ila Paris, «ia r
noi nu putem decît să ne felicităm de primirea cu care ne-aţi onorat la
•sosire şi de atenţia cu care înalt Prea Sfinţia Voastră aţi cerut preala
bilul nostru a v iz asupra mai multor problem e oare să uşureze mersul
lucrărilor de o parte şi de cealaltă.
O nouă discuţie asupra aceluiaşi subiect nu va avea decît să con
tribuie la o mai bună lămurire a ţelului pe care noi ni-1 propunem. înalt
Prea Sfinţia Voastră v-aţi exprim at deja această dorinţă şi prinţul cai
macam, din partea sa, doreşte de asemeni să se conform eze ordinelor
cu care a fost în vestit pentru a duce o activitate de înţelegere confi
denţială, care trebuie să se stabilească între Com isie şi preşedintele Di
vanului ; noi credem că cel mai bun m ijloc pentru a ajunge la acest
rezultat ar fi să invităm pe caimacam, să fje prezent la discuţia noas
tră...» 10. La consfătuirea care a avut loc între M itropolitu l M old ovei,
preşedintele Adunării Ad-hoc şi com isarii Rusiei şi A n g lie i s-au stabi
lit mai multe principii în legătură cu desfăşurarea lucrărilor Adunării
Ad-hoc :
Desfăşurarea lucrărilor Adunării în com itete ale diferitelor Clase r
eventualitatea alegerii unui secretar al com itetului deputaţilor ţărani... ;
acceptarea în tribună a persoanelor onorabile care inspiră încredere
preşedintelui A d u n ă rii; publicarea unor dări de seamă săptămînale ale
lu c ră rilo r; secretarii tuturor com itetelor, reuniţi în jurul preşedintelui
Adunării, vor căuta să coordoneze şi să aducă la cunoştinţă ordinea
succesivă a lucrărilor ; Adunarea în plen v a discuta fie asupra fiecărei
prableme în juruil căreia s-au purtat discuţii în toate comitetele, fie după
ce toate com itetele şi-au epuizat programul lor. Fiecare raport al co
9. Documente, II, p. 231—232.
10. Ibidem, p. 232.
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m itetelor trebuie să fie comunicat de către preşedinte, în întregime, C o
misiei internaţionale. Dacă această Com isie v a avea de adresat între
bări, preşedintele ei va fi c e l care ile va adresa preşedintelui Adunării
Ad-ihoc 11.
d)
S-a comunicat din vrem e în toată ţara ca duminică 22 septem
brie 1857, cînd era fixată deschiderea festivă a lucrărilor Adunării, pre
tutindeni, «după poruncile ce se vor primi de la Prea Sfinţitul M itrop o
lit, să se f a c ă T e -D e u m -u l». «Porunca» s-a vestit peste tot, «întocm ai şi
tuturor boerilor şi em ploiaţilor» n .
Pentru deschiderea solemnă a lucrărilor Adunării Ad-hoc din ziua
de duminică 22 septembrie 1857, mitropolitul Sofronie M iclescu a alcă
tuit şi o rugăciune anume, care s-a tipărit din vrem e şi s-a împărţit la
parohiile 'din M oldova. Este o rugăciune «pentru U nire», care s-a fo lo 
sit la ectenia mare din cadrul Sfintei Liturghii din
duminica de
22 septembrie 13.
La Iaşi, în acea sfîntă duminică s-a oficiat serviciul divin în bise
rica «Sfm tul N ico lae Domnesc» — biserică ctitorită de Mareele Ştefan
al M old ovei. «Sfinţia Sa M itropolitu l — scria mai apoi «L 'E to ile du
Danube» — oficia cu toată pompa Bisericii noastre (Ortodoxe). C om i
sarii englez şi rus, precum şi consulii Puterilor garante, asistau la ser
viciu l divin. Pe toate chipurile era zugrăvită bucuiria; însuşi sir. H.
Bulwer părea impresionat de sentimentul de reculegere al mulţim ii ; e l
era vădit mişcat. îşi spunea probabil că în acest popor creştin proster
nat în faţa lui Hristos, sălăşluieşte o parte din sufletul unei naţiuni avînd
deplină conştiinţă a drepturilor sale, mîndră de trecutul său, plină de
încredere în viitorul său».
La sfîrşitul slujbei arhiereşti, deputatul arhim. N eo fit Scriban a ros
tit un înflăcărat cuvînt patriotic despre Unire. Apoi, în procesiune, s-a
mers în sala amenajată anume pentru deschiderea lucrărilor Adunării.
11. Ibidem, p. 232—233.'
12. Documente, I, p. 244.
13. Rugăciunea mitropolitului Sofronie al Moldovei pentru Unire avea formulări ca
acestea : «Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, întoarce-Ţi şi acum ochii Tăi cei
îndurători către fiii şi către toţi locuitorii acestei ţări păzite de Tine, şi-i lumi
nează totdeauna pentru fericirea naţiei Române şi pentru sporirea şi păstrarea
Bisericii Tale şi a Patriei comune ce Tu le-ai hărăzit. Cu însuflarea Sfîntului Tău
Duh, Dumnezeule, luminează moldo-românii ca să-şi poată alege pe cei mai vred
nici şi mai tari în aredinţa lor, pentru a rosti şi a sprijini dorinţele folositoare
întregii ţări. Pentru ca să reverse peste noi şi peste toată ţara noas.tră harul Său
şi îndurările Sale... încă ne rugăm Domnului Dumnezeului părinţilor noştri, ca să
audă această rugăciune, care se face astăzi de către toţi moldo-românii, ca să-i
întărească pe dînşii în credinţa lor lor cea sfîntă...».
Rugăciunea s-a tipărit şi a fost pronunţată pentru prima dată cu prilejul ale
gerilor deputaţilor pentru Adunarea Ad-hoc. Tipărirea s-a făcut la «Buciumul
Român» din Iaşi, cu următorul titlu : Rugăciunea moldoromânilor Ia alegerea
deputaţilor... pentru Divanul Ad-hoc dupre Tractatul de la Paris din 1856, mar
tie in 18. Un exemplar trimis la Bucureşti a fost apreciat ca atare de conduce
rea Mitropoliei şi scriitorul bisericesc Alex. Geanoglu Lesvidax (fratele Mitro
politului Neofit) a dispus retipărirea Rugăciunii de la Iaşi. Era, desigur, o do
vadă foarte grăitoare a preţuirii şi a solidarităţii depline. Editorul G. iloamdd a
suportat cheltuielile retipăririi şi exemplarele s-au împărţit pretutindeni gratuit,
pentru Unire (V e z i: Mircea Păcurariu, Atitudinea slujitorilor Bisericii Ortodoxe
Române faţă de actul Unirii Principatelor, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXXV
(1967), nr. 1—2, p. 85).
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Cu prilejul acestei prim e şedinţe a lucrărilor Adunării Ad-hoc din
M oldova, mult încercatul şi nebiruitul m itropolit Sofronie Miolescu,
preşedintele Adunării, a rostit Cuvîntul soilem-n de deschidere, C uvîn
tul pentru Unire.
Drept motto a folosit inspiratul text din Sfînta Scriptură: «în n o i-s e v o r ca ale vultu ru lu i tin ereţile t a le !» (Psalm ul 102, 5). Ap oi, adresîndu-se «Iubiţilor fraţi compatrioţi, cinstiţilor deputaţi ai tuturor clase
lor M old ovei...», arată că A-toate-m îngîietorul Dumnezeu a insuflat Pu
terilor Europei, care (la Congresul de la Paris prin reprezentanţii lor au
hotărît, «să se îngrijească şi de Ţările Române». La Paris s-a statorni
cit ca un D ivan Ad-hoc să fie convocat în fiecare Principat sub preşe
dinţia M itropolitului ţării, Divan care să reprezinte interesele tuturor
Claselor sociale... i«Iată că această mult dorită zi a s o s it! Divanul îşi
deschide şedinţele astăzi...» şi continuă : «D eci, iu b iţilo r! de ia toţi ni
se cere acum de a avea cea mai mare luare aminte în vorb irile noastre
ca şi în lucrările noastre, şi cea mai adîncă cumpătare şi înţelepciune
în rostirea dorinţelor n o astre ; căci acestea, precum se ştie, v o r fi te
m elia fericirii viitoare a ţării întregi şi a fiecăruia în parte. Acum a sosit
timpul ca fiecare să ne arătăm cu faptele, nu numai cu vorbele, cît ne
iubim naţia noastră cea cu un renume aşa de antic şi aşa de fru m os;
c ît preţuim ţara ce ne-a dat toată fiinţa noastră şi cît ţinem la canoa
nele şi religia părinţilor noştri, şi la Biserica noastră care cu luminile
sale ne-a scos din întuneric şi din umbra n eştiin ţei; ne-a păstrat limba
şi ne-a făcut o literatură a noastră proprie şi care de ia origine se com 
bate împreună cu fiii săi, cu naţia sa, asupra ori şi cărei împilări. V ă
mai repet iubiţilor compatrioţi, că acum a sosit timpul de a dovedi lum ii
prin fapte nobleţea sîngelui care circulă în noi, de a ne recomanda Eu
ropei întregi că merităm îngrijirea ei şi că sîntem vrednici de garanţia
ce ne-a dat.
Să fim dar înţelepţi şi cumpătaţi în toate, căci întru acestea stă toată
m întuirea noaistră! N u vorb e multe şi mari, nu împăirecheri şi părti
niri, ci cu un gînd şi o inimă, pentru Lolosul tuturor, fără osebire. M o ldoRomânii, Rom ânii de astăzi sînt toţi tot una, ei au o origină, un sînge,
o Patrie, o istorie, o credinţă, un D um nezeu! Să ne silim dară ca to t
deauna să fim aşa ca să fim vii, şi ca să în v ie ze întru n oi iubita noastră
Patrie (subl. n. t N .V .). Să ne întrecem numai prin lucrarea virtuţilor.
Numai virtuţile şi meritul să ne deoseibească înaintea lui Dumnezeu şi
înaintea scumpei noastre N a ţii!». Şi m itropolitul Sofronie, preşedintele
Adunării, conchide : «Deci, credinţă, iubiţilor, către Dumnezeu, credinţă
către Patrie şi către N a ţ ie ! O reciprocă şi o reală dragoste să ne însu
fleţească pe toţi, pentru ca tinereţile iubitei noastre M oldo-Românie,
după P roorocul-Im părat: «Să se înnoiască ca ale v u ltu ru lu i!». Iar Dum
nezeul părinţilor să dea nouă una să gîndim întru toate spre tot lucrul
bun. Darul Dom nului nostru Iisus Hristos cu duhul vostru, fr a ţilo r !
A m in » 14.
14. Dim. A. Sturdza şi C. Colescu-Vartic, Acte şi Documente relative Ia Istoria Re
naşterii României, voi. VI, iPartea I, Bucureşti, 1896 (se abreviază : Acfe şi Do
cumente, VI, 1), p. 34—35.
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Mom entul atît de muilt aşteptat şi cucerit prin atîtea eforturi şi lupte,
depuse deopotrivă şi de m itropolitul Sofronie M idescu, este acum cins
tit şi pus în lumină chiar prin cuvîntul său rostit în calitate de pre
şedinte a l Adunării Ad-hoc.
In succintul şi atît de pătrunzătorul Cuvînt, cum se potrivea mai
bine momentului istoric solemn, sînt puse în lumină, cu proiectarea
pe toată durata lucrărilor Adunării istorice Ad-hoc din anul 1857 în
M o ld o v a : afirmarea proniei divine care lucrează prin oameni, inspirînd în aceşt caz pe reprezentanţii m arilor Puteri europene care au
hotărît ea ipopoml român de la est şi sud de Carpaţi să-şi exprime
deschis voinţa în privinţa viitoa rei organizări a ţării. Spre împlinirea
acestui deziderat, în urma firmanului şi a «ofisu lu i» intern se deschide
acum la Iaşi Adunarea Ad-hoc pentru M oldova. In acest moment cru
cial din istoria patriei noastre se cere din partea fiecărui depu tat: «cea
mai mare luare aminte» în toate, spre a se ajunge la ţinta ştiută şi subînţeleasă : hotărîrea Unirii, «tem elia fericirii viitoa re a întregii P atrii»
şi a fiecăruia dintre cetăţeni în parte. A sosit timpul să ne dovedim pa
triotismul adevărat, dragosdea faţă de neam, faţă de ţară, «ce ne-a dat
toată fiinţa noastră». înaltul ierarh cere să se acţioneze în lucrările A d u 
nării Ad -hoc «cu un gînd şi cu o inimă», căci înfăptuirea Unirii noastre
se întemeiază pe realitatea istorică : m oldo-rom ânii sînt «toţi tot una».
Primul proces verb al al Adunării Ad-hoc a consemnat deschiderea
în deplină legalitate a Adunării sub preşedinţia mitropolitului Sofronie
M idescu. înalt Prea Sfinţitul Preşedinte «a deschis Adunarea primtr-un
Cuvînt p otrivit cu solemnitatea de faţă». S-au ales doi secretari şi anu
me : vornicul Costachi Rolila şi Anastasie Panu. După citirea firmanului
împărătesc, s-au ridicat participanţii în picioare cu strigarea unanim ă:
«Să trăiască Puterile care au subscris Tratatul de la P a ris!».
După închiderea prim ei şedinţe din 22 septembrie 1857, s-a împăr
ţit tuturor celor de faţă «ziarul m odovenesc dedicat Un irii». în oraş erau
arborate steaguri trei-culori şi alte însemne «c itite » bine de reprezen
tantul Austriei, că se «refereau la Unirea Principatelor» 1S.
Conform principiilor mai înainte amintite, mitropolitul Sofronie
M iclescu a participat cu înaltă responsabilitate, activ, la lucrările A d u 
nării Ad-hoc în calitatea sa legitim ă de preşedinte.
e)
Ziua de luni 7 octombrie 1857, înscrisă în istoria desfăşurării lu
crărilor Adunării Ad -h oc de la laşi, este o zi de culme în istoria popo
rului nostru. Şi despre hotărîrile de la Iaşi din această sfinţită zi de
octombrie se poate spune: .«Biruit-a g în d u l!» — întru cele temeinic z i
ditoare de suflet şi de ţară rom ânească! 16.
15. Ibidem, p. 35—36 si Godel Lannoy către Buol, corespondenţă din 25 septembrie
1857 (Documente, II, p. 234).
16. Pe lîngă deputaţi era de faţă şi numeros public. Pe uşile sălii şi pe coloane
erau afişate, în extras, file cuprinzînd art. 1—20 din Regulamentul Adunării
privind ordinea şi ţinuta publicului, prevederea drepturilor conferite preşedin
telui. In fundalul sălii, unde se afla biroul prezidiului Adunării, erau arborate
tablourile lui Ştefan cel Mare, Bogdan I, Petru Rareş, «încoronate cu flori». La
ora zece, la deschideirea şedinţei, toată asistenţa este în ţinută de ceremonie,
ţăranii poartă frumoasele lor costume naţionale. Sînt prezenţi toţi consulii, cu
excepţia celui al Austriei. Biroul se alcătuieşte în frunte cu Mitropolitul-preşedinte, avînd în dreapta sa pe C. Negri ca vicepreşedinte şi în stînga pe C. Hur-
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A şaptea şedinţă a, Adunării Ad-hoc : sînt prezenţi 83 de membri.
S-au pus la punct mai întîi aspectele de organizare. Sînt exprimate mul
ţumiri suveranilor Puterilor garante.
M ihail Kogălniceanu citeşte propunerea care exprimă
dorinţele
ţării :
« Respectarea dreptu rilor P rincipatelor, îndeosebi a autonomiei.
Unirea Prin cip a telor în tr-u n singur stat cu numele de România.
Prin ţ strein cu moştenirea tronului şi ai cărui m oştenitori să fie
crescuţi în religia ţârii.
Neutralitatea păm întului Principatelor.
Puterea legiu itoare încredinţată unei obşteşti Adunări.
Toate suib garanţia Puterilor care au semnat Tratatul de la Paris».
După luările de cuvînt, mitropolitul Sofronie al M old ovei, preşe
dintele Adunării, consultă pe deputaţi în trebîndu-i: «D oriţi Unirea ? În
treaga Adunare se ridică şi se reaşează de trei ori strigînd : «U nire !
Unire ! Unire !».
M itropolitu l preşedinte al Adunării d e cla ră : «U nirea este proolamaltă şi votată prin şedere şi ridicare. Se v a trece îndată la votarea
nom inală» 17.
Se citeşte articolul din Regulamentul Adunării care prevede că
votu l se va face «prin şedere şi ridicare» şi poate fi susţinut prin scrutin
nominal. în virtutea acestui articol se face apelul şi deputaţii sînt in
vitaţi succesiv să vină şi să rostească cu glas mare votu l său şi să-l
adeverească «tot-oda!tă», prin subscrierea numelui său în act. După R e
gulament, Inalit Prea Sfinţitul M itropolit, preşedinte al Adunării Ad-hoc,
şi-a dat votu l la sfîrşit. «în alt Prea Sfinţia Sa, subscriind în capul actu
lui «Pentru» a rostit cu vin tele: «U n d e -i turma, a co lo -i şi pă sto ru l! » 18.
M ulţi dinitre deputaţi şi-au «în soţit» votu rile ilor cu expresii de bu
curie. Deputatul Gh. Sturdza a spus că mulţumeşte lui Dumnezeu pentru
că vede cea mai frumoasă zi a neamului românesc,- iar deputatul Ion
Roată a zis : «N o i nu ştim a ura, dar Dumnezeu ştie a se-ndura!».
După votarea Unirii, deputaţii răspund M itropolitului prin trei
uraile.
«în alt Prea Sfinţia Sa M itropolitul, în puterea art. 79 din Regula
mentul Adunării, a declarat că Adunarea a în cu viin ţa t Unirea. Această
declaraţie s-a prim it cu unanimitate de urări ;şi nesfîrşite a clam aţii:
«V iv a t U n ire a ! » 19.
muzachi, primul secretar. Acesta din urmă citeşte un proiect de mulţumire către
Puterile garante, care acordă dreptul românilor de a-şi exprima liber voinţa lor.
wBinecuvîntarea lui Dumnezeu să coboare asupra suveranilor care ne prote
je a ză !» — încheie oratorul. «Să le răsplătim un tribut comun de dreptate şi
pace, împreună cu sora noastră Adunarea Ad-hoc de la Bucureşti. Să fim toţi
inspiraţi de dorinţa de U nire!» (Din Protocolul şedinţei Divanului Ad-hoc din
7 oct. 1857, scris de ziaristul Baragnon. V e z i: Documente, II, p. 261—263).
17. Protocolul cit-, Documente, II, p. 261—269.
18. Acte şi Documente, VI, 1, p. 78. Episcopul de Roman, Nectarie Hermeziu a fost
chemat primul la vot. El a semnat împotriva Unirii. S-a făcut linişte. Mitropo
litul i-a făcut încet unele observaţii. L-a poftit apoi să-şi pronunţe cu voce tare
votul său, ceea ce a făcut. Toţi ceilalţi membri ai eterului semnează pentru
Unirea Principatelor susţinîndu-şi verbal adeziunea lor (în Protocolul cit.).
19. Acte şi Documente, VI, 1, p. 80 şi Protocolul cit.
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In acea seară au fost «lum inate» muilte case din Iaşi, astfel că s-au
putut vedea şi numeroase embleme unioniste 20.
Astfel, arhipăstorull, arhipăstoriţii, şi alături de ei toţi oamenii de
bine au putut vedea, au simţit întruchiparea unuia dintre cele mai înalte
idealuri rom âneşti: U n ire a !
f)
Ca o urmare firească a Unirii M o ld o v e i cu Muntenia, în perspec
tiva evenimentului era necesar să se preconizeze şi crearea unui organ
unitar, unic al Bisericii Române din Principate, înfiinţarea unei autori
tăţi sinodale. S-a purces aşadar ia întocmirea acestui proiect.
Sub preşedinţia mitropolitului Sofronie, în şedinţa din 4 noiembrie
1857, Adunarea Ad-hoc de la Iaşi îşi exprimă hotărîrea ca Biserica O rto
d oxă din Principatele Unite să fie recunoscută ca neaitîrnată şi să se
înfiinţeze o autoritate sinodallă centrală.
In cadrul acestei şedinţe, deputatul D. Rallet a citit raportul C om i
siei I, privind înfiinţarea unei autorităţi sinodale centrale, ca organ unic
dl unei Biserici meatîrnate. Se propune un Sinod unic de episcopi autoh
toni, din am bele Principate, în probleme politice «un Sinod compus din
episcopi şi din m ireni». A v în d în vedere situaţii «proaspete», se preci
zează :
«Luînd în p rivire că (...) Patriarhii de Constantinopol şi acum încă
încearcă a jig n i neatîrnarea chiriarhilor Bisericii Principatelor, şi de
multe ori a exercitat chiar în cazuri politice înrîuriri necuvenite asupra
M itrop oliţilor şi prin ei asupra acestei ţări», lucrurile trebuiau clarifi
cate. Situaţia era acută, cunoscută din recenta experienţa, atît de dra
matică, dar din care unioniştii ieşiseră biruitori în frunte cu învinovăţituJl ca vin ova t principal, m itropolitul Sofronie, acum preşedintele A d u 
nării care este în ilegitimă poziţie de a lua hotărîri şi să restabilească
demnitatea Bisericii noastre, pentru ca asemenea situaţii să nu se mai
repete niciodată în viaţa Bisericii şi a Patriei noastre.
După discuţiile purtate pe marginea raportului p rezen tat: «A d u 
narea Ad-hoc a M o ld o v e i rosteşte dorinţele următoare :
1. Recunoaşterea neatîrnării Bisericii O rto d o xe a Răsăritului din
Principatele Unite de orice chiriarhie, păstrîndu-se însă unitatea credin
ţei cu Biserica Ecumenică a Răsăritului în privin ţa d ogm elor ;
2. Înfiinţarea unei autorităţi sinodale centrale pentru treburile du
h ovn iceşti, canonice şi disciplinare, unde va fi reprezentată şi preoţimea
de m ir a fiecărei Eparhii şi
3. N ici odinioară şi nici într-un chip M itrop oliţii sau Episcopii ţării
nu v or putea fi aleşi dintre străini sau dintre îm pămînteniţi».
T oţi deputaţii prezenţi la această şedinţă în număr de 79 au votat
«pentru». A votat «în capul actului înallt Prea Sfinţia Sa M itropolitul
Sofronie M iclescu » 21.
g)
La cea de a 17-a şedinţă a Adunării Ad-hoc, din ziua de 12 noiem 
brie 1857, care-şi desfăşura ilucrăriile sub preşedinţia mitropolitului So
fronie, a fost citit de către M ih a il- Koqălniceanu raportul Com isiei a
doua, în legătură cu acordarea de drepturi politice pamîntenrlor care
sînt creştini neortodocşi.
21. Godel Lannoy către Buol, raport din 9/21 oct. 1857 (în Documente, II, p. 261).
20. Acte şi Documente, Vi, 1, p. 152— 161.
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Raportul arată că naţia română are in vedere interesul comun pen
tru toţi locuitorii din P rin cipate; c ă acest interes nu se poate întemeia
decît pe aceleaşi drepturi şi îndatoriri pentru toţi p ăm întenii; avînd în
ved ere că şi în allte domenii, m ilitar,'public, este statornicită egailitatea
îndatoririlor pentru t o ţ i ; avînd în vedere că egalitatea îndatoririlor re 
clamă şi egalitatea drepturilor pentru t o ţ i ; avînd în vedere şi princi
piul libertăţii de c u lt; considerînd că o ţară atunci este fericită cînd este
dreaptă pentru toţi fiii s ă i; ţinînd seama că de aceste drepturi s-au bu
curat mereu la noi to ţi creştinii ; ştiindu-se că drepturile politice sînt
recunoscute atît pentru pămînteni cît şi pentru împămînteniţi, de Regu
lamentul O r g a n ic :
Adunarea A d -h o c a M o ld o v e i doreşte şi primeşte în viitoarea or
ganizare a României următoarele principii :
T oţi pămîntenii creştini se v o r bucura de toate drepturile politice,
întocmai ca şi ortodocşii. îm pămînteniţii creştini trebuie să aibă dobîndită această calitate prin v o t ai Adunării Legiuitoare şi pe urmă vor
putea prim i şi drepturi politice.
, Cînd s-a trecut la vot, au fost 42 votu ri pentru şi 36 con tra22. Dar
în vrem e ce se desfăşurau în sală discuţii şi dezbateri asupra acestei
problem e sub preşedinţia M itropolitului, antiunioniştii s-au adresat pa
siunilor fanatice din exterior pentru a manifesta îm potriva Divanului
şi a hotărîrilor ce urma să Ie adopte. în acest caz, M itropolitul, în cali
tatea sa de preşedinte, al Adunării Ad-hoc, a dispus şi s-a executat l i 
niştirea p rovocatorilor, chiar dacă printre e i se găsea şi vreun preot
ortodox a fost pus «la popreală». La scurt timp, lucrurile au intrat în
rînduială. Erau proiectul şi acţiunea determinate de o intrigă separatistă
pentru a compromite Adunarea A d -h o c 23, proiect şi acţiune care au
eşuat lamentabil.
h)
în şedinţa Adunării Ad -hoc din 29 octombrie
1857, M ihail
Kogălniceanu a pus problem a condiţiilor necorespunzătoare în care erau
răspîndite procesele verbale aile Adunării, care se publicau în «B uleti
nul Adunării». Se primise o depeşă de la Bîrlad care aducea la cunoş
tinţă că guvernul V ogorid e «a poruncit să se ia înapoi Buletinele şe
dinţelor Adunării ce se îm părţise». S-a solicitat ca biroul Adunării să
ceară lăm uriri la guvern, «dacă s-au luat asemenea măsuri din ordinul
său şi din ce m otiv». înalt Prea Sfinţitul M itrop olit a adus la cunoştinţa
Adunării «c ă se v a informa despre această împrejurare, şi că nu vede că
s-ar putea să fie v re o cauză pentru oprirea Buletinului, al cărui unio
scop este numai ca ţara să ştie ce face Adunarea».
Nu s-a primit însă nici un răspuns de la guvern, astfel că în şedinţa
Adunării din 9 noiembrie se reia problema cu date noi. M ihail K og ă l
niceanu arată acum că sînt ţinuturi în care pînă acum n-a străbătut nici
un singur exem plar al Buletinului Adunării. A v în d monopolul presei,
guvernul publica în «G azeta de M o ld a v ia » ştiri false şi calomnii, iar
«Buletinul A d u n ării» era distrus în sate de către «p riv eg h e to ri» şi jan 
darmi. Ce spun alegătorii ?
22. Ibidem, p. 218—249.
23. Documente, VI, p. 107.
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înalt Prea Sfinţitul arată că s-au făcut demersurile cuvenite către
guvern, «însă fără rezultat», iar M ihail Kogă.lniceanu adaugă, apreciind
eforturile vrednicului preşedinte a l A d u n ă rii: «Cu toţii nu ne-am aş
teptat mai puţin la patriotismul Înalt Prea Sfinţiei V oastre şi al c o le g i
ilor noştri membri ai Biroului». Se face propunerea de a se trimite o
adresă către Comisia europeană, propunere care a fost aprobată urmînd
a i se da curs 24.
Adunarea Ad -hoc a M old ovei, care a culminat cu lucrările şedin
ţei din 7 octombrie 1857 cînd s-a luat hotărîre asupra Unirii viitoa re a
M o ld o v e i cu Muntenia, a ţinut 31 şedinţe între 22 septembrie şi 21 d e 
cembrie. Dintre aceste şedinţe, 17 au fost prezidate de venerabilul mi
tropolit Sofronie Miclescu, 8 dintre ele în parte de către M itropolit şi
în par.te de vicepreşedintele Cositache N egri, 6 şedinţe numai de către
N egri.
Sîmbătă 21 decembrie, deputaţii au mers «in corpore» la Înalt Prea
Sfinţitul m itropolit preşedinte a l Adunării Ad-hoc, «pentru a-şi lua
C onged ie» 25, în vederea Sărbătorilor.
«Era o suflare puternică de reîn viere, care trecea peste ţară şi că
reia nici un obstacol din lume n-ar fi putut să-i pună stavilă...». In
această atmosferă — spune N icolae Gane — «o atm osferă înăîţătoare,.
şi-au îndreptat deputaţii paşii către Palat, în ziua de 21 decem brie 1857,
pentru a participa la şedinţa de închidere a lucrărilor Adunării Ad-hoc
de la Iaşi»
în vederea Crăciunului 1857 şi a Noului A n 1858.
Prin lucrările Adunării Ad-hoc desfăşurate pînă la această data,
prin conţinutul dezbaterilor ce au avut lo c în cadrul lor, m itropolitul
Sofronie Miclescu, alături de toţi arhipăstoriţii săi, şi-au văzut împlinit
în bună parte dezideratul esenţial, începînd cu hotărîrea Unirii în şe
dinţa din 7 octombrie 1857. Pînă ila deplina întruchipare şi înfăptuire
mai erau obstacole de trecut, dar nutreau nestrămutata speranţă că le
vor birui, aşa cum s-a şi întîm plat27.
PREZID AREA A D U N Ă R II ELECTIVE
D IN M O L D O V A L A 5 IA N U A R IE 1859
După susţinerea aproape în unanimitate a programului unionist în
cadrul Adunărilor Ad-hoc, atît ia Iaşi cît şi la Bucureşti, Unirea se con
sidera — după expresia chiar a reprezentantului de la Iaşi al Austriei,.
Godel Lannoy — «un iait a cco m p li».
Ln prim ele luni ale anului 1858, Comisia de informare a Puterilor
garante, care păstrase permanent legătura cu mitropolitul Sofronie M i24. Acte şi Documente, VI, 1, p. 126— 127 şi 192— 196.
25. Ibidem, p. 498.
26. L. Boicu, Iaşi, 5 ianuarie 1859, Dorinţa cea mai generală, în «Magazin istoric»,
X V III (1984), 1, p. 12.
27. Adunările Ad-hoc au înscris un moment istoric esenţial, atît pe plan intern,
marcînd succesul deplin al mişcării unioniste, cît şi pe plan extern, fiind desti
nate a exprima dezideratele poporului român din Principate faţă de Europa.
Adunarea Ad-hoc de la Iaşi, înainte de a-şi încheia lucrările din luna decembrie
a votat o moţiune prin care se stabilea ca după acceptarea de către Puterile
europene a Unirii Principatelor Române, să se întrunească laolaltă pentru a vota'
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cilescu, preşedintele 'Adunării Ad-hoc de la Iaşi, a trecut la întocmirea
•documentelor pe care era însărcinată să le prezinte Conferinţei ce urma
să se întrunească la Paris în 1858. în luna mai s-au deschis lucrările
Conferinţei, care avea să elaboreze o convenţie privind organizarea
«d e fin itiv ă » a Principatelor Române. Reprezentantul Franţei, Wailewski,
fiind şi preşedintele reuniunii, a propus din nou Unirea Principatelor R o
mâne. S-au acceptat stipulaţii cu un cert sens «u n io n is t» în schimbul
menţinerii unei separaţii politico-adm inistrative — cu un caracter e v i
dent efemer.
Românii aşteptau cu încredere hotărîrile diplom aţilor din cadrul
acestei Conferinţe, ale cărei lucrări au continuat cu intermitenţe pînă în
august 1858*.
Unirea se săvîrşea de fapt prin voin ţa nestrămutată a întregului
popor român. Conferinţa de ila Paris a constituit un cadru legal euro
pean, un im bold în lupta românilor .pentru înfăptuirea Unirii 2.
Rezultatul Conferinţei de la Paris era considerat drept «un aran
jament care putea duce la unitatea deplină, intr-un v iitor apropiat»,
românilor revenindu-le continuarea acţiunilor menite a concretiza rea
lizarea statului naţional modern.
în temeiul art. 49 dini Convenţia de ila Paris, au fost înlocuiţi cai
macamii în funcţie prin cîte o căimăcămie «c o lec tiv ă », alcătuită din
cîte trei reprezentanţi în fiecare din cele două ţări. în M oldova, N icolae
C onach i-V ogorid e a predat căimăcămia lui Anastasie Panu şi Vasile
Sturdza, reprezentanţi ai partidei naţionale şi Ştefan Catargiu, boier
conservator 3.
La Iaşi au început pregătirile pentru convocarea Adunării elective.
N oua «căim ăcăm ie» scrie un mesaj către m itropolitul Sofronie, aratînd că se apropie săvîrşirea actului solemn al alegerii domnitorului, act
«la a cărui îndeplinire fiecare trebuie să v ie cu spiritul liber de orice
înrîurire ,şi cu inima curată...». Se subliniază că «înaltul Arhipăstor al
ţării are o misie mare şi sfîntă, aceea de a chema lumina cerească în cu
getele alegătorilor, de a dezlega de jurăm intele cu care ar putea fi îm
p ovărate prin vicleana uneltire de partid şi de a le insufla mîntuitoareile simţiri a nepărtinirii şi a datoriei către p a tr ie »4. Şi subscrişii ac
tului — A . Panu şi V. Sturdza — solicită mitropolitului Sofronie să binevoiască «a le da arhipăstoricească împreună-lucrare în acest moment,
care va fi pentru M old ova începutul unei epoci de fericire şi de mora
litate sau izvorul unui larg şir de calam ităţi» 5.

1.

2.
3.
4.
-5.

o lege electorală comună. Intenţiile patrioţilor nu au putut fi însă realizate
atunci. Datorită intervenţiilor şi îndemnurilor boierimii reacţionare, un firman
împărătesc — dat în Moldova la 13 ianuarie 1858 — pune capăt existenţei celor
două Adunări (A cte şi Documente, VII, p. 52— 53 şi Dan Berindei, Epoca Unirii,
p. 51 şi 67).
Dan Berindei, Epoca Unirii, Bucureşti, 1979, p. 67—70 şi Ştefan Pascu, Făurirea
Statului nafionai unitar român, voi. I, Bucureşti, 1983, p. 142. In cadrul acestei
Conferinţe, în sprijinul Unirii noastre au pledat Prusia, Sardinia şi mai ales
Franţa şi Rusia, prin reprezentanţii lor : contele Walewski şi contele Kisseleff.
Ştefan Pascu, op. cit., p. 143.
Dan Berindei, op. cit., p. 73—76.
Scrisoare din 10 decembrie 1858, Acte şiDocumente, VII, p.
1286.
Ibidem. Cei doi caimacami, «în a căror inimiDumnezeupoate citi», asigură pe
mitropolitul preşedinte că sînt hotărtţi a pune cea mai mare silinţă spre a pri-
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Pentru toate acestea, caimacamii arată ,şi s o lic ită : «Rugăciunile
şi arhipăstoriceasca Voastră binecuvîntare sînt astăzi mai muilt decît
totdeauna trebuitoare, pentru a reaşeza pe alegători în neatîrnarea cu
getului ilor. Binevoiţi, Prea Sfinţite Părinte, a da cuvenitele voastre or
dine ca, în zilele de 14, 16, 17 şi 18 decembrie, cînd au a se săvîrşi ale
gerile, să se oficieze un Te-D eum la toate bisericile şi să asiste autori
tăţile locale împreună cu alegătorii, şi să se citească în fiinţa lor arhi
păstoriceasca dezlegare a jurăminitelor cu care ar fi legaţi către o par
tidă sau către alta» 6.
Răspunsul şi dispoziţiile chiriarhale date de mitropolitul Sofronie
nu au întîrziat. Chiar a doua zi, în 11 decem brie 1858, M itropolitul scria
către Căimăcămia M o ld o v e i7 : «m ai înainte încă de a începe guvernul
actual» lucrările sale de pregătirea alegerilor de deputaţi, a rînduit o fi
cierea unor necontenite rugăciuni prin sfintele biserici, rugăciuni prin
care se cheamă lumina cerească în cugetele alegătorilor, şi insuflarea
m întuitoarelor simţiri a nepărtinirii şi datoriei către patrie — cum s o li
cita şi adresa Căimăcămiei. Apropiindu-se acum momentul alegerilor
d e deputaţi «şi după îndemnul ce ne-a făcut înalta Căimăcămie» a lu
cra împreună, v a acorda arhierească dezlegare de jurăm intele celor ce
au putut fi îm povăraţi «prin uneltiri de partid» ; se v a oficia slujba
Te-D eum -ului în toate bisericile, de faţă fiind autorităţile şi alegătorii
şi cu acest prilej se va citi dezlegarea. Cheamă pe iubiţii săi fii în Iisus
Hristos, pe arhipăstoriţi, să vin ă fiecare «cu duhul slobod de orice înrîurire şi cu inima curată» la îndeplinirea marelui act al alegerilor de
deputaţi, iar el, în calitatea duhovnicească şi ierarhică de arhipăstor,
îi «d ezleagă pe oricare ar fi legat la vreun fe l de abateri în asemenea
lucrare». Roagă fierbinte harul lui Dumnezeu să întărească tuturor c re 
dinţa Către patrie celor ce s-ar fi îndepărtat de dînsa «prin vreun fel de
ademenire abătută» şi a pătrunde adînc inim ile alegătorilor de sfînta
datorie «şi chemare ce au astăzi a îndeplini către naţie, care le încre
dinţează soarta şi viitoru l e i» pentru Unire 8.
După. ce s-au făcut aceste dezlegări, a urmat convocarea Adunării
ele ctive şi apoi deschiderea lucrărilor acestui for duminică, a patra zi
de Crăciun, 28 decembrie 1858, avînd ca preşedinte provizoriu pe Pe-

6.

7.
8.

veghea şi a conduce operaţiile electorale pe calea adevărată a nepărtinirii şi a
dreptăţii» însă bunăvoinţa lor nu ar fi îndestulă dacă n-ar avea totodată şi
puternicul ajutor ce reclamă ei astăzi de la Mitropolit, «în numele patriei şi a
moralei lui Hristos».
Mai arată caimacamii că « părinteştile cuvinte ale Păstorului sînt singure în
stare de a readuce în calea dreaptă turma rătăcită» (subl. n. ;t N. V.). «Ele sin
gure pot, în faţa altarului, să întărească credinţa către Patrie a celotr ce s-ar
fi depărtat de dînsa prin ademeniri egoiste şi a pătrunde adînc inimile alegăto
rilor de sfînta datorie ce au astăzi a împlini către Naţia care le-a încredinţat
soarta şi viitorul ei».
Acte şi Documente, VII, p. 1292— 1293.
Această scrisoare — Carte de dezlegare s-a tipărit în «Monitorul Oficial», nr.
17 din 18 dec. 1858, împreună cu Rezoluţia Căimăcămiei din Moldova : «Aceasta,
precum şi circularele alăturate, pe de o parte prin telegraf, se vor împălrtăşi în
dată la toţi protoiereii de prin ţinuturi, comunicîndu-se de birourile telegrafice şi
la autorităţile ţinutale, spre a se conforma şi a afişa circularele spre obştească
ştiinţă. Totodată se va publica în «Monitor» adresa Căimăcămiei către Prea
Sfinţia Sa, răspunsul de faţă şi una din circulare şi cu £oşta se vor expedui în
original circularele Ia adresele lor» (A cte şi Documente, VII, p. 1294).
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trachi Roset Bălănescu. M itropolitu l Sofronie propusese — fiind pe
rioada sărbătorilor de Crăciun — , lucrările Adunării să înceapă după
Bobotează, dar pentru că se pregătise totul şi Căimăcămia nu putea
amina deschiderea lucrărilor, înaltul ierarh arată : «nu putem să oprim
această voinţă a Căimăcămiei şi îndată ce sănătatea ne va ierta (în 
gădui), vom păşi a prezida Adunarea». Căimăcămia îşi exprimă părerea
de rău că din cauza ostenelilor sfintelor slujbe M itropolitu l nu poate
prezida deschiderea Adunării ,şi roagă să binevoiască a orîndui cele de
cuviinţă pentru oficierea Te-D eum -ului9.
A doua şedinţă a avut loc miercuri 31 decembrie, a treia, vineri
2 ianuarie t 1859, a patra, sîmbătă 3 ianuarie. M itropolitu l Sofronie
Midlescu a prezidat şedinţa din 4 ianuarie, dum inică100 şi istorica şe-

9. Dim. A. Sturdza şi J.J. Skupiewski, Acte şi Documente relative ia Istoria Renaş
terii României, voi. VIII, (1858—il859), Bucureşti, 1900 (se abreviază : Acte şi
Documente, VIII), p. 164— 165.
Duminică 28 dec. 1858 s-a oficiat mai întîi un Te-Deum, tot in biserica «Sfîntul
Nicolae Domnesc» din Iaşi — vechea catedrală a Moldovei, unde se oficiase şi
cînd s-au început lucrările Adunării Ad-hoc din 1857, pregătitoarea Adunării
elective de acum pentru Unire. Apoi, deputaţii, printre care se găsea şi colonelul
Alexandru Ioan Cuza, s-au întrunit în sala mare de şedinţe a Adunării. Secreta
rul de stat a dat citire Mesajului de deschidere, a anunţat că '«înalt Prea Sfinţia
Sa Părintele Mitropolit este împiedicat, din cauza ostenelilor sfintelor slujbe, a
prezida Adunarea» şi a fost poftit cel mai în vîrstă dintre deputaţi, Petrachi Roset
Bălănescu, a ocupa provizoriu scaunul preşedintelui. S-au discutat mai întîi pro
bleme organizatorice care se impun la începutul desfăşurării lucrărilor pentru
alegerea domnitorului (Acfe şi Documente, VIII, p. 188). La a doua şedinţă, în
31 dec. 1858, prezidată provizoriu de acelaşi, s-au discutat în continuare probleme
de organizare, validarea unor mandate şi s-a constituit Adunarea de 52 deputaţi
(Ibidem, p. 189). în 2 ian. 1859, s-a organizat a treia întrunire sub aceeaşi preşe
dinţie provizorie. La apelul nominal făcut de secretarul Nicu Catargiu au răspuns
55 membri — trei fiind absenţi : Mitropolitul Sofronie, vornicul Grigorie Balş şi
logofătul Ştefan Catargiu. La această şedinţă se discută absenţa incidentală a
Mitropolitului de la preşedinţia Adunării elective şi s-a luat hotărîrea ca o co
misie alcătuită din V. Alecsandri, L. Roset şi M. Kogălniceanu să discute cu mi
tropolitul Sofronie şi să-l invite a veni şi prezida lucrările Adunării elective
(Acfe şi Documente, V III, p. 231 şi 233—235). Lucru ce s-a şi întîmplat începînd
cu şedinţa din ziua de duminică 4 ian. 1859. Lipsa mitropolitului Sofronie Miclescu
de la primele şedinţe ale Adunării elective a fost «incident regretabil» — cum l-a
numit în şedinţa a treia scriitorul Vasile Alecsandri. Era vorba şi de unele situaţii
dificile, de care Mitropolitul nu putea să nu ţină seama în vremea eforturilor
prounioniste. încă de la 1 noiembrie 1858, caimacamul conservator Şt. Catargiu
refuzase să semneze procesele verbale ale Căimăcămiei, iritat de înlocuirea unor
cîrmuitori de ţinuturi, probabil tot conservatori ca şi el. Şt. Catargiu ţintea la
domnie. El scria mitropolitului Sofronie despre faptul că s-ar fi comis «ilegalităţi
în listele electorale pentru Adunarea electivă» şi că Mitropolitul, ca preşedinte
al Adunării trebuie să adopte anumite măsuri. La 21 dec. 1858, Şt. Catargiu a fost
înlocuit de cei doi Caimacami din partida naţională, cu Iancu Cantacuzino. La
20 dec. 1858, caimacamii V. Sturdza şi A. Panu împreună cu secretarul de stat
A. Fotino, scriau mitropolitului Sofronie relativ la data începerii lucrărilor Adu
nării. Pentru că data stabilită coincidea cu sărbătorile Naşterii Domnului şi după
«propunerea înalt Prea Sfinţiei Voastre nu se poate face deschiderea Adunării,
Căimăcămia se uneşte cu propunerea de a se amîna deschiderea Adunării la 28
decembrie şi prin urmare Vă roagă ca în calitate de prezident al Adunării, să
binevoiţi a regula cele de cuviinţă...» (Ibidem, p. 104— 105). Desigur că ei cunoş
teau şi celelalte situaţii create de Şt. Catargiu, caTe încercase să exercite presiuni
asupra Mitropolitului pentru a paraliza tendinţele partidei naţionale. «încercarea
lui Şt. Catargiu —s desigur îndemnat de Godel Lannoy — de a folosi pe Mitro
polit în lupta sa ou ceilalţi doi caimacami nu are pînă la urmă succes» (Dan Be-

10.

\
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dinţă din 5 ianuarie 1859, cînd Adunarea s-a pronunţat pentru alegerea
colonelului Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Unirii de la 1859.
Duminică 4 ianuarie, în Adunarea electivă întrunită sub preşedinţia
m itropolitului Sofronie, s-a citit mai întîi, după obicei, procesul-verbai
al şedinţei anterioare şi s-a adoptat. S-a dat apoi citire multor petiţii
privitoare :1a înscrierea sau radierea petiţionarilor din lista candidaţilor
la domnie. «S e citeşte comunicaţia Căimăcămiei pentru înscrierea c olo
nelului A l. Cuza în lista candidaţilor lla d o m n ie »11. Se prezintă apoi o
propunere a deputaţilor M. Kogăilniceanu şi alţii, propunere în care se
conchide :
«tfnainte de a proceda la o deliberaţie privitoare ia aplicarea con
ven ţiei din 7/19 august, Adunarea declară că cea dintîi trebuinţă, după
cum şi dorinţa cea mai aprinsă a poporului întreg este tot Unirea Prin
cipatelor M old ova şi Vailahia...».
în continuare se discută «lista civiilă» a viitorului domnitor şi «se
încuviinţează» 12.
în istorica zi de 5 ianuarie 1859, şedinţa Adunării elective se des
chide sub preşedinţia mitropolitului Sofronie. După citirea apelului se
prezintă textul procesului-verbal aii şedinţei trecute. Deputatul C. Hurmuzachi dă citire textului-proiect de mulţumiri către Puterile garante ;
în acest text s-au menţionat şi m em orabilele zile de 7 şi 9 octombrie
1857, cînd Adunările Ad -h oc din M old ova şi Muntenia au cerut în una
nimitate Unirea Principatelor. Se dă citire apoi adresei trim ise de depu
tatul N. Şuţu, oare absentînd din pricina stării sănătăţii sale declară că
îşi dă votu l pentru colonelul Alexandru Ioan Cuza.
Sosind momentul solemn, preşedintele Adunării elective a M o ld o 
v ei, m itropolitul Sofronie, se ridică şi d e cla ră : «Ziua pentru a se alege
dom nitorul ţării a s o s it!» >
înaltul chiriarh rosteşte apoi Cuvîntul următor :
« Această Adunare, menită pentru a fi legislativă, se găseşte În tru 
nită astăzi numai spre alegerea D om nului Ţării. N u mă îndoiesc, iu biţii
m ei com patrioţi, că fiecare dintre dumneavoastră preţuieşte cît de im 
portantă este această operaţie <şi în ce grad v iito ru l ţârii se află legat
de rezultatul ei.
M a i în ainte de a păşi în lucrare, eu m g pe m ilos tivu l Dumnezeu ca
-să ne lum ineze şi să ne povăţuiască, spre a nim eri cu v otu l nostru pe
acela dintre candidaţi care mai m ult merită încrederea obştească şi ale
căru i legături cu ţara chezăşluiesc mai mult priincioasele cugetări ale
sale către com patrioţi.
Aşadar, fiecare povăţuit de al său cuget, îndeplinească chemarea sa
cu depunerea v otu lu i pentru această alegere, care, po triv it cu înţelesul
C on ven ţiei, trebuie neapărat să ia sfîrşit în şedinţa de a stă zi!».

11.

12.

rindei, Introducere la Documente privind Unirea Principatelor, Voi. II, Rapoartele
Consulatului Austriei din Iaşi (1856— 1859), Bucureşti, 1959, p. LIV,.
Adresa Căimăcămiei nr. 5 din 4 ianuarie 1859: «Prin scăpare din vedere, netrecîndu-se în lista candidaţilor la domnie pe colonelul Alecu Cuza, care posedă
toate calităţile cerute de art. 13 din Convenţie, Căimăcămia cu onor pofteşte pe
onorabila Adunare de a lua in cuvenita băgare de seamă dreptăţile colonelului
Cuza şi a-1 înscrie între candidaţii la domnie» (A cte şi Documente, VIII, p. 321).
Ibidem, p. 304— 308.
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Ascultînd solemna exhortaţie, la sfîrşit Adunarea strigă de trei o r i :
«Trăiască M itro p o litu l!»
Preşedintele Adunării, m itropolitul Sofronie dă citire formulei de
jurămînt-întrebare pentru depu taţi:
«Ju ra ţi că, în v otu l ce v eţi da, nu v eţi fi povă ţuiţi de n ici o priv ire
de interes personal, de n ici o îndemnare sau în rîu rire streină, de n îci o
părtinire şi că nu v eţi avea dinaintea o ch ilo r voştri decît binele P rin ci
patelor U n ite şi v iito ru l N a ţie i Române ?».
Ap oi, fiecare deputat fiind chemat nominal, se apropie de biroul
prezidenţial, sărută Evanghelia şi Sfîntă Cruce şi rosteşte în auzul
tuturor :
«Jur, şi Dumnezeu să-mi fie în tru a ju to r! »
După aceste emoţionante momente solemne, M itropolitu l coboară la
biroul provizoriu aşezat în m ijlocul sălii, însoţit de vicepreşedinte şi de
doi secretari.
Din întregul inumăr al deputaţilor se trag la sorţi patru scrutători şi
anume : Milu, I. Pruncu, L. Catargiu şi I. A. Gantacuzin. A p o i toţi depu
taţii, chemaţi de secretarul N. Catargiu, nominal după ordinea alfabeti
că, unul după altul se apropie de birou, «v o te ază în glas mare şi înscrie
votul în rubrica respectivă a tabloului alegerii».
Ca preşedinte, M itropolitu l votează la sfîrşit şi rosteşte apoi urmă
torul C u v în t:
«A c e a s t a este ziua care a făcut-o Dom nul
Să ne bu cu răm şi să ne veselim întru e a !» (Psalm C X V I I , 24)

A u trecut sute de ani, iu b iţii m ei com patrioţi, de cînd M o ld ov a p ier
duse dreptul său de a-şi alege pe D om nul stăpînitor. A cum , cînd mila lui
Dumnezeu s-a p o go rît peste ţara aceasta ca ploaia pe pămînt, insuflînd
în in im ile prea p u tern icilor împăraţi ai Europei (cărora se cuvine din
parte-ne adîncă m u lţu m ire) şi a căror numai aducere aminte face fericit
pe un popor, am cîştigat iarăşi drepturile noastre.
Z ic dar cu P ro o ro cu l că « A c e a s t a este schim barea dreptei C e lu i P rea
în a lt» (Psalm C X V II, 15— 16 şi D aniel II, 2 1 ); şi, precum in anul trecut
am z is : « U n d e este turm a şi pă sto ru l», iarăşi mai repet acelaşi cuvîn t şi
împreună cu toată Adunarea, votez şi subscriu pentru colo n e lu l A le xa n 
dru Cuza, pentru D om nul stăpînitor al M o ld o v e i! »
A p oi, scrutătorii, numărînd voturile, au găsit unanimitatea de 48
voituri pentru colonelul Alexandru Cuza şi Adunarea păşeşte la subscri
erea următoarelor acte :
1. Actul care constată alegerea de Domn, făcută în persoana lui
A lecu Cuza.
2. N otificaţia din partea Adunării generale a M o ld o v e i către Sul
tan, privind alegerea Domnului.
3. împărtăşirea făcută Locotenenţei princiare despre alegerea Dom
nului, subscrisă de m itropolitul Sofronie şi de secretari.
După subscrierea actelor alegerii, înaltul arhipăstor, m itropolitul
M o ld o v e i Sofronie M iclescu se ridică — .şi împreună cu el deputaţii şi
publicul — şi proclamă cu glas mare pe colonelul Alexandru loan Cuza
D om n al M o ld o v e i!
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După invitarea ce i s-a făcut de către preşedinte, Alexandru Cuza
m erge la tribună şi' face următorul jurămînt în faţa A d u n ă rii:
«Jur, în numele Prea Sfintei Treim i şi în faţa Ţă rii mele, că v o i păzi
cu sfinţenie drepturile şi in teresele Patriei, că v o i fi credincios C onsti
tuţiei în textu l şi în spiritul ei, că în toată domnia mea v o i priveghea la
respectarea le g ilo r pentru toţi şi în toate, uitînd toată prigonirea
şi toată ura, iubind d eopotrivă pe cei ce m-au iubit şi pe ce f
ce m-au urît, neavînd înaintea o ch ilo r m ei decît binele şi fericirea N a 
ţiei Române 1 Aşa Dumnezeu şi com p a trioţii m ei să-mi fie întru a ju to r!».
Preşedintele Adunării, m itropolitul Sofronie, înmînează domnitoru
lui Alexandru Ioan Cuza actul prin care se constată alegerea sa, notificaţia către Sultan şi împărtăşirea către Locotenenţa p rin ciară13.
Se încheie astfel cu biruinţă un important şi zbuciumat capitol din
luptele românilor ipentru Urnire, la care m itropolitul Sofronie Mic'lescu a
participat activ, tenace, pilduitor.
în acel 5 ianuarie din anul mîintuirii 1859, sunetul clopotelor tuturor
bisericilor din Iaşi au umplut văzduhul. Ecourile au străbătut ţinuturile
M old ovei, au trecut M ilc o v u l14, Carpaţii. In ochii Europei şi ai lumii
s-a făcut dovada că Unirea este singura raţiune de existenţă a români
lor, cum avea să confirme şi momentul următor, 24 ianuarie 1859.
Concluzii

Chipuil distinsului ierarh Sofronie Miclescu, mitropolitul M oldovei,,
plin de blîndeţe, înţelept şi paşnic, s-a oglindit în istorie, în inima con
tem poranilor şi a posterităţii, în paginile de cronici ale Unirii de la 1859,
13. Ibidem, p. 340—345 ; D. A. Sturdza, Însemnătatea europeană a realizării deiinitive
a dorinţelor rostite de Divanurile Ad-hoc în 7/19 şi 9!21 octombrie 1857..., Extras
din «Analele Academiei Române», Seria II, Tom. XXXIV, Memoriile Secţiunii isto
rice, Bucureşti, 1912, p. 97, 99— 101 şi N. Gane, Din timpurile «U n irii», în volumul1
Mărturii despre Unire, Bucureşti, 1959, p. 392—393.
14. L. Boicu, Iaşi, 5 ianuarie 1859, Dorinţa cea mai generală, în «Magazin istoric»,.
XV?III (1984), 1, p, 14, şi 30. După marele act al Unirii de la 24 ianuarie de la
Bucureşti, Adunarea electivă a Moldovei s-a întrunit sub preşedinţia mitropolitu
lui Sofronie în ziua de 28 ianuarie, cînd s-a discutat şi aprobat Răspunsul la
Mesajul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, primit în şedinţa Adunării din 26
ianuarie, prin care se aducea la cunoştinţă că Adunarea electivă din Muntenia
soră a ales şi Alexandru Ioan Cuza a primit şi frînele guvernului din Bucureşti.
In răspunsul de la 28 ianuarie de la Iaşi, se punea în lumină faptul că «s-a făcut
un mare şi puternic pas înainte întru realizarea eternei dorinţe a neamului nostru:
Unirea Principatelor (...), chiar în ziua de 5 ianuarie 1859, Adunarea electivă din
Iaşi reînnoind dorinţele Adunării Ad-hoc, rostite cu atîta unanimitate în zilele
memorabile de la 7 şi 9 octombrie 1857 (...), a arătat într-un chip manifest ce idee
personifică în înălţimea Voastră (...). Adunarea electivă din Bucureşti, dînd tot
înălţimii Voastre unanimitatea sufragiilor sale şi aşa proclamîndu-Vă de Domn al
Principatelor Unite, a arătat lumii că Valahia, întocmai ca şi Moldova, vede in
înălţimea Voastră bărbatul chemat de Providenţă pentru a întemeia în faptă şi
deplin Unirea ambelor ţări într-un singur stat : Statul României», Tot în această
şedinţă, s-a hotărît trimiterea unei adrese către Adunarea din Valahia, în care se
spune că la 24 ianuarie 1859 s-a îndeplinit hotărîrea Adunării Ad-hoc de la Bucu
reşti din 1857: «Patria şi naţionalitatea sînt în inima liecărui român. Unirea a
devenit credinţa noastră (subl. n. 1' N.V.). De acum fie soarta cît de contrară,
Unirea este făcută pentru n o i!» (Unirea. 24 ianuarie 1859. Cu prilejul împlinirii
a 50 de ani de la Unire, Bucureşti, 1909, p. 124— 126 şi 133).
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ca un dîrz luptător în prim ele rînduri aJe susţinătorilor cauzei nobile a
Unirii. S-a aflat permanent în m ijlocul arhipăstoriţiilor, înfruntînd cu
demnitate îm prejurări şi evenim ente nefavorabile, fiind un slujitor p il
duitor al Sfintei noastre Biserici şi al drepturilor s a le 1, iubitor şi zelos
slujitor al aspiraţiilor poporului şi al patriei care în 1859 devine statul
naţional român modern, da edificarea căruia şi-au adus contribuţia acti
v ă şi preoţii, clerul ortodox în fruntea căruia s-a aflat înaltul ierarh Sofronie Miciescu.
C ronicile vrem ii inserau că m itropolitul Sofronie aii M o ld o v e i a fost
« bărbat mare, caracterizat p rin tr-o rară pietate şi care a purtat cîrma
arhipăstoricească cu dignitate, t u iubire de Patrie şi fără abatere de la
spiritul re lig iu n ii lu i Hristos, lăslnd un nume riv n it de toţi urmaşii săi
şi neuitat între români, mai cu seamă în timpul co n vo că rii D iva n u rilor
A d -h oc, unde el a fost cel mai călduros con lu cră tor la Unirea politică a
1.

Interesul său, dus pînă aproape de jertfelnicie pentru problemele obşteşti ale
Bisericii, pentru prosperitatea sa în condiţiile noi de viaţă de după 24 ianuarie
1859, a făcut să nu fie totdeauna suficient înţeles şi sprijinit. El şi-a arătat deschis
punctul de vedere privind organizarea şi buna administrare a mănăstirilor pămîntene. In vara anului 1859, guvernul din Moldova, «pe motiv de proastă chi
vernisise (...), a dispus luarea a o parte din bunurile mănăstirilor pămîntene» — ca:
Neamţu— Secu, Agapia, Văratec, Voroma. In 1860 se desfiinţează aşezămintele si
milare de la Doljeşti, Zagavia. «Cum era de aşteptat, astfel de măsuri au stîrnit
protestul vehement al Mitropolitului Sofronie Miciescu» (Pr. prof. N. I. Şerbănescu, Biserica Ortodoxă Română în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza,
în «Glasul Bisericii», XL (1981), nr. 1— 2, p. 157—'158). Secularizarea averilor
mănăstirilor închinate pentru care a luptat şi mitropolitul Sofronie în preajma
Adunărilor Ad-hoc se va face abia în anul 1863. Rînduielile care se introduceau
în legătură cu aşezămintele pămîntene din Moldova în anii 1859— 1860/ încerca
rea unor reforme care nu ţineau seamă şi de o anumită tradiţie cum şi de părerile
şi de socotinţa oamenilor Bisericii, au făcut ca la 8 noiembrie 1860 mitropolitul
Sofronie Miciescu să-şi înceteze activitatea sa obştească arhipăstorească (N. Dobrescu, Studii de Istoria Bisericii Române contemporane, I, Istoria Bisericii din
România (1850— 1895), Bucureşti, 1905, p. 97 şi Ierom. I. Udişteanu, Ogor înţelenit,
Cernica, 1936, p. 93— 94). In epocă, I. Heliade Rădulescu, făcînd comparaţie cu
poziţiile şi atitudinile obşteşiti ale ierarhilor din Apus şi de la noi, trăgea con
cluzia că arhipăstorii noştri au nevoie mai mult de a fi susţinuţi decît a avea o
altfel de atitudine faţă de ei (vezi : Biblicile, Paris, 1858, p. III). Nicolae Iorga
■arăta că în vremea reformelor hotărîtoare făcute la noi de Cuza Vodă, datorită
unor sfătuiri nu totdeauna potrivite, a fost îndepărtat din mijlocul arhipăstoriţilor
săi, zelosul mitropolit Sofronie Miciescu, spre sfîrşitul anului 1860 (vezi : Şt. Be
rechet, Dovezi noi asupra secularizării averilor mănăstireşti, în «BOR», XLI
11923), nr. 12, p. 1041). Datorită unor hotărîri pripite, asupra cărora legal s-a re
venit la începutul anului 1861, bătrînul mitropolit Sofronie Miciescu, în ziua de
Sfinţii Arhangheli 1860, pe cînd se găsea în catedrala mitropolitană «Sf. Gheorghe» din Iaşi, a fost luat în vr&mea Sfintei Liturghii «cu tirănească neomenie,
fără să-l mai lase să-şi mai pună ceva la cale» şi urcat «într-o trăsură încon
jurat de jandarmi cu săbiile scoase l-au dus în surghiun la sfînta mănăstire Sla
tina» (Duhovnicul Andronic, Istorie pentru slintele Mănăstiri Neamţu şi Secu,
ms. rom. nr. 160 din Biblioteca Mănăstirii Neamţu, f. 42r. Vezi şi Manuscrisul rom.
nr. 5695 de la BAR-Bucureşti, p 337 şi 354 sq.). în acelaşi timip, arhiereul Vladimir Suhopan, numit în 1857 de caimacamul Vogoride egumen la Socola şi refuzat
de mitropolitul Sofronie pentru a apăra poziţiile luptei pentru Unire, dirija la
Mănăstirea Neamţu înlocuirea stareţului Gherasim cu un alt stareţ, acum hiro
tonit de Suhopan, pe nume Timotei Popovici şi exilarea fostului stareţ la 14 no-
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entuziasmul său pentru prosperitatea Patriei a z is : « U nde-i turm a-i şi
pă storul» 2.
iembrie în mănăstirea Coşula-Botoşani. De la Slatina lui Alexandru Lăpuşneanu,
mitropolitul Sofronie Miclescu mărturisea la începutul anului 1861 : «...cred că ai
auzit de ridicarea mea în jumătate de ceas, de ducerea mea cu jandarmi între
puşti şi săbii, de închiderea mea în grozavele ziduri ale mînăstirii Slatina, sub
grea pază de jandarmi, întrucît nici de zidurile şi nici de porţile mînăstirii nu se
poate apropia nimenea, fiind tratat ca un tîlhar din cei mai făcători de rele ?
Slavă lui Dumnezeu pentru toate ! Că certîndu-mă m-a certat, iară morţii nu m-a
d at!» (Scrisoare către ierom. Teofan Cristea, în Istoria Mănăstirii Neamţu, voi.
V, prelucrare de arhiereul Narcis Cre'ţulescu după Duhovnicul Androniic, ms. rom.
nr. 164. p. 15— 16, Biblioteca Mănăstirii Neamţu şi « Sinodicul» Slintei Mănăstiri
Neamţu din anul 1873, ms. rom. nr. 195, f. 27, Biblioteca Mănăstirii Neamţu). In
urma decretului de suspendare a mitropolitului Sofronie, decret care purta data
de 7 noiembrie 1860, s-a început instituirea unui complet de judecată, compus
din 12 arhierei. Ca ^ată pentru începerea judecăţii se stabilise ziua de 15 febru
arie 1861. Intre timp însă lucrurile au luat o altă direcţie. La 7 decembrie 1860,
«ministrul primar» Mihail Kogălniceanu a prezentat «cazul» mitropolitului Sofro
nie în faţa Adunării elective a Moldovei, unde s-a încuviinţat ca o comisie com
pusă din cinci membri să alcătuiască un raport. In ziua de 17 ianuarie 1861,
Lascăr Catargiu a citit acest raport în şedinţa Adunării; se aduceau «acuzaţiuni
foarte grave» guvernului care suspendase pe mitropolitul Sofronie Miclescu. Din
comisia oare a studiat «cazul» şi a alcătuit raportul făceau parte : R. Rosetti, D.
Cornea, L. Catargiu, G. Cuciureanu şi C. Catargiu (vezi : «Suplimentul extraor
dinar al Monitorului Oficial al Moldovei», Sesiunea 1860—4861, procesul verbal
din 9 dec., p. 22 şi procesul verbal din 20 ianuarie, p. 140). Guvernul care deci
sese exilarea mitropolitului Sofronie şi-a dat demisia. A doua zi, 18 ianuarie 1861,
bătrînul şi mult încercatul mitropolit Sofronie Miclescu a făcut paretisis, dîn
postul ce încă ocupa (detaliile cu privire la suspendare, pregătirile de judecare,
dovedirea nevinovăţiei, căderea guvernului ce l-a exilat şi reintegrarea Mitro
politului Sofronie, în studiul: Pr. prof. N. I. Şerbănescu, 150 de ani de Ia naşte
rea lui Alexandru Ioan Cuza, în «BOR», LX XX VIII (1970), nr. 3—4, p. 357—358).
In acel ianuarie îngheţat, mitropolitul Sofronie scria din mănăstirea Slatina către
domnitorul Alexandru Ioan Cuza : «Prea înălţate Doamne, din locuinţa mănăstirii
Slatina, unde mă aflu petrecînd, bolnav şi necăjit; socotind că sfîrşitul vieţii
mele cei amărîte se apropie, scurgîndu-se sănătatea mea din zi în zi; şi cucfetînd în singurateca mea locuinţă, cu durere vin, Prea înălţate Doamne, a Vă ruga
ca să binevoiţi a încuviinţa retragerea mea din scaunul Mitropoliei M old ovei;
şi luînd în consideraţie neobositele mele slujbe, ce în curs de 35 ani am făcut
Statului; în care timp, puteţi singur mărturisi, că nu am refuzat concursul meu
la toate lucrările privitoare către n aţie; Vă mai rog, Prea înălţate Doamne, ca
să-mi fie învoită locuinţa mea în Capitalie (Iaşi), unde, din pricina boalei mele
cronice de care sufăr, sînt silit a fi lîngă doctorul în care am toată încrederea a
mă căuta, ca unul ce-mi cunoaşte toată boala mea ; şi cu toată smerenia sînt al
Inălţimei Voastre către Dumnezeu rugător, Sofronie Mitropolitul Moldovei. 18
ianuarie 1861, mînăstirea Slatina («Monitorul Oficial al Moldovei», nr. 87, 1861).
Cuza Vodă a primit demisia în 19 ianuarie şi a recomandat-o Consiliului de M i
niştri, condus acum de Anastasie Panu, care la rîndul său a propus «să se încu
viinţeze retragerea Prea Sfinţiei Sale din funcţiunea de Mitropolit» şi ca «orice
proces sau urmărire din partea guvernului contra Prea Sfinţiei Sale să se curme».
In aceeaşi zi — 19 ianuarie — domnitorul Alexandru Ioan Cuza a aprobat «pro
punerea» şi, în acelaşi timp, a îngăduit ca «în retragerea sa în viaţa privată»
înaltul ierarh Sofronie «să conserve titlul de Mitropolit, putînd a rezida oriunde
ar voi» (Pr. prof. K I. Şerbănescu, studiul cit., p. 358).
2. Bibliografia Prea Sfinţitului Arhiereu Marchian Folesco, episcop Ierapoleos, fon
datorul Şcoalei «Marchian» din oraşul Botoşani (...), de Comisiunea priveghetoare
asupra executării lucrului zidirii şcoalei după plan şi deviz, Botoşani, 1869, p. 12.
8 — B. O. R.
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In duhul Sfintei Evanghelii, al învăţăturii Sfinţilor Părinţi şi al mi
lenarei noastre tradiţii româneşti, m itropolitul Sofronie M iclescu avea
într-un grad foarte înalt conştiinţa responsabilităţii sale în faţa şi în
m ijlocul păstoriţilor.
în momente cruciale pentru patrie, înaltul ierarh al M old ov e i a ur
mat pitda «M ai-m arelui păstorilor», care şi-a pus sufletul şi viaţa Sa pen
tru binele celor pe care îi călăuzea. A s tfe l avea mereu călăuză paşilor
săi preceptele Domnului Iisus Hristos :
«Eu sînt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune viaţa pentru
o ile Sale... Eu sînt Păstorul cel bun şi cunosc pe ale M e le şi ale M e le Mă
cunosc pe Mine... Păstorul cel bun... m erge înaintea lor, şi o ile merg
după el, căci cunosc glasul lu i» (Ioan 10, 4).
Această înaltă învăţătură a pastoraţiei creştine a călăuzit fără con
tenire activitatea mitropolitului Sofronie în preajma Unirii din 1859, du
pă cum însuşi a mărturisit prin cuvinte, după cum faptele sale au ade
verit cu prisosinţă.
l
Am arătat şi în allte pagini că pietatea şi înţelepciunea m itropolitu
lui Sofronie aii M old ov e i «au fost un exem plu viu confraţilor săi». A
avut o arhipăstorire de adevărat părinte. «Pietatea şi credinţa sa erau
ex e m p la re »3. în epoca Unirii însă, în fruntea clerului care s-a declarat
de lla început în favoarea U nirii Principatelor, «M itrop olitu l care s-a ţi
nut pînă acum departe de politică, a manifestat în chipul cel mai înalt
simpatiile sale pentru vederile naţionale. Unirea devin e în gîndirea sa
şi o mai bună independenţă a Bisericii Române faţă de unele centre de
influenţă externă» 4.
Unul dintre cei mai Informaţi şi buni cunoscători ai atm osferei din
Iaşi şi din toată M old ov a din preajma Unirii şi din ianuarie 1859, V ictor
Place, consulul Franţei, oibserva că :
« M itro p o litu l a ascultat de importanţa d atoriei sale şi de siinţenia
m isiunii sale. El a sim ţit că dacă b oierii, corpora ţiile, ţăranii putuseră să
se lase striviţi, era datoria şefului Bisericii să rid ice glasul, pentru că
însăşi înalta sa demnitate nu era respectată. El a sim ţit că atunci cînd
un gu vern în nebunie îndrăzneşte să se joa ce cu atîta curaj cu voinţele
3.

4.

Ciaslovul, tipărit la Mănăstirea Neamţu, 1874, f. 356 r şi N .A. Bogdan, oraşul
Iaşi, 1913, p. 248. Ceaslovul, tipărit cu blagoslovenia mitropolitului Calinic M i
clescu, menţionează : «La 1856, dorinţele poporului român, între care punctul de
căpitenie era Unirea, au fost în cel mai viu şi mai puternic apărător. în acest
timp avu a se lupta nu numai cu guvernul provizor ; dar şi cu streinii care cău
tau a oprima dorinţele românilor. Pentru aceasta el fu ameninţat cu detronarea
din scaunul mitropolitan, însă această ameninţare nu făcut alt, decît a-1 întări
mai mult în convingerile sale naţionale. Adunarea naţională din 1857, pentru
lupta cu care s-a luptat acest părinte al Bisericii, în apărarea drepturilor Bisericii
şi a autonomiei naţionale, i-a adresat în unanimitate mulţumirile cuviincioase».
Din Corespondenţa trimisă din Iaşi în 1857 şi publicată în «The Daily News», în
Acte şi Documente, IV, p. 885.
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m arilor Puteri, lu i, ca preşedinte desemnat al D ivanului şi ca răspunză
tor In această calitate de sinceritatea şi libertatea d eciziilor care se pre
gătesc, îi revin e sarcina de a nu lăsa să se îndeplinească îără protest
(...). El a luat deci cu vîn tu l (...) cu o forţă, o măsură şi o luciditate demne
de un şef de Biserică. In vocea lu i este strigătul unui în treg popor op ri
mat şi ultragiat, în ciuda ga ranţiilor pe care Europa întreagă i le-a dai
şi acest strigăt este cu atît mai m işcător cu cît este scos de un ierarh pe
care îl copleşeşte vîrsta, dar pe care p e rico lu l poporu lu i său l-a re în 
sufleţit...» 5 (subl. n. f N. V.).
A cest portret este cel mai luminos, după m eritele sale, şi este cel
mai real ce poate fi conturat marelui luptător pentru Unirea Principate
lor Române în anuil 1859. Pînă acum, cînd aniversăm îm plinirea a 125 de
ani de la Unirea din 1859, nu i s-a consacrat un număr de pagini cuve
nite pentru a se pune în lumină inestimabila sa contribuţie pe care, cu
smerenie dar şi cu hotărîre, cu demnitate şi cu eroism a adus-o la pre
gătirea Unirii noastre de la jumătatea secolului al X lX -lea, tem elia pen
tru actul desavîrşirii, M arii Uniri din 1918.
La 18 mai 1861 şi-a dat obştescul s fîrşit6, în una din marile noastre
cetăţi ale Unirii care este laşul moldav, alături de Bucureşti şi de A lb a
Iulia. A trecut la cele veşnice cu sufletul împăcat, cu conştiinţa datoriei
5.
6.

Depeşa lui V. Place către contele Walewski, din 26 mai/7 iunie 1857, în Acte şi
Documente, IV, p. .749—750.
Inapoindu-se la Iaşi din nedreptul surghiun de la Slatina, «a petrecut» ultimele
zile de viaţă în străvechea Capitală a Moldovei — Iaşi, unde s-a luptat cu dîrzenie şi a apărat cu demnitate sfînta cauză a Unirii, unde a biruit şi a cucerit
Unirea, împreună cu poporul român dreptcredincios. Revenit aşadar la Iaşi, după
zilele aspre ale lui ianuarie 1861, «neîncetat'a bolit după surghiunirea cea tira
nică», într-o casă pe care o cumpărase împreună cu nepotul său, arhiereul Calinic Miclescu, la scurt timp locotenent şi apoi urmaş in vrednicia arhierească
unchiului său, în scaunul de mitropolit al Moldovei, şi mai aipoi mitropolit pri
mat al Bisericii Ortodoxe Române. Casa aceasta a fost mai tîrziu cumpărată de
la Calinic Miclescu de Petre Poni, iar de la acesta de Titu Maiorescu. în această
casă mitropolitul Sofronie şi-a dat obştescul sfîrşit la 18 mai 1861. A fost prohodit
cu toată cuviinţa în biserica catedrală «Sf. Gheorghe» de la Mitropolie şi înmormîntat la Mănăstirea Neamţu, după dorinţa ce-şi exprimase. A fost depus aici in
exonartexul bisericii mari — Catedrala zidită de Ştefan cel Mare — , în ziua de
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Pentru cuvenitele pomeniri ale sufletului său
a lăsat mănăstirii suma de două mii galbeni. La împlinirea a şapte ani s-a oficiat
o slujbă întreit arhierească pentru dezgroparea osemintelor. In fruntea soboru
lui de slujitori se găseau cei ce i-au fost apropiaţi în timpul v ie ţ ii: mitropolitul
Calinic Miclescu, arhiereul Filaret Scriban şi Isaia Diodias — locotenent de
episcop la Roman (Opisul General, 1859— 1935, din Arhiva Mănăstirii Neamţu, nr.
230 din 25 oct. 1873; Cartea de Aur a Mănăstirii Agapia Începută In anul 1863,
Ms. nr. 2, p. 3, la Mănăstirea A gap ia; Arhiereul Filaret Scriban, Istoria biseri
cească a românilor pe scurt, Iaşi, 1871, p. 176— 177 ; Episcopul Melchisedec, Cro
nica Romanului şi a Episcopiei de Roman, partea a doua, Bucureşti, 1875, p. 163
şi Arhiereul Narcis Creţulescu, Din inscripţiile Mănăstirii Neamţu, în revista «A r
hiva» (din Iaşi), XX (1909), nr. 7— 8, p. 334). După obiceiul străvechi de la Neamţu, după slujire, osemintele au fost aşezate în gropniţa de la Bogoslovu — cimi
tirul Mănăstirii (Inscripţiile Ştiutelor Mănăstiri Neamţu şi Secu, adunate de sta
reţul Narcis Creţulescu la 1905, în «Arhiva» cât., p. 379).
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împlinite în slujirea Bisericii şi a patriei, pentru cauza Unirii. A slujit
această nobilă cauză în chip neclintit, după cuviinţă, cu nestrămutată
voinţă şi energie chiar cînd a fost în joc demnitatea sa eclesiastică, cea
socială şi cea umană.
Chiar în epocă s-a afirmat, pe bază de fapte, că au fost mai multe
momente cînd înaltul Ierarh «a condus aripa unionistă din M old ov a » 7,
în perioada prem ergătoare crucialului ianuarie 1859.
Deputatul A lecu Cuza, viitorul domnitor al Principatelor Unite, por
nind de la activitatea pentru Unire a mitropolitului Sofronie care pola
riza voin ţa şi hotărîrea clerului din M oldova, arăta că slujitorii Bisericii
noastre «au fost t o t d e a u n a , în toate momentele cele mari ale naţiei
noastre, în fruntea noastră» 8.
M ihail Kogălniceanu, V asile Alecsandri şi allţi fruntaşi unionişti,
aflaţi atunci în miezul fierbinte al evenim entelor, au dat o apreciere
deosebită activităţii mitropolitului Sofronie în sprijinul înfăptuirii Unirii
de ila 1859.
Era apreciat după prisosinţa m eritelor saile faptul că înaltul Ierarh
m oldovean dădea din nou viaţă, în chip pilduitor, îndelungatei tradiţii
româneşti ortodoxe, exprimată prin rolul Arhipăstorului în m ijlocul ob
ştii de-a lungul istoriei, încă din vrem ea M uşatinilor şi a BasarabiîLor.
Linia sa de viaţă şi slujire rămîne o iliţiie de conduită obştească şi patrio
tică a fiecărui ierarh, a fiecărui păstor rînduit a sluji Biserica Ortodoxă
Română şi cauza suveranităţii patriei.
Arătam că s-a recunoscut chiar în epocă «însemnătatea s erviciilor»
aduse de m itropolitul Sofronie M iclescu al M old ov e i «cauzei naţionale,
recunoaştere făcută public», de exem plu de deputatul M. C ostachi9.
«M itrop olitul Sofronie Mictlescu are meritul de a fi pus umăr puternic
în luptele politice, fiind de partea partidei naţionale şi luptînd pentru
reuşita aspiraţiilor e i» 10.
M itropolia M o ld o v e i menţionează în toate prilejurile oportune fap
tul că în vederea Unirii din 1859 «m ai în toate com itetele unioniste erau
şi slujitori ai Bisericii. Aceştia au semnat adeziuni la programul unioniştilor, au semnat proteste îm potriva anitiunioniştilor care foloseau metode
necinstite, au rostit cuvîntări, predici, dezvoltînd id eile şi sentimentele
unioniste ale poporului. Ei au lucrat în sate şi oraşe pentru realizarea
acestui măreţ vis al neamului românesc. Exem plu viu de patriotism in7.
8
9.
10.

Godel Lannoy către Buol (în Documente privind Unirea Principatelor, voi. II,
Rapoartele Consulatului Austriei din Iaşi (1856— 1859), Bucureşti, 1959, p. 427).
Procesul verbal nr. 3 al şedinţei Adunării elective din 2 ianuarie 1859 (Dim. A.
Sturdza şi J. J. Skupiewski, Acte şi Documente relative la Istoria Renaşterii Ro
mâniei, voi. V III (1858— 1859), Bucureşti, 1900, p. 232—233).
Acelaşi Proces verbal, ibidem, p. 235.
N. Dobrescu, op. cit., p. 36.
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flăcărat a fost însuşi în tîistă tătoiu l B isericii O rtodoxe a M o ld ov e i, m i
trop o litu l S ofronie M id e s c u » 11 (subl. n. t N. V.).
M itropolitu l Sofronie al M o ld o v e i a ştiut să împlinească cu priso
sinţă celebrul dicton latin : Qualis rex talis g r e x ! Contribuţia sa ob
ştească şi patriotică răspundea unor cerinţe acute ale timpului său ; este
şi rămîne rodnică, pilduitoare şi pentru noi cei de astăzi, este şi rămîne
astfel pentru ierarhii şi pentru toţi silujitorii Bisericii Ortodoxe Române.

R O L U L D E C IS IV A L F A C T O R IL O R IN T E R N I
L A ÎN F Ă P T U I R E A U N I R I I P R IN C IP A T E L O R
GHEORGHE VAISILESCU

Eveniment crucial în istoria neamului, Unirea Principatelor a marcat
o nouă treaptă pe drumul înfăptuirii idealului de unitate naţională pur
tat, veacuri de-a rîndul, în inima şi conştiinţa poporului nostru, a v o 
inţei sale nestrămutate ca toţi românii să trăiască liberi şi uniţi într-o
singură patrie.
Lupta românilor pentru unitate s-a amplificat, după cum este ştiut,
în pragul epocii moderne, o dată cu revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu, în viitoa rea căreia conştiinţa unităţii de neam s-a cristailizat
într-o puternică conştiinţă naţională, care a dat un nou impuls mişcării
pentru emanciparea naţională si socială, unirii teritoriilor româneşti afla
te sub dominaţie străină. R evoluţia de la 1821 a deschis, astfel, calea
unor prefaceri înnoitoare în structura social-econom ică a Principatelor,
care au pus cu stringenţă, la ordinea zilei, problema făuririi statului na
ţional, ca o cerinţă obiectivă a progresului societăţii româneşti în an
samblul ei.
Acest deziderat s-a afirmat cu putere în timpul revoluţiei de la 1848,
cînd militanţii paşoptişti din M oldova, Transilvania şi Muntenia au adop
tat programe identice, în cadrul cărora obiectivul cel mai imperios era
unitatea tuturor românilor în frontierele aceluiaşi stat naţional, dem o
cratic, modern şi independent. Unirea însă, aşa cum îm prejurările au dovedit-o, n-a putut fi realizată din cauza opoziţiei înverşunate a celor trei
imperii lim itrofe — otoman, ţarist şi habsburgic — care stăpîneau părţi
din teritoriul naţional. Existenţa unui stat unitar românesc le-ar fi pus
în prim ejdie propria integritate teritorială, le-ar fi ameninţat posesiunile.
Iată de ce, revoluţia de la 1848 din Ţăriile Române, care reliefase cît de
acut se simţea nevoia unităţii, dar şi cît de pregătită era naţiunea de a
o înfăptui, a fost înăbuşită în urma intervenţiilor m ilitare aile marilor pu
teri vecine.
Aceasta, însă, n-a putut stinge voinţa de unitate şi libertate a popo
rului, n-a putut opri un proces istoric cu multiseculare tradiţii. Aşa se
11.

Redacţia

revistei

«Mitropolia

Moldovei şi Sucevei», i i i (1966), nr. 1—2, p. 4.
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face că -în deceniul care a urmat revoluţiei, lupta pentru unire a devenit
o cauză generală, antren înd activ largi pături sociale ale poporului, toa
te spiritele înaintate ale societăţii româneşti, care înţelegeau să acţio
neze în mod energic, atît pe plan intern, cît şi extern, pentru cîştigarea
opiniei publice şi a sprijinului .politic şi diplomatic al puterilor euro
pene. A u fost editate publicaţii cu denumiri sem nificative — «România
viitoa re», «Junim ea rom ână», «Republica română», şa. — care au con
stituit o adevărată tribună de susţinere a dezideratelor Unirii. S-au sta
bilit legături cu Comitetul Central Democratic European, ce acţiona
pentru recunoaşterea năzuinţelor naţionale ale popoarelor, s-a declan
şat o vastă campanie pentru atragerea opiniei publice europene, a cabi
netelor marilor puteri alături de cauza poporului român. în acelaşi timfp,
situaţia internaţională, caracterizată prin redeschiderea «chestiunii ori
entale», a creat condiţii favorabile pentru realizarea, în anii următori,
a unităţii naţionale româneşti. Oam enii politici români ai epocii, căliţi
în experienţa politică a revoluţiei, au văzut în rivalităţile dintre marile
puteri o posibilitate de a înfăptui, pe cale diplomatică, satisfacerea, cel
puţin parţială, a unora din ob iectivele de la 1848. Ei au fost conştienţi
că nu vor putea obţine, din partea marilor puteri, recunoaşterea, în ace
laşi timp, a unirii şi a independenţei depline, de aceea, ţinînd seama de
raportul de forţe şi de relaţiile internaţionale existente în momentul res
pectiv, au cerut, în primul rînd, unirea M unteniei cu M oldova. Dusă cu
abilitate şi perseverenţă, cu un patriotism fără egal, propaganda româ
nească în favoarea Unirii, ca şi unitatea spirituală, bazată pe milenare
antecedente, spiritul de ordine desăvîrşit şi maturitatea politică remar
cabilă, manifestate de poporul român în acele momente hotărîtoare ale
destinului său istoric, au cîştigat sufragiile unanime ale opiniei publice
şi au atras sprijinul unor importante şi influente cercuri politice şi di
plomatice.
Parte a unui fenomen generai istoric obiectiv, exprimînd tendinţa
naţiunilor europene de a-şi constitui organisme de stat independente,
formarea statului naţional român s-a distins prin m odalitatea prin care
a fost realizat, prin unanimitatea cu care a fost declarată şi impusă v o 
inţa naţională, prin im plicaţiile şi consecinţele sale internaţionale. Preocupînd cercurile politice şi diplom atice europene de la m ijlocul secolului
trecut, statul naţional român m odern a fost făurit într-un cadru inter
naţional, reprezentînd, prin aceasta, un moment al istoriei universale,
dar realizarea sa, în acest cadru politic general european, a fost, înainte
de toate, opera românilor înşişi. Astfel, Unirea Principatelor a reprezen
tat atît o problem ă a p oliticii europene, cît şi un act de voinţă, energic
şi unanim, al rom ânilor ca naţiune, care şi-au revendicat identitatea şi
fiinţa în istorie prin constituirea statului naţional, treaptă necesară a
dezvoltării unei societăţi moderne, deschise spre progres. Tem eiul nou
lui stat naţional i-au reprezentat tratatele şi în ţelegerile internaţionale
ale căror hotărîri, în sprijinul cauzei româneşti, nu pot fi negate, numai
că ele se cuvin, în virtutea realităţilor istorice, circumscrise factorilor
care au făcut posibilă Unirea, soarta politică a Principatelor Române neputînd fi sustrasă deliberărilor forurilor europene.
După cum se cunoaşte, în vara anului 1853 a izbucnit un conflict în
tre marile puteri pentru avantaje econom ice şi politice, cît şi pentru
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anexiuni teritoriale în O rient şi sud-estul european. Războiul dintre Ru
sia şi Turcia — declanşat în urma refuzului Porţii de a accepta ţarului
m s aşa-zisul «protectorat asupra creştinilor ortodocşi» — intrat în isto
rie sub denumirea de «Războiull C rim eii», şi care a antrenat în vîrteju l
său An glia, Franţa şi Sardinia de partea Imperiului otoman, a schimbat
radical raportul de forţe pe plan eurcxpean, a anihilat coeziunea im perii
lor reacţionare care se manifestaseră atît de puternic la 1848. Iniţial, A u 
stria şi Prusia s-au menţinut în neutralitate. La 21 iunie 1853, fără nici
o declaraţie de război, armatele ţariste au intrat în Principate şi au ţinut
sub ocupaţie M old ova şi Muntenia pînă în iulie 1854, cînd au trebuit să
se retragă datorită mutării operaţiunilor m ilitare în Crimeea. Locul lor
a fost luat de trupele de ocupaţie habsburgice.
Înfrîngerea Rusiei ţariste, izolarea politică a Austriei, slăbiciunea
Turciei, sprijinul deschis acordat de Franţa principiului naţionalităţilor
— cu scopul de a-şi reface prestigiul şi a-şi recăpăta influenţa politică —
au creat condiţii favorabile [pentru lupta popoarelor. In noile îm preju
rări, cînd Rusia, pentru a disloca alianţa m arilor puteri, s-a raliat politicii
franceze, problema Principatelor, a U nirii lor, a deven it «nodul gordian»
al p oliticii îşi diplom aţiei europene, «piatra de încercare» pentru stabili
rea noului echilibru european. Interesele deosebite ale puterilor în
problem a orientală au făcut din Unirea Principatelor un grav obiect de
dispută şi de litigii. în cadrul acestei lupte diplom atice care nu s-a lim i
tat numai la puterile participante la conflict, ci s-a extins şi asupra tu
turor celorlalte state aflate în legătură cu participanţii, românii, prin
acţiunile întreprinse, au izbutit să sublinieze adevăratele dimensiuni ale
problem ei Unirii Principatelor de rezolvarea căreia depindea viitorul
naţiunii.
La 15 martie 1855 s-a deschis la V iena o conferinţă de pace la care
au luat parte pe lîngă beligeranţi şi reprezentanţii Austriei şi Prusiei,
constituindu-se, în felul acesta, grupul de state cunoscut sub numele
de «c e le şapte puteri». După ce marile puteri au convenit asupra garan
tării integrităţii Imiperiului otoman, au trecut la discutarea situaţiei M o l
d ovei şi M unteniei şi s-au înţeles să înlocuiască «protectoratul rusesc»,
cu unul colectiv. Cum trecerea celor două Ţări Române sub «p rotecto
ratul c o le c tiv » al puterilor europene impunea de la sine şi schimbarea
statutului lor de organizare internă, problema unirii M old ov e i cu M un
tenia a devenit o problemă europeană, iar soluţionarea ei subordonata
intereselor econom ice şi politice ale acestora. Soarta Ţărilor Române a
intrat, astfel, în combinaţiile de culise ale «concernului european», determinînd atitudinea marilor puteri faţă de situaţia lor politico-administrativă.
La 28 februarie 1956 s-a deschis Congresul de la Paris, avînd ca
obiectiv principal încheierea păcii şi restabilirea «echilibrului european»
zdruncinat în urma Războiului Crim eii. Un loc important în cadrul d ez
baterilor şi hotărîrilor Congresului a ocupat viitoarea organizare a Prin
cipatelor Române.
încă înainte ca Unirea să intre în discuţia cercurilor guvernamen
tale ale Europei, opinia publică a continentului luase cunoştinţă în toate
com plexitatea ei de problema românească. Doleanţele românilor ajun
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seseră să nu mai fie o necunoscută în momentul deschiderii Congresului
de la Paris, căci fuseseră larg popularizate în m arile capitale europene.
Personalităţi de seamă ale culturii româneşti, aflate în prim ele rînduri
ale luptei pentru Unire, acţionaseră prin diferite m ijloace pentru afir
marea şi cunoaşterea în străinătate a dorinţelor naţiunii române. Frun
taşii paşoptişti, emigranţi în diferite centre ale Europei din cauza ocu
pării ţării de către trupele străine, desfăşuraseră o intensă campanie
în favoarea Unirii, adresînd mem orii diferiţilor suverani şi demnitari
din Occident, pubîicînd şi răspîndind în diferite puncte ale continen
tului un mare număr de cărţi şi broşuri, numeroase articole în presă
prin care demonstrau temeiul istoric al aspiraţiilor poporului român,
dreptul său de a trăi într-un stat naţional unitar. Cauza nobilă a fău
ririi statului naţional român modern găsise un larg ecou şi un sprijin
activ din partea unor eminente, personalităţi ştiinţifice şi culturale din
alte ţări, ca şi din partea unor influente publicaţii franceze, belgiene,
britanice ş.a., care, dînd cele mai v ii probe de simpatie faţă de români,
luptaseră alături de ei, desfăşurînd o vastă acţiune publicistică în fa
voarea Unirii Principatelor. Opinia publică internaţională fusese, deci,
obişnuită cu ideea Unirii printr-o acţiune multilaterală ce asocia efor
turilor patrioţilor români pe cărturarii şi oamenii politici străini, im
presionaţi de însuşirile românilor, de rezistenţa lor seculară faţă de
oprimare, de dreptatea cauzei lor, de frumuseţea creaţilor lor materiale
şi spirituale.
Deşi cunoşteau dorinţa unanimă de unire a poporului român, dele
gaţii m arilor puteri s-au pronunţat pentru sau îm potriva ei, conform
propriilor lor interese. O poziţie înverşunată au întîmpinat românii, mai
ales, de la Imperiul otoman şi de la cel habsburgic, puteri care, din
raţiuni politice diferite care le situau însă, în acest caz, pe aceeaşi po
ziţie, s-au pronunţat de la început îm potriva unirii celor două Ţări R o
mâne. Pentru înalta Poartă, Unirea însemna constituirea unui stat ro
mânesc relativ puternic care ar fi dus, în ultimă instanţă, la lim itarea
influenţei sale econom ice şi politice şi, în acelaşi timp, ar fi constituit
un pas hotărîtor spre dobîndirea independenţei şi înlăturarea suzera
nităţii otomane. Unirea reprezenta pentru Imperiul habsburgic anihila
rea tendinţelor sale anexioniste şi a celor de Infeudare economică şi
politică a Principatelor. Totodată, făurirea statului român modern, prin
unirea M o ld o v e i cu Muntenia, însemna formarea nucleului politic na
ţional în jurul căruia urmau să graviteze aspiraţiile de unire ale ro 
mânilor din toate provinciile aflate sub ocupaţie străină. A n glia a adop
tat o poziţie oscilantă, la început susţinînd realizarea ţelurilor româ
neşti, apoi opunîndu-li-se, pentru a sfîrşi prin a se realătura înfăptuirii
statului naţional român. Celelalte puteri europene au privit cu bună
voinţă lupta românilor, sprijinind-o, uneori, sau acceiptînd faptele îm
plinite. Sardinia şi Prusia, acţionînd ele însele pentru constituirea state
lor italian şi german, au fost susţinătoare fireşti ale mişcării unioniste
româneşti. Franţa, partizană a principiului naţionalităţilor, dorind con
stituirea la Dunărea de Jos a unui stat al unui popor romanic şi considerînd că statul român unit va fî un punct de sprijin al influenţei p oli
tice şi expansiunii sale economice, a sprijinit Unirea, trebuind, spre a
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se ajunge la o soluţie acceptabilă, să facă unele concesii puterilor p o
trivnice, prin urmare, un compromis. La rîndui ei, Rusia ţaristă, urmă
rind dezmembrarea Imperiului otoman şi înlăturarea influenţei habsburgice din Ţările Române, interesată fiind, după Războiul Crim eii, a
conlucra cu Franţa, s-a situat, de asemenea, pe poziţia susţinerii luptei
românilor.
Dificultăţile în calea înfăptuirii Unirii Principatelor erau, deci, mul
tiple, adversităţile puternice, dar niciodată pînă atunci poporul român
nu se aflase în condiţii atît de favorabile luptei sale de emancipare p o
litică. învingătoare în conflictul recent încheiat ieşiseră puterile dem o
cratice ale Europei, absolutismul fiind în regres, ceea ce permitea m i
cilor popoare din zona geografică în care acesta era influent să se
reorganizeze în vederea unor acţiuni menite să contribuie la atingerea
scopului final şi constituirea unor state naţionale centralizate, indepen
dente. Trebuie, însă, remarcat că cele patru puteri favorabile constitui
rii unui stat naţional românesc, nu s-au dovedit în măsură să rezolve
ele însele problema în sine. Cedînd şi căzînd la soluţii de compromis
cu puterile potrivnice Unirii, ele n-au făcut altceva decît să creeze ro
mânilor cîmp de acţiune, oferindu-le posibilitatea de a lupta pentru îm 
plinirea năzuinţei lor fundamentale din acea vreme.
Tratatul de pace s-a semnat la Paris la 30 martie 1856 şi a stabilit
următoarele în problema Ţărilor Române : desfiinţarea protectoratului
rusesc, instituit în urma păcii de la Adrianopol ; menţinerea suzerani
tăţii otomane asupra Principatelor şi trecerea lor sul? garanţia celor
şapte puteri ; întocmirea de către sultan, în colaborare cu ambasadorii
puterilor semnatare de la Constantinopol, a unui firman electoral în
baza căruia să se convoace, în ambele ţări, adunări care să reprezinte
interesele tuturor claselor ; constituirea unei comisii speciale de infor
mare, alcătuită din reprezentanţii celor şapte puteri, care să se întru
nească la Bucureşti pentru a-i chestiona pe români asupra viitoa rei o r
ganizări a Principatelor, rezultatele urmînd să fie prezentate unei con
ferinţe a marilor puteri la Paris, care, printr-o convenţie, va hotărî sta
tutul lor definitiv, ce va fi apoi comunicat rom ânilor printr-un hatişerif,
în cazul cînd liniştea internă din Principate v a fi ameninţată sau com
promisă, Poarta va decide, împreună cu celelalte puteri semnatare, mă
surile necesare, o intervenţie armată neputînd avea loc fără un acord
prealabil al puterilor garante. Cum plebiscitul nu se putea desfăşura în
prezenţa trupelor de ocupaţie, congresul a luat în discuţie şi retragerea
trupelor austriece. Aşadar, Tratatul de la Paris a creat celor două state
româneşti, M old ova şi Muntenia, o nouă situaţie internaţională, ce con
sta în esenţă din faptul că m arile puteri nu puteau exercita garanţia lor
şi, mai ales, interveni în desfăşurarea proceselor interne decît acţionînd
în consens, or, neîndoielnic, un astfel de consens se dovedise în nenu
mărate rînduri imposibil de realizat. De asemenea, Tratatul, cu toate
că nu dădea Principatelor Unirea, o făcea posibilă prin recurgerea la
dreptul de autodeterminare, concretizat în convocarea adunărilor adhoc, care deşi restrictive prin decizia finală ce era rezervată unei confe
rinţe europene, au creat un spaţiu de m anevră politică românilor, pe care
ei l-au utilizat nu numai pentru a-şi apăra ferm ceea ce concernul pute-
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riilor Europei le dăduse, oi şi pentru a-şi deschide drum mai departe în
procesul de constituire statal-naţional. Se crease, astfel, o situaţie con
cretă favorabilă, Principatele alcătuind un aspect important al crizei
orientale, de care românii vor şti să se folosească în înfăptuirea obiecti
velor lor.
Pentru pregătirea conferinţei ce trebuia să soluţioneze problema
Principatelor, îndeosebi a Unirii lor, Tratatul de la Paris a prevăzut,
aşa cum s-a mai arătat, instituirea unei com isii speciale de informare,
alcătuită din cîte un reprezentant al ţărilor semnatare. Comisia avea
drept scop, ca pe baza propriilor constatări privind situaţia internă şi
externă a M o ld o v e i şi Munteniei, precum şi a dorinţelor exprim ate de
ele, îndeosebi prin intermediul Adunărilor ad-hoc, în vederea reorga
nizării lor, să întocmească un raport ce trebuia să fie înaintat conferin
ţei spre analiză. Cu toate că această Com isie pentru Principate era eu
ropeană, numai iprin învestitură, căci fiecare comisar a respectat rigu
ros instrucţiunile propriului guvern şi nu p reved erile Tratatului de pace,
totuşi, prin intermediul ei, Europa a fost informată asupra realităţilor
româneşti.
O importanţă deosebită au avut, însă, în acest sens, Divanurile adhoc de la Iaşi şi de la Bucureşti, organisme a căror creare fusese pre
văzută în deciziile Congresului de la Paris, ca răspuns la obiecţia Aus
triei şi Turciei că Unirea n-ar fi o dorinţă unanimă în Principate. în
scopul de a se pronunţa asupra viitoa rei organizări a Ţărilor Române,
Congresul hotârîse consultarea românilor, prin convocarea unor adu
nări, atît în M old ova cît ş i'în Muntenia, alcătuite din deputaţi ai tutu
ror claselor sociale. Pregătirea alegerilor pentru Adunările ad-hoc a
pus în evidenţă voinţa nestrămutată de unire a rom ânilor din cele două
Principate. S-au constituit Com itete Centrale ale Unirii la Bucureşti şi
Iaşi, au fost editate publicaţii unioniste, broşuri şi foi volante cu conţi
nut unionist. în ambele Principate au avut loc nenumărate întruniri care
s-au încheiat cu acte de adeziune faţă de Unire, semnate de sute de
intelectuali, ţărani, meşteşugari, comercianţi, etc. Această unitate de
simţire, gîndire şi acţiune explică de ce antiunioniştii în Principate al
cătuiau o infim ă minoritate, de ce românii au învins înverşunata opo
ziţie externă, căci cea internă aproape că nu conta, de vrem e ce se
reducea la unii boieri conservatori manevraţi din afara ţării.
în acelaşi timp, lupta îm potriva Unirii a devenit mobilul separatiş
tilor externi. Cum Unirea trebuia împiedicată numai în una din cele
două ţări, m anevrele antiunioniştilor s-au îndreptat spre M oldova, care
era mai departe de sediul, stabilit la Bucureşti, al com isiei speciale de
informare a celor şapte puteri şi unde se găseau mai mulţi adepţi ai
separatismului, îndeosebi în rîndul boierim ii conservatoare, care-şi v e 
deau «ameninţată», prin Unire, puterea politică şi economică. Pentru a
impiedica pronunţarea liberă a voin ţei naţionale, puterile antiunioniste
în frunte cu Imperiul otoman, prevalîndu-se de atribuţiile recunoscute
prin Tratat suzeranului, au iniţiat aici o serie de acţiuni abuzive. între
altele, a fost instituit un regim fid el p oliticii separatiste, care a urmărit,
prin violenţă şi corupţie, să disloce frontul unionist. A le g e rile erau un
prilej nimerit de menţinere a separatismului. Dacă Divanul ad-hoc se
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pronunţa într-un sens separatist, planurile unioniştilor din amîndouă
ţările erau răsturnate. în acest scop s-a trecut la falsificarea alegerilor,
întrebuinţîndu-se toate m ijloacele pentru a-i înfrînge pe unionişti. A le 
gătorii au fost şterşi în mod m asiv de pe listele electorale, operaţiunile
de pregătire a alegerilor grăbite într-un mod nejustificat şi în întreaga
ţară a fost instaurată o atmosferă de teroare, pentru a-i înspăimînta pe
alegători şi a-i determina să nu-i voteze pe candidaţii unionişti. Dar,
abţinerea de la v o t a marii m ajorităţi a alegătorilor, a reprezentat un
răspuns demn al poporului dat tendinţelor separatiste, ceea ce a şi de
terminat, în cele din urmă, anularea alegerilor falsificate. La interven
ţia puterilor favorabile Unirii şi sub ameninţarea izbucnirii unui con
flict european din cauza problem ei româneşti, cu asentimentul An gliei,
s-a ajuns la repetarea alegerilor pentru Adunarea ad-hoc de la Iaşi, iar
rezultatul final al noilor alegeri a fost un adevărat triumf al unioniştilor.
Desfăşurate în,tr-o atmosferă de fierbinte patriotism, de g rijă pen
tru viitorul naţiunii, lucrările Adunărilor ad-hoc au reliefat voinţa de
unire a Principatelor Române. Adoptarea unor hotărîri similare de către
cele două foruri naţionale din capitalele celor două Principate, consen
sul tuturor claselor şi categoriilor sociale, a maselor largi ale poporului
de a înfăptui Unirea, a surprins Europa şi a obligat la respect. V oturile
reprezentanţilor naţiunii în Divanurile ad-hoc — la 7 octombrie, la Iajşi,
şi la 9 octombrie 1857, la Bucureşti — au demonstrat pregnant, în faţa
întregii lumi, nu numai adeziunea întregului popor la ideea Unirii, ci
şi hotărîrea de a înfăptui un stat liber, înzestrat cu instituţii moderne,
democratice. M odernizarea societăţii, ce trebuia să fie consecinţa fi
rească a Unirii, era întrevăzută în cadrul unui program de largi reform e
sociale şi politice, capabile să întărească demnitatea umană şi naţională.
In conformitate cu prevederile Tratatului de la Paris, urma ca o
nouă conferinţă europeană să ia în dezbatere şi să promulge decizia fi
nală în «chestiunea românească». Puterile antiunioniste au continuat să
m anevreze cu un arsenal variat de m ijloace menite să descurajeze zelul
românilor, să diminueze înclinările p ozitive ale puterilor prounioniste,
să le antreneze într-o măsură mai mare decît în trecut la compromisuri
de fond şi abandon, ceea ce în parte au şi reuşit. Iată de ce, Conferinţa
de la Paris din 22 mai— 19 august 1858 şi-a desfăşurat lucrările sub aus
piciile incertitudinilor, căutărilor, neliniştilor şi tem erilor ambelor ta
bere, ca să mu mai vorbim de români, iar Convenţia adoptată fiind re 
zultatul unor înfruntări de opinii şi de interese între puterile favorab ile
şi cele ostile Unirii, prin urmare, o soluţie de compromis. Convenţia,
care număra 50 de articole, prevedea, între altele, constituirea «P rin ci
patelor Unite ale M old ov e i şi V alah iei» sub suzeranitatea Imperiului
otoman şi garanţia colectivă a marilor puteri semnatare ale Tratatului
de la Paris. Ele urmau a se administra liber şi în afara oricăror inge
rinţe ale Porţii, în lim itele stabilite de acordul intervenit între puterile
garante şi Poartă. Fiecare Principat va avea cîte un domn şi cîte o
adunare proprie, ce va funcţiona cu concursul unei Com isii Centrale,
cu caracter permanent, unică pentru ambele Principate, care va pregăti
legi de interes comun, ce vor fi apoi votate de cele două adunări; o
Curte de Casaţie com ună; un şef suprem pentru cele două armate,

124

BISERICA ORTODOXA R O M ÂNĂ

etc. A rticolu l 49 prevedea instituirea unei Căimăcămii p rovizorii com
pusă din trei persoane. Stipulaţii electorale erau apoi anexate Conven
ţiei, în care erau stabilite procedurile electorale bazate pe cens, prin
urmare restrictive, condiţiile de îndeplinit de către alegători, operaţiu
nile electorale, etc.
Astfel, puterile garante, după o lungă dezbatere, realizaseră un con
sens, dar acesta nu corespundea decît în parte năzuinţei românilor care
îşi cereau drepturile legitim e de a se număra printre naţiunile libere
ale lumii. Datorită opoziţiei puterilor potrivnice formării statului naţio
nal român, Convenţia de la Paris n-a înregistrat în stipulaţiile ei dorin
ţa de unire atît de unanim şi de categoric exprimată de reprezentanţii
naţiunii române, dar ea n-a putut să nu reflecte, cel ipuţin în parte, de
zideratul ardent al Adunărilor ad-hoc. Realizarea acestei năzuinţe avea
să revin ă românilor înşişi, care o v o r face cu toată dăruirea patriotică.
Convenţia se înfăţişa, deci, ca rezultatul unui şir de compromisuri ce
n-au dat Unirea, ci doar unele şanse a căror izbîndă avea să depindă
de români care, profitînd de orice «elem en t» unionist al ei, vor înfăptui,
într-un v iitor apropiat, statul lor naţional.
Aşadar, C onvenţia de la Paris crea numai cadrul general propice
dezvoltării energiilor creatoare ale poporului român, lărgea drepturile
la autonomie pentru înfăptuirea Unirii şi, mai apoi, cucerirea indepen
denţei de stat, fără de care nu era posibilă o evolu ţie istorică normală.
Cu toate acestea, esenţialul era, totuşi, înfăiptuit prin C onvenţia de la
Paris. Perspectiva Unirii se întrevedea cu certitudine, în pofida oricăror
prevederi restrictive, mai ales a stipulaţiilor electorale bazate pe cens,
pe care se bizuiau forţele reacţionare interne şi externe în scopurile
urmărite. La aceasta se adăuga şi faptul că p reved erile C onvenţiei erau
formulate în aşa fel, încît permiteau mai multe interpretări, fără a mai
vorbi de lipsa de precizie a celor de ordin restrictiv, adică a celor con
servatoare. Dînd dovada simţului lor practic, românii, printr-o abilă
aplicare a lor, v or profita de posibilităţile ce li se ofereau tocmai prin
caracterul «n edecis» al statutului fundamental ce li-1 hotărîseră puterile
garante şi, în pofida a numeroase dificultăţi, v or acţiona cu îndrăzneală
şi eficacitate ca să împlinească dezideratul Unirii.
Prin urmare, deşi Tratatul de la Paris din prim ăvara anului 1856,
cît şi Convenţia de la Paris din vara anului 1858 au fost departe de a
soluţiona problema românească în dimensiunile şi în măsura în care
acest lucru era aşteptat de români, ei au dobîndit, totuşi, prin ele, in
strumentele necesare pentru ca prin propriile forţe să meargă mai de
parte şi să impună Europei propria lor soluţie. Autonom iei celor două
ţări i se dăduse o nouă recunoaştere internaţională îşi numai compa
rarea noului statut acordat Principatelor cu cel anterior, cînd ele erau
supuse intervenţiilor puterii suzerane şi, mai ailes ,ale celei protectoa
re, rele v ă saltul ce fusese realizat. Totodată, nu se poate trece peste
cadrul de organizare modern care a fost stabilit prin Convenţia de la
Paris. Deşi heteroclit şi contradictoriu, acest document internaţional
asigura instituţii şi structuri moderne şi oferea un întreg program de
reînnoire socială, economică şi politică. Este adevărat că marile puteri
nu făcuseră, prin alcătuirea acestor stipulaţii p ozitive ale Convenţiei,
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decît să dea curs dorinţelor exprim ate de reprezentanţii românilor în
şişi în Adunările ad-hoc. Dar, oricum, problem ei fundamentale a Unirii
puterile garante nu-i dăduseră o rezolvare. Aceasta rămînea a fi cuce
rită de poporul român. Lupta pentru realizarea Unirii trecea, de acum
înainte, exclusiv în seama românilor, hotărîţi să înfrîngă toate obstaco
lele ce li se ridicau în cale. îm prejurările erau departe de a fi uşoare.
Nu era vorba de a fi puse marile puteri, şi mai ales cele antiunioniste,
în faţa unui fapt împlinit, ci Unirea trebuia realizată în condiţiile în
care com poziţia Adunărilor elective din cele două Principate urma să
fie rezultatul unor alegeri la care, în temeiul stipulaţiilor electorale ale
Convenţiei, nu mai erau chemaţi decît cîteva mii de oameni şi aceştia
reprezentînd, în bună măsură, interese ostile ideii de progres. Dar şi
acest imipas a fost depăşit. Naţiunea n-a abdicat politic. Ea a continuat
să acţioneze şi să impună privilegiaţilor cu drept de vot, dorinţa şi v o 
inţa ei. Este drept, totodată, că duşmani ai Unirii nu se puteau constata
în interior, ci se înregistra doar o opoziţie Conservatoare care încerca
să frîneze mersul spre progres, să atenueze un program unionist ce i
se părea prea înaintat şi, deci, «p rim ejd ios» pentru interesele ei. Cuvîntul hotărîtor a rămas, însă, poporului, adevăratul făuritor de istorie
oare, concentrîndu-şi energiile îm juruil constituirii şi desfăşurării 'lu
crărilor celor două Adunări elective, avea să-şi dovedească, încă o dată,
curajul şi înţelepciunea, capacitatea de a influenţa şi de a determina
mersul evenimentelor, conţinutul însăşi al hotărîrilor acestor organisme
reprezentative. La 5 ianuarie 1859, Adunarea electivă de la Iaşi procla
ma drept domn al M o ld o v e i pe colonelul Alexandru Ioan Cuza, unul din
fruntaşii revoluţiei de la 1848. Sub presiunea maselor populare, a zeci
lor de mii de meseriaşi, lucrători, comercianţi, ţărani adunaţi pe dea
lul M itrop oliei din capitală în zilele de 22— 24 ianuarie 1859, Adunarea
e lectivă de la Bucureşti alegea ca domn al M unteniei tot pe colonelul
Alexandru Ioan Cuza. Astfel, cele două adunări elective, de la Iaşi şi
Bucureşti, ca mandatare ale naţiunii, alegîndu-1 în unanimitate pe A le 
xandru Ioan Cuza domnitor al M o ld o v e i ,şi al Munteniei, au pus Europa
în faţa unui fapt împlinit, a unui act istoric ireversibil.
Iată cum, o problemă de însemnătate europeană, ce preocupase ani
de-a rîndul guvernele continentului şi publicistica politică a epocii, se
vedea acum rezolvată printr-un act al celor direct interesaţi, care re
curseseră la o soluţie singulară, în baza căreia Unirea Principatelor fu
sese concretizată, dar, totodată, fără ca nimeni să poată invoca o căl
care a stipulaţiilor C onvenţiei de la Piaris, căci, aceasta, neprevăzînd
o asemenea desfăşurare a evenimentelor, n-o interzisese. Evident, fap
tul a surprins marile puteri europene, şi în primul rînd pe cele ostile
realizării unităţii statale a românilor. Europa s-a găsit, însă, în faţa unei
naţiuni care s-a ridicat cu entuziasm şi însufleţire în sprijinul Unirii,
văzută nu numai ca un simplu act de ştergere a unui hotar nefiresc, ci
şi ca program minimal al făuririi noului stat.
Dubla alegere a lui Cuza a impus, în mod firesc, o sporire a a ctivi
tăţii diplom atice a Principatelor, nemaifiind vorba -de obţinerea recu
noaşterii unui act prevăzut de tratate, ci de acceptarea de către puteri
a unui eveniment cu un caracter deosebit, a unui fapt ieşit din normalul
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activităţii politico-diplom atice europene. Chiar a doua zi, la 25 ianua
rie, însuşi domnitorul s-a adresat puterilor garante pentru a le aduce la
cunoştinţă evenimentul şi, implicit, pentru a obţine acceptarea de către
Europa a faptului împlinit, a îndoitei alegeri, care reprezenta realizarea
Unirii pe o cale ingenioasă. Lipsit de reprezentanţi diplom atici sau con
sulari, tînărul stat naţional a trebuit să recurgă la misiuni speciale, trimiţînd peste hotare reprezentanţe cu caracter temporar, a căror activi
tate s-a dovedit deosebit de eficientă. Folosind riva lităţile dintre puteri,
tînărul stat a reuşit să obţină, rînd pe rînd, consimţămîntul fiecărei pu
teri garante şi sancţionarea de către diplomaţia europeană a faptului
Unirii.
Puterile garante au adoptat atitudini diferenţiate faţă de îndoita ale
gere. Dacă Franţa, Rusia, Sardinia şi Prusia au întîmpinat vestea cu sa
tisfacţie, considerînd actul de la Iaşi şi Bucureşti drept o confirmare a
justeţei propriului lor punct de vedere, iar A n glia a adoptat o atitudine
de expectativă, Imperiul habsburgic şi cel otoman s-au situat pe poziţii
net ostile, plănuind, chiar, o intervenţie armată care să înlăture prin
forţă noua stare de lucruri instaurată prin voinţa maselor. La 7 aprilie
1859, la Paris, s-a întrunit Conferinţa puterilor garante pentru a analiza
situaţia excepţională în care se aflau Principatele Române în urma e v e 
nimentelor de la 5 şi 24 ianuarie. C ele patru puteri favorabile Unirii,
cărora li s-a alăturat şi An glia, au sancţionat faptul împlinit. Opoziţia
celorlalte două iputeri — Austria şi T u rd a — a fosit înverşunată, dar
ineficientă, ele postîndu-se pe poziţii izolate pînă in septembrie 1859
cînd, silăbilt în urma înfrîngerii din Italia, Imperiul habsburgic s-ia 'văzut
nevoit să accepte ceea ce combătuse cu înverşunare, iar Poarta otomană
n-a mai putut refuza învestitura, persistenţa într-o atitudine negativă
putînd să atragă consecinţe mai grave pentru proprtile-i interese în ţă
rile dunărene şi să accelereze desprinderea lor din sistemul e i de do
minaţie. V iena şi Constantinopolul şi-au dat astfel, consimţămîntul în
faţa inevitabilului. La sfîrşitul v e rii anului 1859 s-a înfăptuit, deci, con
sensul dorit de români, toate cele şapte puteri garante recunoscând faiptul împlinit. Poporul român biruise şi înfăptuirea sa fusese sancţionată.
Se încheia, astfel, cu succes prima etapă pe calea unificării naţionale
a poporului român. Desigur, nu era vorba, încă, decît de acceptarea
unei uniuni personale, pentru că recunoaşterea duhlei alegeri a lui Cuza
n-a însemnat, totodată, acordul puterilor garante cu făurirea noului stat
românesc, aişa cum şi-l doriseră românii, Principatele fiind constrînse
la menţinerea separaţiei lor politico-statale, fiecare rămînînd cu pro
priul guvern, cu propria adunare şi propria administraţie. Protocolul
din septembrie 1859 reflectase o decizie de compromis a puterilor ga
rante, evoluţia faptelor va fi însă alta şi aceasta, din nou, datorită ati
tudinii şi acţiunii românilor înşişi. A mai trebuit să treacă trei ani, pînă
cînd să poată avea loc, în baza unui nou consens al m arilor puteri, uni
ficarea politico-administrativă a Principatelor şi pînă cînd să se poată
alcătui un singur guvern pentru întreg teritoriul Principatelor Unite R o
mâne şi să se poată întruni laolaltă deputaţii m oldoveni şi cei munteni.
Dar, şi de data aceasta, n-a fost vorba de un gest spontan, de bunăvo
inţa puterilor garante, ci consensul lor a fost determinat prin acţiunea
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politică a domnitorului şi sfetnicilor săi, întemeiată pe voinţa însăşi a
naţiunii române, exprimată în ample manifestaţiuni.
Lui Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Unirii, i-a revenit o misiune
deosebit de dificilă şi anume, să desăvîrşească ceea ce poporul dorea
să se realizeze : unirea deplină. Cu tact, răbdare, înfrîngînd — prin acte
de energie şi de demnitate, dar şi prin farmecul său personal — osti
litatea dinlăuntru şi adversitatea din afară, a izbutit, în cele din urmă,
să convingă m arile puteri să-şi dea încuviinţarea pentru unirea deplină,
administrativă şi politică. La 24 ianuarie 1862, domnitorul a putut să
declare, cu legitim ă mîndrie, că România era înfăptuită aşa cum a do
rit-o poporul. în capitala Bucureşti s-au întrunit atunci guvernuil şi Ad u 
narea legiuitoare. O altă etapă fusese depăşită. Rămînea ca noul stat
să fie înzestrat cu instituţiile corespunzătoare, de natură să favorizeze
progresul şi să legitim eze Unirea. In numai 7 ani cît a domnit, A le xa n 
dru Ioan Cuza a săvîrşit o operă uriaşă. înnoind structurile interne, a
pus stabil bazele unui sistem modern pe care avea să se clădească cu
fermitate România viitoare. în timpul guvernării a trebuit, adeseori,
pentru a înfrînge rezistenţa proprietarilor conservatori sau a puterilor
ostile, să recurgă la politica faptului împlinit. A s tfe l a putut săvînşi, prin
lovitură de stat, cele două reform e fundamentale de care depindea pro
gresul în v iitor : reforma agrară şi cea electorală.
Iată cum, un popor mic, prin străduinţă patriotică şi neîndoielnică
dibăcie a conducătorilor săi, sprijiniţi, însă, pe concursul naţiunii în
tregi, şi-a îm plinit destinul şi a constrîns puterile garante să-i accepte
revendicările şi, deseori, faptele împlinite. A fost aceasta o admirabilă
manifestare a spiritului şi a solidarităţii naţionale, a voin ţei de afirmare
politică, un act de mare forţă şi demnitate. întreaga naţiune a m anifes
tat un spirit civic, o înălţim e de spirit fără egal. Cu adevărat, Unirea a
fost «actul energic al întregii naţiuni». Puţine sînt precedentele în isto
ria universală cînd o naţiune, chemată să se pronunţe pe cale plebisci
tară, să m anifeste o asemenea unanimitate. Faptele nu pot fi explicate
numai prin raportarea la îm prejurările imediate. Geneza forţei ideii de
unitate, care a pus atunci în mişcare naţiunea, trebuie căutată în adîncurile istoriei româneşti, avînd temeiuri profunde în orizontul pămîntului strămoşesc, în firea poporului şi în trăinicia lui neclintită, în le gă 
turile lui sufleteşti cimentate prin unitate de grai, prin aceeaşi credinţă,
aceleaşi datini şi obiceiuri, în asemănarea întocmirilor şi aşezămintelor
moştenite de la înaintaşi şi, mai presus de toate, în puterea morală
a conştiinţei naţionale, care şi-au pus pecetea asupra naţiunii în totali
tatea ei.
Unirea Principatelor ne apare, astfel, după 125 de ani, în perspec
tiva istoriei, în toată com plexitatea ei, ca o problemă aparţinînd unui
context internaţional, dar, totodaltă, ca un act a cărui înfăptuire în sen
sul dorit de poporul român s-a datorat, înainte de toate, celor direct im
plicaţi. Realizat în împrejurări favorabile, statul naţional român nu este,
deci, rezultatul condiţiilor externe, al unei conjuncturi, el nu poate fi
înţeles, nici măcar în parte, ca un dar făcut neamului românesc din în
crederea şi simpatia lumii civilizate şi nici ca o alcătuire întîmplătoare,
săvîrşită prin nebăgarea de seamă a duşmanilor. Unirea din 1859 a fost
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rodul unei îndelungate lupte duse 111 spiritul ideilor de libertate, uni
tate şi independenţă de către poporul român care, la fel ca şi alte p o
poare, şi-a afirmat dreptul inalienabil de a-şi făuri propria soartă po
trivit voin ţei şi priceperii sale.
Ecourile cele mai grabnice ale Unirii s-au înregistrat în Transilva
nia, atentă la actul revoluţionar de la Bucureşti şi unde, încă din 1848,
se strigase că «toată mîndria românilor atîrnă de la unirea şi bunăsta
rea Principatelor». Ziarele ce exprimau sentim entele maselor populare
şi ale intelectualităţii înaintate, — «F oa ie pentru minte, inimă şi litera
tură», «G azeta Transilvaniei», ş.a. — au trecut, în entuziasmul cu care
făceau elogiul Unirii, lim itele impuse de cenzura austriacă. Unirea Ţ ă
rilor Române reactualizase, mai mult ca oricînd, în Transilvania dorinţa
unanim exprimată la 1848 pe Cîmpia Libertăţii : «N o i vrem să ne unim
cu Ţara !».
Unirea Principatelor, reform ele ce i-au urmat, întărind forţa econo
mică, politică şi m ilitară a statului român, au constituit o premisă pen
tru cucerirea independenţei naţionale în anul 1877, pentru Unirea cea
M are din 1918, cînd s-a încheiat procesul firesc de formare a statului
naţional unitar român, şi im plicit pentru victoria revolu ţiei de eliberare
naţională şi socială, antifascistă şi antiimperialistă, declanşată în au
gust 1944. A c te le istorice mem orabile înfăptuite în anii 1859, 1877, 1918
şi 1944 reprezintă — într-o înlănţuire logică şi armonioasă — treptele
de aur pe care a urcat poporul nostru pe drumul constituirii României
moderne şi contemporane, spre înfăptuirea idealului secular de unitate
şi independenţă naţională.
România de astăzi se constituie, cu legitim ă mîndrie, în m oştenitoa
rea şi promotoarea, la nivelul istoric superior al etapei de edificare a
noii orînduiri, a aspiraţiilor de unitate, independenţă, democraţie, pro
gres social şi bunăstare, care au animat gîndirea şi fapta generaţiilor de
înaintaşi, trecutul de luptă şi sacrificii al întregului popor român.

BISERICA L U T E R A N A A SUEDIEI
N outăţi im portante : E. S. A rh iepiscopul Dr. O llof Sundby, Prim atul Suediei, la p en sie ;
R elafii b isericeşti rom âno-suedeze (1971— 1983) ; N oul A rh iepiscop prim at al S u e d ie i;
P erspective de viitor
Pr. prof. ALEXA ND RU I. CIUREA

Presa bisericească din Suedia, ,şi mai cu osebire săptămînalui Bise
ricii Luterane, purtînd numele : «Svenska Kyrkans T id n in g» (Jurnalul
Bisericii Suedeze), ne-a adus la cunoştinţă, în ultima vrem e, cîteva e v e 
nimente de notorietate majoră, privind această importantă şi influentă
Biserică scandinavă. Date fiind bunele, frecventele şi cordialele relaţii,
dintre Biserica O rtodoxă Română şi Biserica «d e stat» a Suediei, soco
tim necesar şi util să le atenţionăm după cuviinţă.
Dar, mai înainte, pentru cititorul puţin avizat în treburile bisericeşti
suedeze, întrucît s-a scris prea puţin în limba noastră, despre această Bi
serică şi specificul ei, cîteva informaţii esenţiale şi fundamentale, foarte
sumar expuse.
a.
Biserica Luterană Suedeză. Apostolul încreştinător al suedezilor
este socotit călugărul catolic A N S G A R , supranumit şi «A postolul N ordu
lui», care a vizitat oraşul com ercial Birka, de ipe insula BjOrko, din lacul
Mălaren, pentru prima dată, în anul 830. Acesta fiind apoi numit arhi
episcop de Hamburg-Bremen, în 831, Suedia va depinde de el şi de acest
scaun, pînă în 1104.
C el dintîi arhiepiscop suedez, de Uppsala, a fost călugărul ŞTE FAN
de la Alvăstra, care a fost hirotonit în anul 1164, în catedrala din SensFranţa, unde papa se refugiase în timpul disputei cu Frederic Barbarosa.
H irotonia a fost efectuată de către arhiepiscopul Eskil de Lund, aflat şi
el acolo, în exil. Biserica Suediei a bătut, de curînd, o medalie specială,
pe care o distribuie oaspeţilor de seamă, ce o vizitează, în onoarea pri
mului arhiepiscop, ŞTEFAN, care a stat în fruntea acestei Biserici C ato
lice, timp de 21 de ani, 1164— 1185.
O dată importantă, din viaţa Bisericii Suedeze Catolice, este anul
1477, cînd arhiepiscopul IA K O B ULFSSON obţine agrementul scris al
9 — b . o . R.
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papei, pentru întem eierea Un iversită ţii C a tolice de la Uppsala, existentă
pînă astăzi, fiind cea mai veche universitate din nordul Europei.
Domnia regelui G U S T A V V A S A (1523— 1560) v a aduce prefacerile
cele mai substanţiale acestei Biserici Catolice. în timpul lui începe pre
dica lui O L A V U S PETRI (1424), care-şi făcuse studiile la W ittem berg, şi
fusese profund influenţat de învăţăturile lui M artin Lutheir.
în 1526, Liturghia (hOgmessa), este oficiată pentru prima dată în lim 
ba suedeză. în anul următor, apare N oul Testament, tradus şi el pentru
prima dată, în aceeaşi limbă, iar în 1541, Biblia în totalitatea ei. Prima
Liturghie, în limba poporului, vede lumina tiparului în 1531. înainte de
refugierea ultimului episcop catolic al Suediei, J O H A N N E S M AG N U S,
în Polonia, acesta a fost obligat de Gustav Vasa, să-l hirotonisească epis
cop pe LAU R E N TIU S PETRI, fratele mai mic al lui Olavus Petri, îşi e l cu
studii la W ittem berg, oare devine astfel cel mai important conducător
al Reform ei suedeze (1531). Cum Johannes fusese hirotonit la Roma, în
mod normal, ca episcop de Văsteros (Suedia), iar acesta la rîndul său
hirotonise pe Laurentius Petri, care esite primul arhiepiscop al noii religii
din Suedia (1531— 1573), Biserica Suediei, m ergînd >pe acest fir, se mân
dreşte pînă astăzi, cu menţinerea episcopatului istoric suedez şi a succe
siunii apostolice neîntrerupte
La toate acestea, dacă mai adăugăm că acelaşi rege, care este ade
văratul creator al statului suedez, Gustav Vasa, sub toate raporturile,
a rupt legăturile cu Roma papală, prin Dieta de la Văsteros, din 1527, în
ţelegem mai bine, cum a luat fiinţă şi şi-a făcut apariţia concretă această
« Biserică naţională, reformată şi autonom ă», care este pînă astăzi, Bise
rica Suedeză.
Graţie lui LAU R E N TIU S PETRI şi spiritului său paşnic şi neaventurist, Reforma lutherană din Suedia păstrează, pînă în zilele noastre, o
serie de caracteristici care o diferenţiază sensibil, de cea de pe conti
nent, în sensul hirotonisirilor de care am amintit mai sus, al messei foarte
aDroDiată de cea catolică medievală, al cultului morţilor, deşi crematia
se foloseste acum foarte mult (80% la Stockholm ), a păstrării unor icoa
ne, obiecte sacre şi chiar moaşte în biserici, cum este cazul cu relicvele
Sf. Erilc, considerat sfînt şi erou naţional, care se păstrează încă în cea
mai mare catedrală a Scandinaviei, ila Uppsala, şi al altor elemente oare
ne atestă că Reforma suedeză a fost o reform ă blîndă, cuminte, tem pe
rată, fără excese de violenţă, distrugerea obiectelor sacre şi vărsare de
sînge 2. De aceea, trebuie precizat că Reforma suedeză n-a făcut schim
1. Pentru discuţia «succesiunii apostolice» şi situaţia catolicismului din ţările
Scandinaviei, de la început şi din zilele noastre, a se vedea: M. de Paillerets o. p,.:
Catholicisme en Scandinavie, Collection «Christianisme contemporain», SPES, Paris,
1968, p. 23 sq.
2. Dacă dorim o documentare mai amplă asupra acestei Biserici, se pot consulta
u til: Robert Murray, L'Eglise suedoise. Son histoire et son organisation, Stockholm
1970; Idem, D/e Schwedische Kirche. Geschichte und Gegenwărtige Organisation,
Stockholm 1961 ; Institut Suedois, Connaissance de Ia Suede, Forum Stockholm, 1966,
p. 21-—22 1 Apoi în limba suedeză: Sten Carlsson şi Jerker Ros6n, Svensk Historia
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bări radicale, nici în împodobirea bisericilor, în decorarea altarelor, în
confecţia veşm intelor bisericeşti, preoţeşti şi ep isco pa le3.
Fără a intra în detaliile istoriei de la Gustav Vasa şi pînă la noi, vom
releva, totuşi, că «in mai 1858, şase fem ei au fost condamnate la expul
zare din cauza apartenenţei lor la credinţa catolică, ceea ce a indignat
Europa întreagă» 4, după care vin o serie de dispoziţii legale, care mar
chează treptat şi tot mai mult, o evolu ţie fericită, în viaţa acestei Bise
rici Lutherane, către abolirea fanatismului religios şi ajpropierea tot mai
mult, de Biserica deschisă, liberă şi demofilă, cum este Biserica Suedeză,
în zilele noastre.
Un merit deosebit l-a avut în această privinţă ilustrul arhiepiscop
de Uppsala, Primat al Suediei, N A T H A N SODERBLOM (t 1931), care,
pornind de la ideea scumpă lui, că «Biserica este darul lui Dumnezeu
făcut poporului suedez», a ajuns la «com u n ita tea de din colo de graniţele
religioase, naţionale şi p o litic e », adică la conceptul ecumenic de bază,
lucrînd, cu hotărîre, îm potriva izolării religioase, dintre Biserici şi con
fesiuni.
Cum se ştie, lui i se datorează convocarea Conferinţei ecumenice
«L ife and w ork », la Stockholm, în 1925, la care cu excepţia Bisericii
Romano-Catolice, toate Bisericile din lume au fost reprezentate, inclusiv
Biserica O rtodoxă Română, care a trimis cea mai numeroasă delegaţie,
în frunte cu mitropolitul N IC O L A E B Ă L A N (t 1955).
De la aceasta şi pînă în vara lui 1968, cînd s-au adunat la Uppsala.
reprezentanţii a 235 de Biserici din lumea întreagă, alcătuind cea de a
IV -a Adunare generală a Consiliului*Ecumenic, cînd Biserica noastră a
fost reprezentată de I.P.S. IUSTIN, M itropolitul M old ov e i şi Sucevei şi
alţi delegaţi, este iarăşi un pas mare făcut de Biserica Suediei, ceea ce
demonstrează limpede rolul şi locul pe care îl deţine ea, în lumea creş
tină contemporană.
La cele de pînă aici, adăugăm că Biserica Suediei este împărţită în
13 eparhii, mai precis, 12 episcopii şi o arhiepiscopie, conduse de 12
episcopi şi un arhiepiscopnprimat al Suediei. înşirarea lor tradiţională,
istorică, se prezintă astfel : 1. Uppsala — arhiepiscopie ; 2. LinkOping ;
3. Sk ara; 4. Străngnăs ; 5. Vasteros ; 6. V â x jo .; 7. Lund ; 8. Gâteborg ;
(Istoria suedeză), Ed. IlI-a, Stockholm Bonniers Boktrykeri, voi. I, 1969, voi. II, 1970;
Bemdt Gustafsson, Svensk Kyrkohistoria (Istoria Bisericii Suedeze), Verbum, Handboker i Teologi (Manuale de Teologie). Stockholm, 1973 j Bengt Stromberg, Uppsala
Arkesăte 800 ar (Arhiepiscopatul 800 de ani), Uppsala, 1964; apoi Robert Murray, The
Church ol Sweden, Allhem Malmo, 1960, trad. Nils G. Sahlin ş.a. Pentru raporturile
actuale dintre Biserică şi Stat este foarte importantă lucrarea : Karl-Gustaf Lindelow,
Kyrka och Stat — hur blir det i iramtiden ? (Biserică şi Stat — Cum va fi în viitor?),
Verbum,, 1968.
3. R. Murray, L'Eglise Suedoise, p. 105.
4. Hans Jâgerstad, Sveriges historia i artal. Koncentrerad historisk uppslaagsbok
(Istoria Suediei în date. Carte concentrată de referinţe istorice), Stockholm, 1965,
p. 103.
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9. K arlstad ; 10. Hărnosand ; 11. Luleo ; 12. V is b y ; şi 13. Stockholm,
care a fost înfiinţată ultima, în 1942, şi are teritoriul cel mai restrîns, dar
populaţia cea mai numeroasă (aproape 2 m ilioane).
La o suprafaţă de 450.000 km2, Suedia are astăzi o populaţie de 8,3
milioane locuitori, ceea ce înseamnă o densitate de circa 20 persoane pe
km2. Din populaţia totală, aproxim ativ 98 % aparţine Bisericii Lutherane
Suedeze, care dispune de circa 3.000 pastori, biserici şi capele. Pentru
pregătirea clerului sînt două Facultăţi de T eologie, una la Uppsala şi
alta la Lund, în cadrul U niversităţilor respective, care sînt de stat. Bise
rica este confruntată cu o puternică lipsă de pastori 5.
în martie 1958, Parlamentul suedez (Riksdagen), cu m ajoritate social-democrată ,a recunoscut fem eilor «com peten ţa pentru p re oţie »
(behârighet till iprăstămbetet). Sinodul Bisericii (Kyrkom otet), sub preşe
dinţia Arhiepiscopului-Prim at Gunnar Hultgren (recunoscut de guvern
la 28 iulie 1958), aprobă exact acelaşi lucru, la 27 septembrie din acelaşi
an. Prima femeie, M argit Sahlin, este preoţită, însă, la 10 aprilie 1960 6.
în prim ele luni ale anului 1980, Biserica Suediei dispunea de un număr
de 360 femei-preoţi, care au antrenat şi unele tulburări în viaţa Bisericii
respective, unii episcopi abţinîndu-se de a avea astfel de preoţi în epar
hiile lor (Gâteborg, V is b y ş.a.) sau luptînd public îm potriva acestei prac
tici (Stockholm). Biserica Suediei are, din 1922, un acord de intercomuniune cu Biserica Anglicană.
Cultele existente în Suedia de astăzi se împart în două grupe : unul
format numai din Biserica Lutherană, denumită curent, popular, dar neînscris în vreun text de lege, « Biserica de Stat a S ued iei», şi al doilea,
care se numeşte «B is ericile lib e re » (Fţikyrkorna), în care intră toate ce
lelalte denominaţiuni, Biserici, confesiuni, comunităţi etc., inclusiv Bi
sericile O rtodoxe existente acolo (greacă, rusă, sîrbă, română, bulgară,
finlandeză, estoniană etc.) ,şi cele V echi Răsăritene (armeană, siriană,
coptă etc.).
•»
Este numită curent, desigur, «Biserică de Stat», pentru că, organic
şi economic, ea se află în strînsă relaţie cu statul Dar, totodată, pentru
că preoţii ei sînt funcţionari de stat, în sensul că ei ţin Starea C ivilă a
populaţiei (naşteri, căsătorii, decese, etc.). Cu excepţia marilor oraşe
(Stockholm, Goteborg, M alm o ş.a.), unde există primării, în toate cele
lalte localităţi «Biroul pastorului» (pastorsexipedition) reprezintă autori
tatea civilă a statului, cu toate atribuţiile lui.
5. R. Murray, L'Eglise Suedoise, p. 82—83.
6. B. Gustafsson, op. cit., p. 134— 135. Prin 1977, această primă femeie pastor din
Suedia, Margiit Sahlin, fiind intervievată de un reporter de la Radiodifuziunea suedează asupra atitudinii Bisericii Ortodoxe, în legătură cu hirotonisirea femeilor, ea
a răspuns : «Biserica Ortodoxă nu admite hirotonisirea femeilor, pentru că este o
Biserică moartă», ceea ce i-a atras, din partea preoţilor ortodocşi din Suedia, unele
replici adecvate, şi ceva mai vii. Cînd numărul femeilor-preot a crescut în Suedia, ea
a început să lupte pentru a ajunge episcop.
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C elelalte denominaţiuni creştine autointitulîndu-se «Biserici Libere»,
vor să sublinieze prin aceasta, cu oarecare m aliţiozitate, caracterul lor
în opoziţie, după ei, cu cel al Bisericii oficiale, care n-ar fi tocmai liberă,
în raporturile ei cu statul.
După cel de al doilea război mondial, dar mai ales în decadele a
’ şasea şi a şaptea, aceentuîndu-se mult procesul de emigrare al autohto
nilor, dar crescîndu-i, în acelaşi timp, şi standardul de viaţă, datorită pu
ternicei industrializări, Suedia a fost nevoită să importe o puternică
mînă de lucru, de circa 600.000 de străini. Prezenţa acestora în Suedia a
dus şi la o nouă configuraţie religioasă. Astfel, Biserica Rom ano-Catolică
a ajuns la 100.000 de credincioşi, cu peste 100 de preoţi şi un episcop la
Stockholm. Biserica Ortodoxă, şi ea a atins cifra de 80.000 de credincioşi,
cu un m itropolit grec la Stockholm, un episcop rus şi un sîrb, şi o serie
de parohii de diferite naţionalităţi.
La toate acestea se cuvine să mai adăugăm că Biserica Suedeză des
făşoară o amplă activitate misionară, într-o serie de ţări din A sia şi A fr i
ca (China, India, Malaezia, A frica de Sud, Tanzania etc.) şi că dispune de
mai multe parohii suedeze pentru conaţionalii stabiliţi dincolo de fron
tierele sale (SU .A ., Argentina, Franţa, Anglia, Germania, Finlanda ş.a.),
ca şi de o lucrare printre marinari. Pentru toate acestea, nu numai că
cheltuieşte sume importante, dar înţelege practic şi celelalte Biserici,
care întreprind acţiuni similare.
b.
A rh ie p is c o p u l O L L O F S U N D B Y , Ia pensie. în Suedia, potrivit
statutului funcţionarilor publici, aplicabil şi clericilor de toate gradele,
bărbaţii sînt scoşi automat la pensie, la 65 de ani, iar fem eile la 62. Pen
tru arhiepiscopul Suediei se poate face, în anumite condiţii, o păsuire
specială de 1— 2 ani. Cum Eminenţa Sa Arhiepiscopul Dr. O llo f Sundby,
Primatul Suediei, este născut în anul 1917, făcîndu-i-se o păsuire, de un
an, a trebuit ca. anul acesta, în luna iulie, să se retragă, din postul pe
care l-a ilustrat, cu deosebită strălucire, din 1972, cînd a fost instalat şi
pînă acum, cînd legea îl obligă să se retragă. A funcţionat, deci, în aceas
tă înaltă dregătorie, 11 ani şi cîteva luni, aducînd Bisericii sale un spor
de prestigiu internaţional, fiind ales şi ca unul din cei şase preşedinţi ai
Mişcării ecumenice, şi întreţinînd relaţii adecvate, în primul rînd cu Bi
sericile Lutherane, dar şi cu altele, dintre care cea dintîi trebuie consi
derată Biserica Ortodoxă Română.
Pe plan intern, s-a ilustrat prin revizuirea şi tipărirea unei mari
cărţi de rugăciuni, pusă la dispoziţia tuturor credincioşilor, şi mai cu
osebire, printr-o nouă traducere a N oului Testament, de către Comisia
biblică, şi tipărirea lui în 1981, într-o ediţie mult îmbunătăţită stilistic,
exegetic şi tipografic, lţicru care a constituit evenimentul bisericesc cel
mai de seamă, nu numai al anului respectiv, dar poate chiar al întregii
sale perioade de arhiepiscopat. Problema mai veche abordată de Bise
rica Suediei, încă din 1950, a intercomuniunii între diferitele confesiuni
creştine activînd în această ţară, a fost studiată de mai mulţi teologi,
care au expus într-o carte destul de voluminoasă, toate punctele lor de
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vedere, carte editată şi tipărită însă de Eminenţa Sa Arhiepiscopul
O llo f Sundby, în 1975 7.
încă în cursul lunii februarie 1983, corpul electoral s-a adunat pen
tru întocmirea unei liste de 3 candidaţi, în ordinea voturilor, din care
Guvernul va confirma, ca arhiepiscop, pe unul dintre e i 8. Arhiepiscopul
O llo f Sundby, întrebat cum ar dori să fie succesorul său, a răspuns : «U n
distins teolog, iui bun şi duhovnicesc conducător şi un abil administra
to r» 9. Organul electiv bisericesc, s-a pronunţat, în ordinea voturilor,
pentru : 1. Episcopul B ertil VJerkstTdm de Hărnosand ; 2. Decanul cate
dralei din Uppsala, Clarence N ilsson ; şi 3. Episcopul A rn e Palm qvist de
Văsteras 10.
Primatul O llof Sundby şi-a încheiat cei 11 ani de arhiepiscopat cu o
acţiune foarte grăitoare, pentru zilele noastre, şi anume o Conferinţă
M ondială cu subiectul «V ia ţă şi pace», care a avut loc la Uppsala.
între 20— 24 aprilie 1983, care a reunit delegaţi din 60 de ţări, Biserica
noastră fiind reprezentată de I.P.S. Dr. Antonie, M itropolitul A rd ea lu lu i]1.
c.
Relaţii bisericeşti rom âno -su ed eze (1971— 1983). Spaţiul de care
dispunem este cu totul restrîns pentru a face o expunere exhaustivă. N e
vom limita numai la anumite date cu totul esenţiale şi la trim iterile de
rigoare. De la început trebuie să spunem că, în această perioadă de timp,
se trece de la relaţiile sporadice şi întîmplătoare, de pînă aici, la cele
stabile şi de adîncime, dintre cele două instituţii ,şi popoare, datorită or
ganizării parohiilor ortodoxe române, ce aveau să ia fiinţă pe pămîntul
Suediei, şi al celorlalte ţări scandinave. Cu alte cuvinte, se atinge acum
o culme, faţă de trecut, şi un prag greu de depăşit pentru viitor. Lucru
rile s-au petrecut astfel : la cererea unor credincioşi români din Gâteborg şi Stockholm, a fost trimis în Suedia, de către Parohia Română,
Preotul dr. Alexandru Ciurea, profesor la Institutul T e olog ic Universitar
din Bucureşti, între 14 aprilie şi 2 mai 1971, care a săvîrşit cele dintîi
servicii religioase, în limba română, în aceste localităţi, fiind ajutat de
doctorandul Constantin Iana, care în acel timp făcea studii de speciali
zare la Strasbourg.
Prima Liturghie în lb. română a fost oficiată la Goteborg, în noaptea
de înviere (17— 18 aprilie) din 1971, în Clubul «M am aia». La Stockholm,
7. Utgivare Ărkebiskopen, Gemensamt Nattvards Pirande (Editor Arhiepiscopul,
Împreună săvîrşind (celebrînd) împărtăşania (Cina), Fyris-Tryck, A. B. Uppsala, 1975,
251 pp. Cartea rectă cu probitate poziţia ortodoxă (la unele discuţii a luat parte şi
autorul acestor rînduri).
8. De la 1800 şi pînă astăzi, Biserica Suediiei a avut în fruntea ei 7 arhiepiscopi.
Cu toţii au fost aleşi de guvernele respective, de pe liste cu trei candidaţi. In trei
cazuri a fost numit primul de pe listă; în alte trei cazuri, ultimul; iar o singură dată,
al doilea (Ruben Josefsson (1967— 1972). Arhiepiscopul Ollof Sundby (1972— 1983) a
fost primul pe listă în 1972, împreună cu Arne Palmqvist şi Clarence Nilsson. Contra
candidaţii săi îi vom întîlni şi mai departe, cf. Svenska Kyrkans Tidnirtg, nr. 5/4 fefruarie 1983, p. 4.
9. Ibidem.
10. Ibidem, Li se dau fotografiile şi numărul voturilor obţinute, în articolu l:
«Nu ligger bollen hos regeringen» (Acum mingea stă în mîna guvernului).
11. O dare de seamă în «R.O.C.» — Romanian Orthodox Church News — nr. 2,
1983, p. 53—54. Se va cita ROC.
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graţie prezentării la Primatul Suediei Ruben Josefsson 12, şi la Pastor
Primarius de atunci, A K E K A ST LU N D 13, prim ele două Liturghii, în lim 
ba noastră s-au oficiat în biserica regală (Storkyrka — Biserica M are) 14,
la 25 aprilie (altarul principal) şi la 2 mai 1971 (altarul din dreapta) I5.
A fost o onoare deosebită pentru mica comunitate ortodoxă română
să-şi oficieze prim ele două sfinte slujbe, în limba română, în capitala
Suediei, în această mem orabilă biserică. Este cazul să menţionăm tot
aici că, în toată şederea noastră în Suedia (1971— 1978) ni s-au pus la
dispoziţie întotdeauna, cu înţelegere într-adevăr evanghelică, lăcaşurile
de cult solicitate de noi.
Tot în această perioadă (14 aprilie — 3 mai 1971), trimisul Patriarhiei
Române, pentru prima dată, a contactat nu numai numeroşi compatrioţi,
dar şi o serie de autorităţi, în afară de cele menţionate, ca : Adm inis
traţia naţională de im igrare (Invandrarverket), Consiliul Bisericilor Li
bere, din care avea să facă parte (F rikyrkorod), Grupul episcopal de
contact cu creştinii strămutaţi, Organizaţia creştină a tinerilor, şi altele,
în vederea aprobării înfiinţării celei dintîi parohii ortodoxe române din
Suedia.
întors acasă, la catedră, la 3 mai 1971, este numit în demnitatea de
prorector al Institutului T e o lo g ic Universitar din Bucureşti, pe trei ami16.
In luna octombrie este însă trimis din nou la Stockholm, doar pentru
trei săptămîni, pentru a vedea efectul demersurilor sale anterioare, în
vederea înfiinţării parohiei. Lucrurile întîrzie, se depun mari stăruinţe
din partea românilor şi, astfel, acelaşi este numit «prin transfer, de la
Institut, la nou înfiinţata Parohie O rtodoxă Rom ână» 11.
12. Primirea a fost foarte atentă şi binevoitoare. A fost singura audienţă la
Arhiepiscopul R. Josefsson. In 1972 a încetat din viaţă.
13. Cu Pastorul Primarius AKE KASTLUND, ales episcop de Străngnăs în 1972,
am rămas în cei mai buni termeni de prietenie, pînă la plecare (10.IV.1978). A asis
tat la liturghia din 2 mai 1971, vezi fotografia cu el în «Candela» nr. 3/1975, p. 37.
A colaborat cu un articol la «Candela» (nr. 1/1975, p. 3— 6); a vizitat România, la
invitaţia Părintelui Patriarh Justinian («Candela» nr. 1/1973, p. 10— 11); ROC nr. 2/
1972, p. 33 j şi Ake Kastlund. Oster om Văster. Inttyk, Studier, Upplevelser i Asien
Osteuropa (Răsăritul despre Apus. Impresii, studii, descoperiri în Asia şi Europa de
(Răsărit), Stockholm, 1972, p. 7. A ajuns preşedintele Ajutorului lutheran mondial
(Luther hjălpen) în care calitate a ajutat parohia noastră de la Stockholm şi Biserica
Ortodoxă Română, ca urmare a cutremurului din 1977 («Candela», 1/1977, p. 77—78
şi 86). S-a retras la pensie în 1981. S-au păstrat, in continuare, legături de cores
pondenţă. Ultima întîlnire, la 23 martie 1978 — «Candela», nr. 1/21/1978, p. 63.
14. Marea Biserică este menţionată în 1279, dar ea este mai veche. Aici s-au
încornorat cei mai mulţi regi ai Suediei. Ea este, în acelaşi timp, biserica Reformei,
căci aici a predicat OLAVUS PETRI. Aici se păstrează «cea mai frumoasă statuie
ecvestră de la Nordul Alpilor». Este vorba de Sf. Gheorghe omorînd balaurul, sculp
tură în lemn de stejar, din 1489, şi totodată, un imens tablou al Judecăţii din urmă,
din secolul XVI.
.15. Cîteva imagini de la acest serviciu religios de la Stockholm se pot vedea
în «Candela» nr. 3/1974, p. 19 ; nr. 4/1974, p. 23 ş.a.
16. începînd cu 10 iulie 1971. Adresa Cancelariei Sf. Sinod nr. 2308/1972.
17. Administraţia Patriarhală nr. 19.220 şi Departamentul Cultelor nr. 26024/1971,
pe data de 1 noiembrie 1971. începe o perioadă grea, în viaţa acestuia, fiind total
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Spaţiul nu ne îngăduie a insista pe linia autobiografică, şi nici a
întregii activităţi depuse, în cadrul parohiei. Vom continua, însă, expu
nerea sumară a relaţiilor cu Biserica Suediei.
Începînd cu audienţa de felicitare, din 1972, cînd Em. Sa OLLOF
SUNDBY începe să exercite funcţia de Arhiepiscop-Prim at al Suediei,
direct şi prin intermediul Pastorului Henrik Svenungsson, consilierul
Arhiepiscopului pentru Relaţii Externe (Utrikesadjunkt), s-au menţinut
contacte apropiate şi permanente, asupra activităţilor depuse de celle
două Biserici, română şi suedeză, pe toate planurile de activitate, al căror
inel de legătură se credea chemat a fi nouil paroh, din capitala Suediei.
Ca urmare, şi după discuţii ample, s-a ajuns la situaţia că Em. Sa
OLLOF SUNDBY, Primatul Suediei, a făcut trei călătorii în România, ca
invitat ai Bisericii O rtodoxe Române, de care, în multe rînduri, s-a d e
clarat perfect satisfăcut. A cestea s în t:
a)
Intre 2— 12 maii 1975, împreună cu Doamna Birgitta Sundby
— soţia sa — , Pastor Primarius LARS C A R LZ O N şi H E NR IK SVE N U N G S
SON, consilierul pentru R elaţii Externe. A u fost însoţiţi de Pr. prof. Al.
Ciurea şi aiu vizitat un mare număr de localităţi, mînăstiri şi b is eric i18.
S-a subliniat, cu aceste ocazii, adînca semnificaţie a acestei călătorii
«istorice», generatoare de noi relaţii între ce le două Biserici, ţări şi po
poare ; începerea dialogului dragostei creştine, ca metodă ecumenică
de llucru, şi s-a stabilit un program comun de activitate. Presa suedeză
a acordat un foarte larg spaţiu19, acestei prime vizite a Primatului Sue
diei în România. Revista «C andela», organul oficial al Bisericii O rto
lipsit de mijloace materiale şi singur. In plus, la aproape 60 de ani de vîrstă,
se angajează, din proprie iniţiativă, să urmeze un curs intensiv de limbă suedeză,
de 6 ore pe zi, timp de 2 ani (1971— 1973). De abia în luna martie 1972, s-a acordat
de Administraţia naţională de imigrare un prim ajutor de 15.000 kr.s. nou-înfiinţatei
parohii ortodoxe române de la Stockholm. act ce va avea să însemneze recunoaşte
rea ei, de fapt, de către staitul suedez.
18. Programul întregii vizite în : ROC nr. 3/1975, p. 3— 37 şi 104 (Impresii);
«Candela» nr. 2/10/1975, p. 46— 47; B.O.R. nr. 5— 6/1975, p. 576— 586; «Candela» dă
unele fotografii ale «vizitei istorice»; nr. 2/10/1975, p. 3 şi 5; nr. 3/11/1975, p. 7;
nr. 4/12/1975, p. 11 şi 15; nr. 1/13/1976, p. 49; Prof. Dr. Gr. Marcu, înaltă vizită
ecumenistă : Arhiepiscopul-Primat al Bisericii Luterane din Suedia la Sibiu, în «M i
tropolia Ardealului,», nr. 3— 5/1975, p. 392— 397, dă şi fotografia arhiepiscopului. Cu
această ocazie s-au făcut 5 albume conţinînd imaginile vizitei. Trei s-au dat oaspe
ţilor, unul pentru Patriarhie şi unul pentru iParohia Ortodoxă Română din Stockholm.
19. Dagens Nyheter (Noutăţile zilei), sub semnătura lui Hans Green Ărkebiskopen
besoker patriarken i Bukarest (Arhiepiscopul vizitează pe Patriarhul din Bucureşti),
3.IV.1975, p. 3 ; Svenska Dagbladet (Foaia zilnică suedeză), art. Kyrkan och Staten
sams i Rumănien (Biserica şi Statul împreună în România), 30.V.1975, p. 30; Uppsala
Nya Tidning (Noul ziar din Uppsala), art. Fromheten blând falket prăglar hela Rumănien
(Evlavia poporului caracterizează întreaga Românie), 13 mai 1975, p. 8 ; Dogen (Ziua) din 14
mai 1975, p. 1 şi 5, art. FulI religios trihet inom vissa ramar (Deplină libertate reli
gioasă în limitele da.te); Dagen, din 22 mai 1975, p. 1 şi 12, dă alte declaraţii ale
Arhiepiscopului, în legătură cu vizita, în B.O.R.; Dagen, din 27 mai 1975, p. 1 şi 12,
dă declaraţiile Superiorului B.O.R. în legătură cu călătoria Arhiepiscopului, asupra
activităţii parohiei sale în Suedia şi trei fotografii ale acestuia ; Var Kyrka (Biserica
noastră), organul oficial al Bisericii din Suedia, nr. 22/23, din 29 mai 1975, p. 15, sub
titlul Rumânska Staten ser Kyrkan Som en viktig sektor (Statul român vede Biserica
ca un important sector); Helsinborgs Dagbladet, din 14 mai 1975, publică articolul
«Biserica un important sector în România» ; revista Storkyrkobladet (Foaia Bisericii
Mari) nr. 2/1975, dă declaraţiile Pastorului Primarius, Lars Carlzon : Det kan man Kalla
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doxe Române din Suedia şi ţările scandinavice, s-a bucurat, ca urmare
a solicitărilor ei, de unele importante colaborări ale vizita to rilo r20, iar
Pastorul Primarius, Lars Carlzon, a ţinut chiar o conferinţă publică, în
legătură cu vizita «d e neuitat» a d elegaţiei suedeze, la aproape un an
distanţă21. V izita a mai avut şi alte ecouri ulterioare ^ .
b) A doua călătorie în România a Em. Sale Arhiepiscopului O llof
Sundby, la invitaţia Bisericii O rtodoxe Române, a avut loc între 13 şi
17 ianuarie 1977, cînd i s-a conferit titlul de «D octor honoris causa», al
Institutului T e olog ic din Bucureşti. Revista «C an d ela» a atenţionat adest
important eveniment, atît printr-un articol special, cît şi prin publicarea
pretlegerii ţinute la Bucureşti23, îri faţa profesorilor şi studenţilor, cu
titlu l: «E fica socială lutherană în societatea contem poran ă », în ambele
limbi, şi care a impresionat profund.
c) în fine, ultim a călătorie a conducătorului Bisericii Suedeze, de
această dată, la invitaţia P. F. Patriarh IUSTIN, are loc între 27 septem
brie şi 3 octombrie 1982, fiind însoţit de : Rev. dr. BENGT HALLGREN,
Decanul catedralei din V ăx jo, Rev. GEORGE PERRY, consilierul pentru
Relaţii Externe al Arhiepiscopului şi Dr. TORSTEN K Ă LV E M A R K ,
Director în Departamentul Universităţilor şi C olegiilo r din Suedia24.
Programul a fost variat şi a inclus o serie de ob iective bucureştene şi
din M itrop olia O lteniei. Deiiegaţia a fost însoţită, peste tot, de Pr. prof.
dr. A l. Ciurea. A fost Şi aceasta o binevenită ocazie de a se accentua
că, întîllnirea între cei doi întîistătători ai Bisericii, discuţiile teologice,
ecumenice şi de interes general uman, de la Bucureşti, v or constitui un
nou imbold de avansare pe făgaşul apropierii dintre cele două Biserici,
al prom ovării unităţii creştine, în dragoste şi comprehensiune, al întă
mellan Kyrklig dialog (Acesta se poate numi dialog interbisericesc); Kyrkans Intormationscentral. din 28 mai 1974, p. 45, un articol semnat de Lars Carlzon despre călă
torie, ş.a.
20. Astfel, Em. Sa Ollof Sundby, Svensk Kyrkodelegation i Rumărtien (Dele
gaţie bisericească suedeză în România), în «Candela» nr. 2/10/1975, p. 3—7 (suedeză şi
traducere română), însoţită de fotografia autorului şi aceea de la Bucureşti, cu Patri
arhul Justinian şi parohul român de la Stockholm ; apoi, Henric Svenungsson, Besok
i Rumărtien (Vizită în România), în «Candela», nr. 3/11/1975, p. 4—-10 (ambele texte),
reprodus după MED (Mission, Evangelisation, Diakoni) nr. 6— 7/1975, p. 8— 9; şi Lars
Carlzon, Det kan man Kaila mellankyrklig dialog (Acesta se poate numi un dialog
interbisericesc), în ambele limbi, «Candela» nr. 3/11/1975, p. 11— 16. «Candela» de
vine, astfel, constant cronicarul relaţiilor româno-suedeze, de toate felurile.
21. Conferinţa cu titlu: « Noaptea de Paşti la Bucureşti şi Înălţarea Domnului
la Sibiu», a fost ţinută la 31 martie 1976,
orele 19,30, în sala de festivităţi de la
Sofiakyrkan din Stockholm. S-au executat, cu acest prilej, şi unele bucăţi bisericeşti
şi laice, de către ansamblul coral al parohiei, Dagens Nyheter din 31 martie 1976,
a anunţat evenimentul; «Candela,» nr. 2—3/15— 15/1976, p. 59.
22. Menţionăm că revistele Roster i Radio TV (Glasuri la Radio şi Televiziune),
nr. 20/1976, p. 38 şi Vpr Kyrka (Biserica noastră), nr. 19—20/1976, p. 17, sub titlul;
Sărbătorind Paştile in România, au recomandat emisiunea T V de la 9 mai 1976,
orele 9 dim., cînd s-a recomandat, în fond,evenimentul din anul precedent.
23. «Candela» nr. 1/17/1977, p. 12—21. La plecarea spre Bucureşti, de la 13 ia
nuarie 1977, a fost condus de dl. Dr. Teodor Vasiliu, Ambasadorul României la
Stockholm, de Henric Svenungsson şi Prof. Al. Ciurea. Ultimul a fost prezent şi la
sosire («Candela» nr. 1/1977, p. 64— 65). Despre această conferire de titlu s-a ocupat
şi revista suedeză MED nr. 3/1977, p. 15; mai pe larg, a se vedea în «B.O.R.» nr. 1—
3/1974, p. 21 seq.; ROC nr. 1/11977, p. 37— 47.
10 -
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ririi prieteniei dintre popoarele român şi suedez şi al slujirii, cu rîvnă
neobosită, a păcii în lumea contemporană.
Singura v izită ila cel mai înalt nivel, din acest interval de timp, a
părţii române, în Suedia, a fost cea efectuată de P. F. Părinte Dr. IUSTIN
MOISESCU, Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române, între 14 şi 20 octom
brie 1981. Din delegaţia Bisericii O rtodoxe Române au mai făcut parte:
I.P.S. Teoctist, M itropolitul M o ld o v e i şi Sucevei, I.P.S. Antonie, M itro
politul Transilvaniei, Pr. prof. dr. A l. I. Ciurea şi Pr. Gheorghe Bogdan,
de ia Redacţia revistei «Glasul B is e ric ii»25.
Prin posibilităţile ce le-a avut ila îndemînă, delegaţia română, prin
glasul întîistătătorului Bisericii noastre, Prea Fericitul Patriarh Iustin,
a transmis mesajul poporului român şi al conducătorilor săi, către M.S.
R egele C AR L A L X V I-le a G U S TA V , către conducerea de stat, către ma
sele ilargi populare şi către credincioşi, şi nu mai puţin către românii
stabiliţi pe acede meleaguri, mesaj de bunăvoire, de încredere şi pace.
Presa suedeză a arătat un deosebit interes d elegaţiei române şi bogatu
lui conţinut de idei cu care a venit în Suedia, acordîndu-i un vast spa
ţiu în coloanele s a le 26. Ziarele au subliniat faptul că Suedia nu mai v ă 
zuse un Patriarh ortodox din 1925, cînd Patriarhul Fotie al Alexandriei
participase la cunoscutele lucrări, de la Stockholm 27, dintre 19— 30
august, organizate de Natham Soderblom.
Nu trebuie uitat că Biserica O rtodoxă Română a fost reprezentată
la serbările închinate jubileului de 50 de ani, de la înfiinţarea Mişcării
Ecumenice, care au avut iloc da Stockholm, intre 5— 10 septembrie 1975,
prin P.S. Episcop Dr. Antonie Ploieşteanul, Pr. prof. dr. Gr. Ma/rcu şi
Pr. prof. dr. A l. I. C iu re a28. P. S. Episcop Antonie, actualul mitropolit
al Ardealului, a vizitat de 3— 4 ori Biserica Suediei. Ultima dată, chiar
anul acesta, cu ocazia Conferinţei «V ia ţă şi Pace», de la U ppsala29,
cum s-a mai spus.
De mai multe ori au vizitat Suedia şi parohiile româneşti înfiinţate
acolo, P.S. Episcop Lucian Făgărăşanul, de la Arhiepiscopia Ortodoxă
Româna din Paris, care a oficiat două hirotoniri de clerici români, la
Stockholm (Storkyrkan — Ştefan Sandu — 1976) şi la Lund, în catedrala
episcopală (M ihai Radu — 1978). De asemenea, P. S. Episcop Vasile
Coman al Oradiei, care face parte din Comisia de dialog cu Bisericile
24. Raferinţe ample în: Telegraful Român, nr. 41— 42/1 nov. 1982, p. 4; ROC,
ed. franceză, nr. 3/1982, p. 80— 87 (se dau jnai multe fotografii) ; «Candela», nr. 41
41/1982, p. 29—35; Almanahul parohiei ortodoxe române din Goteborg, pe anul 1982,
p. 80.
25. Dări de seamă, în : ROC, ed. franceză, nr. 4/1981, p. 66— 71 ; Candela nr.
3—4/36— 37/1981, p. 2—27 şi 31— 43 (interesantul articol al Pastorului George Perry,
în suedeză şi română); Almanahul parohiei ortodoxe române din Goteborg, pe anul
1982, p. 7— 33; B.O.R. nr. 11— 12/1981, p. 1144— 1175; România Liberă din 19 au
gust 1981.
26. Menţionăm Svenska Dagbladet din 19 oct. 1981, p-, 1 şi 21 (cu fotografii);
Uppsala Nya Tidning, din 20/10/1981 ; Dagen, din 9/10/1981 ; Dagen, din 21 oct. 1981
(mai ales); Vor Kyrka, din 20 oct. 1981, ş.a.
27. Pr. Prof. M. Păcurariu, Solii Ortodoxiei româneşti la Stockholm, în 1925, în
«Candela», nr. 2/32/1980, p. 12— 18.
28. «Candela», nr. 3/11/1975, p. 54— 55 şi nr. 1/13/1974, p. 33 (foto).
29. ROC, ed. franceză, nr. 2/1983, p. 53 seq.
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Lutherane, de mai muilte o r i30, I. P. S. Adrian Hriţcu, actualul A rhiep is
cop all Europei Centrale şi Occidentale, Pr. prof. dr. D. Stăniloae care a
ţinut mai multe conferinţe teologice, în cadrul «Z ile lor bisericeşti» de
la Uppsala 31.
Din partea suedeză au mai vizitat Biserica noastră : Pastorul Henrik
Svenungsson, pe atunci consilier pentru Relaţiile E xterne32, între 21
iunie — 1 M i e 1976, pentru a supune P. F. Patriarh J U S T IN IA N (1948—
1977) programul v izite i în Suedia, fixată pentru 2— 12 septembrie 1976 33.
V izita a fost apoi fixată pentru anul următor (12— 23 mai 1977), cînd nu
s-a mai putut face, din cauza trecerii, da cele veşnice, a întîistătătorului
Bisericii noastre (26 martie 1977).
Este cazul să amintim că numeroase personalităţi bisericeşti sue
deze au adresat Superiorului Bisericii O rtodoxe Române de ila Stock
holm, m esaje scrise şi verbale, de con doleanţe34, în legătură cu d ece
sul celui de al treilea patriarh al României.
Biserica Lutheirană Suedeză a fost reprezentată la festivităţile le 
gate de întronizarea P. F. Dr. IU STIN MOISESCU, Patriarhul Bisericii
O rtodoxe Române, de lla 19 iunie 1977, de Pastor Primarius LARS
C A R L ZO N , V icepreşedintele Consiliului Ecumenic al B isericilor
din
Suedia, actualul episcop de Stockholm (începînd din 1979), care a v iz i
tat şi mai multe mînăstiri (C em ica, Pasărea, Curtea de A rgeş şi Cozia),
între 17— 20 iunie 197735, condus de preotul român de la Stockholm.
Din discursul rostit de acesta, la masa oficială, este de reţin u t: «Cu
Biserica O rtodoxă Română are Biserica Latherană Suedeză, v ech i şi
adinei rela ţii de prietenie, a căror sem nificaţie a crescut, nu puţin, In
anii din urmă, prin în iloritoa rea lucrare a Parohiei O rtod oxe Române
din Suedia, care a înaintat în tr-u n şir în treg de oraşe suedeze, şi a în 
semnat foarte mult, nu numai pentru rom ânii ce s-au stabilit în Suedia,
dar de asemenea, pentru clim atul ecum enic general din S u e d ia »36.
Două m onahii suedeze, din gruparea «Surorile Sf. Duh», au vizitat,
de asemenea, mînăstirile m oldovene, în luna aprilie 1971 37, v izită în
toarsă în Suedia, de maica Eustohia Ciucanu, stareţa mînăstirii Agapia,
în anii mai apropiaţi de noi.
Pentru a întregi tabloul, este cazul să menţionăm un număr impor
tant de scrisori schimbate între conducătorii celor două Biserici, ca ur
mare a unoir acţiuni întreprinse de cel dintîi preot, trimis să lu creze la
Stockholm, care v or trebui cîndva tipărite, ele fiind documente im por
tante ale relaţiilor bisericeşti româno-suedeze.
30.
Ultima dată la Duminica Rusaliilor din 1982, «Candela», nr. 4/41/1982, p. 25
(foto).
31. «Candela», nr. 3/11/1975, p. 53 seq.
32. Astăzi director a l : «Ajutorului lutheran mondial — secţia Suedia», un bun
prieten al Bisericii noastre. Vezi art. despre P.S. Iosif Gafton în «Candela» nr. 4/
1974, p. 40.
33. «Candela», nr. 2—3/14— 15/ 1976, p. 59— 60; nr. 1/1977, p. 66; «Candela», nr.
4/1976, p. 5— 6; «Mitropolia Olteniei», nr. 5— 6/1976, p. 473— 495. Părintele Patriarh
Justinian a ţinut mult să viziteze Biserica Suediei, dar nu s-a putut...
34. Se pot vedea în «Candela», nr. 1/1977, p. 72 seq. Vezi şi Orthodox Tidning,
nr. 122/1977, p. 248, anunţă decesul şi nr. 123/1977 publică un necrolog semnat de
Radu C. Miron, în limba suedeză.
35. «Candela», nr. 2/18, 1977, p. 61— 62.
36. «Candela», nr. 3—4/19— 20/1977, p. 34— 35, dă discursul în suedeză şi ro
mână. Pentru activitatea B.O.R. în Suedia, vezi şi ROC — L'Eglise Orthodoxe Roumaine en 1973, Bucureşti 1974, p. 152— 153.
37. Candela, nr. 1/1973, p. 10.
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în timpul arhipăstoririi Em. Sale O llo f Sundby, s-a fondat şi s-a
dezvoltat Biserica O rtodoxă Română din Suedia, ajungînd la o organi
zaţie cu trei parohii (Stockholm, G oteborg şi M alm o) şi 12 filiale în
patru ţări (Suedia, Finlanda, N o rve g ia şi Danemarca), cu trei p u b lic aţii:
«C an dela» (1973), «Alm anahul parohiei de la G oteb org» (1977) şi «C re 
dinţă şi viaţă», de da M alm o (1980).
La Stockholm a luat fiinţă îşi un Institut de studii româneşti, o b ib lio
tecă cu circa ,1.000 de titluri şi o discotecă cu peste 100 de plăci cu
muzică cultă şi populară, piese de teatru, etc.
Biserica de stat a Suediei, Primatul e i (1972— 1983) şi colaboratorii
săi (H. Svenungsson, L. Carlzon,.H. Sjostrâm, G. Perry ş.a.), ca şi statul
suedez, prin Adm inistraţia naţională de im igrare şi Consiliul Bisericilor
Libere, ne-au venit intr-ajutor, după ce s-a văzut seriozitatea lucrului
nostru, moral şi material. De altfel, «toţi cei 11 români, mai în vîrstă sau
mai tineri, care au aotivalt în cadrul Bisericii Ortodoxe Române din
Suedia, pînă acum, ca preoţi, cântăreţi şi soţiile acestora, nu numai că
au învăţat cu toţii lim ba suedeză, dair au devenit adevăraţi slujitori ai
bunelor raporturi de prietenie dintre Bisericile, ţările şi popoarele
respective.
Primul preot ortodox român, oare a lucrat în Suedia (1971— 1978),
a fost onorat da superlativ, în special în anii din urmă, totul culminînd
cu acordarea de către M. S. Cari al X V I-le a Gustav a Ordinului «Steaua
P olară» clasa I-a, în grad de cavaler, la propunerea Eminenţei Sale
Arhiepiscopului Dr. O llo f Sundby.
Din scrisoarea cellui din urmă spicu im : «In această con ferire de
o rd in este de văzut o recunoaştere, din partea suedeză, a sem nificaţiei
pe care lucrarea Dumnevoastră... a a vu t-o pentru re la ţiile nu numai
dintre Bisericile noastre, dar şi dintre ţările noastre... Doresc să vă e x 
prim, în mod special, bucuria şi preţuirea mea pentru legăturile pline
de prietenie ce s-au închegat în tre Dumneavoastră şi m ine personal, ca
şi în tre Dumneavoastră şi cola b ora torii mei. Sînt pe deplin încredinţat
că un bun fundament s-a creat pentru continuarea con ta ctelor noastre
fecunde. Cu cordiale salutări, al Dumneavoastră fierbinte devotat, O llo f
Sundby, A rh ie p iscop ».
Acum, cînd ilustrul primat al Suediei, Dr. O llo f Sundby, s-a retras
de la cîrma Bisericii patriei sale, ne simţim datori a-i exprima profundă
admiraţie, respectuoase mulţumiri şi adîncă recunoştinţă pentru tot ce
a făcut ca prietenia celor două Biserici să înflorească atît de frumos şi
să constituie astfel, neîndoielnic, un punct culminant. îi dorim, în con
tinuare, sănătate deplină, bogate satisfacţii evanghelice şi viaţă înde
lungată !
d.
N o u l A rh iep isco p -P rim at al Suediei. Oficiosul Bisericii Luterane
Suedeze ne aduce la cunoştinţă că, din cele trei persoane aşezate pe
listă, în ordinea votu rilor obţinute, de către organul e le ctiv bisericesc,
Guvernul suedez s-a pronunţat pentru primul şi l-a numit ca Arhiepiscop
de Uppsala şi Primat al Suediei pe Em. Sa BERTIL W E R K STR O M 38, fost
pînă acum episcop de Hărnosand, din 1975.
38. Svenska Kyrkan Tidning, nr. 8 din 25 febrr. 1983, p. 1 şi 2.
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Eminenţa Sa este născut în 1928, a devenit pastor în 1954, a studiat
la Lund (licenţiat în teolo gie) şi apoi la Universitatea din Chicago, o
specializare ca preot de spital. A funcţionat ca preot de spital, şi la C li
nica psihiatrică din Sundsvall, după care a fost ales episcop. Din cele
declarate unor ziarişti reiese că noul Primat, care-şi va lua postul în
prim ire în luna iulie a.c., este de părere că « trebuie creată în Biserică
o com uniune mai caldă şi mai vie, că trebuie lăsate la o parte m e to 
dele în v ech ite şi că trebuie să ne ajutăm, m ai m ult, unii pe a lţii».
In ceea ce priveşte alternativa de «Biserică liberă», sau status quo,
Em. Sa s-a pronunţat întotdeauna, dar mai ales la Adunarea biseri
cească din 1982, pentru o Biserică mai liberă (friare Kyrka).
Pentru funcţia de episcop de Hărnosand, unde actualul Primat a
funcţionat 8 ani (1975— 1983), s-a făcut şi acolo o listă cu trei persoane,
de către Adunarea electivă, avînd în frunte pe Pastorul BENGT H A LLGREN, Decanul catedralei din V ăx jo, care, cum ştim, a însoţit pe P ri
matul Suediei, în cea de a treia călătorie la noi (27.IX. — 3.X.1982),
prieten cu fostul superior de la Stockholm şi cu preotul M ihai Radu de
la M alm o, pe care i-a ajutat cu localul pentru serviciile lor religioase,
de la V ă x jo . A cesta a iost confirm at ca episcop de Harnosand. In felul
acesta, un alt prieten al Bisericii noastre s-a ridicat în ierarhia Bise
ricii Suedeze.
e.
P erspective de viitor. Strădaniile constante şi dezinteresate, ale
preoţilor români din Suedia de pînă acum, relaţiile cordiale satornicite
în perioada dintre 1971— 1983, atît între conducătorii celor două Bise
rici, cît şi la n ivel de ierarhi români şi episcopi suedezi, toate celelalte
stări de lucruri ce s-au ţesut, cu grijă, de ambele părţi, şi moştenirea
extrem de frumoasă şi bogată, sub raportul unei bune cunoaşteri şi a
dialogului dragostei dintre cele două înalte instituţii bisericeşti, pe care
o lasă Em. Sa O llo f Sundby, urmaşilor săi, Em. Sa Primatul Bertil
W erkstrom , de acum, ne autorizează a crede că celle două Biserici vor
face paşi mai hotărîţi şi mai însemnaţi, pe făgaşul lucrului evanghelic de
slujire a sufletelor, a celor două ţări şi popoare şi pentru pacea lor şi a
lumii întregi.

♦ R e c e n z i i *

* 4 *, Rom ânii la 1859. Unirea Prin cipa telor Române în conştiinţa eu
ropeană. D ocum ente externe, voi. I— II, Editura ştiinţifică şi enci
clopedică, Bucureşti, 1984, 1112 p. + 27 ilustraţii şi facsimile.
234 de documente în limbile : engleză, franceză, germană, italiană, maghiară,
română, sîrbă, spaniolă şi turcă, referitoare la pregătirea, înfăptuirea şi ecoul in
ternaţional al Unirii Principatelor Române, înfăptuită în ianuarie 1859, fac obiectul
acestei lucrări-ghid în istoriografia românească referitoare la acest moment istoric
din viaţa poporului nostru. Ele au fost selectate din colecţiile de microfilme şi xero
grafii aflate în posesia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului şi provin dm dife
rite arhive străine cercetate în ultima vreme de specialiştii români.
In marea lor majoritate, aceste acte inedite reflectă eforturile înaintaşilor noş
tri pentru făurirea unui stat naţional unitar precum şi «mobilurile şi gradul de autoimplicare al Puterilor garante în soluţionarea cauzei românilor, modul în care ele au
facilitat, au complicat sau au încercat să împiedice triumful acestei cauzei».
Moment epocal în procesul realizării statului naţional unitar român, Unirea din .
anul 1859 reprezintă încununarea unui proces cu adînci rădăcini în bimilenara isto
rie românească şi cu repercusiuni dintre cele mai favorabile pentru dezvoltarea ulte
rioară a naţiei române. Eforturile româneşti pentru Unire şi-au aflat şi un vibrant
ecou internaţional, documentele inserate în această lucrare adeverind tocmai acest
lucru. Depistate în arhivele şi bibliotecile de peste hotare, documentele ce alcătuiesc
primul volum, ca şi lucrările din care au fost selectate părţile ce compun volumul
al doilea, permit cunoaşterea punctelor de vedere ale cercurilor politice oficiale eu
ropene asupra evenimentelor ce se petreceau în părţile sud-estice ale continentului
după jumătatea celui de-al XlX-lea secol. Amintim că pînă la această dată avuse
seră loc mişcarea eteristă de la 1821, revoluţia de la 1848, războiul Crimeii de la
1856, şi că la aproape două decenii după actul Unirii Principatelor Române vor avea
loc, în aceeaşi Europă de sud-est, ample mişcări de eliberare şi emancipare naţio
nală, care vor marca profunde schimbări politice şi geografice.
Documentele cuprinse în lucrarea ce face obiectul acestor rînduri arată varie
tatea reacţiilor marilor puteri ale vremii faţă de idealul românesc nutrit de secole :
unirea tuturor românilor în graniţele unui stat unitar şi independent. Multe dintre
aceste documente evidenţiază iniţiativele şi strădaniile poporului român pentru rea
lizarea fireştilor şi legitimelor sale dorinţe, exprimînd în acelaşi timp şi puternica .
manifestare a conştiinţei naţionale a românilor. Unele dintre acestea reliefează preg
nant faptul că — indiferent de provincia în care trăiau — , între români au existat
dintotdeauna permanente legături sociale, economice şi culturale şi că dorinţa de
unire era unanimă; «Uniţi-vă cu noi, fraţi români de dincolo de M ilc o v ; peste undele
lui vă întindem braţele, dorind cu înfocare a vă da sărutarea frăţiei şi libertăţii. Mun
tean şi moldovean sînt toţi români, sînt fraţi, o singură naţie. Uniţi-vă cu noi, goniţi
pe tiranul al cărui nume va rămîne o pată vecinică în istoria ţă rii; înălţaţi stindardul
libertăţii şi dobîndiţi-vă sfintele drepturi. Uniţi vom fi ta ri; uniţi vom sta împotriva
oricărui vrăjmaşi al libertăţii noastre» (p. 7). Aceleaşi simţăminte nutreau şi românii
locuitori pe versantul celălalt al Carpaţilor, despre care documentul nr. 5 consem
nează : «Naţiunea valahă sau română din Transilvania (cum a hotărit ea acum să se
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numească, linînd seama de originea ei naţională şi pentru a prelntîmpina orice con
tuzie cu slavii), s-a constituit ca atare şi a cerut emanciparea politică deplină». Cu
noscător deplin al realităţilor româneşti, autorul documentului continuă : «Dacă Tran
silvania rămîne în aceeaşi situaţie de pînă acum, atunci s-ar putea ca românii — cel
mai numeros şi, in orice caz, cel mai vechi neam din Transilvania, care pînă acum a
fost sclav al celorlalte trei naţiuni — , să fie recunoscuţi ca a patra naţiune prin su
perioritatea numerică a neamului lor» (p. 9—10). Şi documentul nr. 49 glăsuieşte în
acelaşi sens al conştiinţei naţionale şi al dorinţei de unire «...căci dacă Principatele
ar constitui un singur stat, cinci milioane de locuitori din Transilvania, Banat şi
Bucovina, de origine română, ar dori cu certitudine să se alăture acestui stat» (p.
121). Acelaşi document trădează însă şi temerile puterilor străine direct interesate de
mersul evenimentelor din Principate — doc. nr. 49 (p. 121) şi doc. nr. 63 (p. 163).
Pentru Austria în speţă, problema Unirii Principatelor «avea o importantă nemijlo
cită», aceasta fiind pentru ea «o problemă a însăşi dăinuirii ei» — doc. nr. 49 (p.
126) ; doc. nr. 70 (p. 181) şi doc. nr. 75 (p. 194).
Preocupate de propriile lor interese puterile străine vor face tot ce le va sta în
putinţă pentru a împiedica realizarea Unirii, mergînd pînă acolo încît vor exclude
din listele electorale persoanele cunoscute ca (Jrounioniste — doc. nr. 58 (p. 150),
sau vor trece la falsificarea pur şi simplu a aceloraşi liste — doc. nr. 54 (p. 144).
Despre asemenea ilegalităţi citim şi în doc. nr. 102 (p. 296). Iar cînd unele dintreaşa-numitele puteri protectoare vin să ceară dreptul de a proteja Principatele, ele
nu se gîndesc decît să le acorde protecţia lupului (voi. II, p. 79).
Împotriva nenumăratelor piedici, ideea Unirii va triumfa totuşi căci în ea nu
era nimic josnic şi satisfăcea şi apropia toate conştiinţele. Hotărît lucru, Unirea tre
buia realizată : «N oi trebuie să avem Unirea ; dacă Puterile nu ne-o recunosc, sîntem
nevoiţi să ne-o realizăm singuri» — doc. nr. 195 (p. 547). Cuza însuşi mărturisea că
«pentru reuşita Unirii el va fi primul care s-o proclame şi va fi gata să se retragă
pentru a face posibil acest aranjamente — doc. nr. 111 (p. 322).
Alegerea colonelului Alexandru Ioan Cuza şi reaeţiile faţă de această alegere
sînt relatate în documentele nr. 105— 109 (p. 299— 312).
Vis-a-vis de această alegere reţinem că era pentru prima dată în Moldova cînd
o alegere se înfăptuia fără să se fi cheltuit nimic, fapt consemnat şi de documentul
nr. 105 (p. 303). Bucurîndu-se de o aprobare aproape unanimă, alegerea lui Cuza rea
lizată fără intrigă, violenţe sau corupţie — doc. nr. 111 (p. 322), era expresia cea mai
adevărată a sentimentului naţional — doc. nr. 111 (p. 321).
Dînd dovadă de un înalt patriotţsm şi de maturitate, renunţîndu-se la animo
zităţile dintre reprezentanţii partidelor vremii şi prevalîndu-se de faptul că consti
tuţia admitea ca un moldovean să fie ales domn al Valahiei şi invers ■— doc. nr. 117
(p. 338) şi doc. nr. 131 (p. 369) — , alegătorii munteni cheamă pe tronul ţării prin
voturile lor pe acelaşi colonel Cuza, — doc. nr. 119 (p. 346—347) şi doc. nr. 130 (p.
366). Era singura ipoteză la care reprezentanţii puterilor garante nu s-au gîndit, pe
care tratativele încheiate la Paris nu au prevăzut-o, dar pe care româniiau avut-o
in vedere şi au pus-o în practică. Această dublă alegere era o dovadă grăitoare a
sentimentului general în favoarea Unirii
După tergiversări agasante, Poarta Otomană va accepta să acorde învestitura
de domn al Ţării
Româneşti şi al Moldovei, unicului ales al naţiunii — doc. nr. 163
|p. 463), doc. nr. 165 (p. 465) şi doc. nr. 171 (p. 486). în acest sens sultanul Abdul
Mechid I va trimite şi actele de recunoaştere, — doc. nr. 173 (p. 495).
Unirea Moldovei cu Ţara Românească a produs multă bucurie întregii suflări
româneşti. Izbînda din Principate era şi bucuria românilor transilvăneni care mani
festau acum pentru restabilirea unui mare «Imperiu» daco-roman, — doc. nr. 184
(p. 520). Se pare că visul de refacere a daco-romanismului îngraniţele sale
fireşti
nu era străin lui Cuza — doc. nr. 208 (p. 582), căci se vorbea chiar de nişte iniţia
tive de atragere a românilor transilvăneni în acest sens — doc. nr. 205 (p. 573) şi
doc. nr. 207 (p. 576).
Documentul nr. 217, inserat în paginile de încheiere ale celui dintîi volum cu
prinde o relevantă mărturisire de credinţă a alesului naţiunii române la 1859, măr
turisire care subliniază dorinţa fierbinte de unire a românilor, modul paşnic şi am
zice curat în care ea a fost realizată, precum şi virtuţile de excepţie ale aceluiaşi
Cuza care dădea prin aceasta glas puternicelor sentimente patriotice de care era
însufleţit şi care punea mai presus de orice, de propria-i persoană chiar, interesele
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naţiunii. «Pentru interesele şi prosperitatea României — declara Cuza — , mă voi re
întoarce cu plăcere în viaţa particulară, lăsînd un tron pe care nici nu l-am rîvnit,
nici nu l-am căutat, pe care nu l-am datorat decît stimei compatrioţilor mei şi pe
care l-am acceptat, chiar din prima zi, decît numai ca pe o povară obositoare. Nu-mi
va rămîne nimic de dorit dacă retragerea mea poate consolida independenţa Ro
mâniei, poate da garanţii reale prosperităţii sale» (p. 647— 648).
Volumul al II-lea, elaborat de Biblioteca Centrală de Stat a R. S. România cu
prinde material selectat din 31 de lucrări ce aparţin mai multor autori de diferite
naţionalităţi. «Selecţiile» reliefează necesitatea realizării Unirii celor două Princi
pate Române, revenirea la vechile «capitulaţii» încheiaite de acestea cu Sublima
Poartă, «capitulaţii» care în mod practic nu ştirbeau Ţărilor Române libertatea de
organizare internă şi suveranitatea lor în raporturile internaţionale, nu permiteau
înstrăinarea, sub nici o formă, de către Imperiul otoman, a brazdei străbune. Frag
mentele selectate demonstrează în acelaşi timp că chiar şi străinii erau conştienţi
de legitimitatea Unirii, de necesitatea realizării unităţii politice şi administrative a
tuturor provinciilor locuite de români. Mulţi dintre autori înţelegeau pe deplin îm
potrivirea şi reaua voinţă a unor puteri ca Austria care se temea ca românii aflaţi
sub vremelnica lor jurisdicţie să nu Teară din nou ca pe Cîmpia Blajului : «Vrem
să ne unim cu Ţara». Acest lucru reiese chiar din primul text selectat şi inserat
în volum : «Şi să nu se uite
că aceste cuvinte (versurile primei strofe din poezia
lui Vasile Alecsandri, «Deşteptarea României», n.n.), nu erau- adresate doar româ
nilor din cele două Principate, ci şi celor din Ungaria, din Transilvania, din Bu
covina şi din Basarabia» (p. 2). Din acelaşi text selectat reiese apoi că împotriva
tuturor vicisitudinilor vremii şi a nesfîrşitelor piedici puse de lacomele şi nelealele
puteri garante, românii nu vor ceda. Iarăşi şi iarăşi ei vor relua acţiunile lor pentru
împlinirea acestui frumos şi totuşi atît de firesc vis. «Infrîngerea moldo-vlahilor nu
poate fi decît vremelnică şi mişcarea care conduce Europa Orientală spre renaştere
nu va oc.oli neamul românesc» (p. 12). Ei, străinii, cunoşteau realităţile româneşti
şi erau sinceri atunci cînd afirmau: «Poporul român dăinuie nu numai în Valahia
şi Moldova...; este un
popor
în întregime latin,aşa cum o arată şi num
toriul pe care-1 ocupă în masă compactă este aproape vechea Dacie Traiană» (p. 21).
Şi «Să nu uităm că românii formează două treimi din populaţia Transilvaniei, în
timp ce toate celelalte elemente reunite : unguri, secui, saşi, greci, armeni, etc., for
mează în ansamblu cealaltă treime» (p. 13). Cunoşteau speranţele lor înşelate (p.
74—75) şi-că în ciuda tuturor vitregiilor sorţii «românii au păstrat unitatea de rasă,
unitatea de limbă, unitatea de obiceiuri şi de simţire» (p. 79). Religia lor era cu
noscută şi apreciată (p. 66), ca de altfel şi calităţile soldatului român, despre care
unul din autorii citaţi în volum scrie : «Se ştie cît de buni soldaţi sînt românii. Nu
mai este nevoie să vorbim de timpul cînd lupta victorios împotriva naţiunilor celor
mai războinice şi celor mai de temut din vecinătatea lo r ; dintre românii din imperiul
său îşi recruta Austria cele mai bune trupe. Mai trebuie remarcat că în războaiele
de la începutul acestui secol între turci şi ruşi, atunci cînd moldo-vlahii oscilau
între cele două influenţe contrarii, victoria înclina întotdeauna înspre partea în care
se alăturau detaşamente de trupe româneşti (p. 55).
Acest al doilea volum pune la îndemîna cititorului un bogat material infor
mativ privind trecutul nostru istoric, precum: desfăşurarea evenimentelor din pe
rioada post paşoptistă, raporturile cu . totul speciale în care s-au aflat românii cu
Poarta Otomană, interesele pe care le nutreau puterile străine aici, la gurile Du
nării, etc. Ceea ce trebuie reţinut din toate acestea este faptul că autonomia ro
mânească a putut fi adeseori îngrădită, dar niciodată desfiinţată (p. 102) şi că pre
tinsele drepturi ale puterilor vecine asupra Principatelor, fie asupra unei părţi din
teritoriul lor, fie de a se amesteca în treburile lor interne, n-au fost concedate
niciodată şi nimănui de către Poartă, pentru simplul fapt că acesteia nu-i aparţineau
(passim).
Unirea era singura cale — fapt recunoscut şi de străini — care putea asigura
prosperitatea (p. 50); ea era totodată instrumentul material şi resortul moral al ori
cărei propăşiri (p. 57). Dacă conform «capitulaţiilor» şi vechilor datini Principatele
Române aveau dreptul să încheie tratate de alianţă cu puterile străine, cu atît mai
mult ele îl aveau pe acela de a îndheia între ele alianţa cea mai strînsă şi mai pro
fundă, adică de a se uni (p. 108).
împotriva tuturor piedicilor ce i s-au pus în cale atît în interior cît şi în ex
terior Unirea a fost în cele din urmă înfăptuită şi recunoscută. Jocul de interese
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al marilor puteri, precum şi ultimele acte ale domniei lui Cuza, ce adunaseră în
jurul său duşmăniile boierilor, au dus la abdicarea celui dintîi domnitor al Unirii
şi la înlocuirea sa cu un prinţ străin.
Cauza Unirii celor două Principate Române fusese totuşi cîştigată şi definitiv
consfinţită. In sînul statului unic nou creat viaţa naţională se va dezvolta cu un
plus de forţă şi de omogenitate ce vor avea ca rod ultim dobîndirea independenţei
şi a suveranităţii statale.
Prin importanţa şi caracterul inedit al majorităţii documentelor, lucrarea Românii
Ia 1859. Unirea Principatelor. Documente externe, completează în mod fericit ediţiile
anterioare de documente referitoare la Unirea Principatelor Române, contribuind ast
fel la formarea unei viziuni de ansamblu asupra istoricului aat înfăptuit în ianuarie
1859. Confirmînd unele date cunoscute, aducînd mărturii inedite ce permit studierea
şi clarificarea unor probleme dominante aflate în centrul politicii europene a timpului,
cele două volume confirmă, mai presus de orice, locul şi ponderea problemei româ
neşti, afirmarea dreptului de voinţă al poporului nostru pe plan internaţional, Unirea
iifipunîndu-se ca o necesitate şi ca o victorie românească.
Lucrarea sporeşte în aprecieri şi valoare şi prin prezenţă notelor de la finele
fiecărei lucrări inserate în paginile celui de al doilea volum, note ce aduc corectări
unor erori ale autorilor, precum şi lămuriri asupra unor date şi evenimente cunos
cute mai puţin cititorilor şi chiar specialiştilor.
Alexandru M. IO NIŢĂ

M IH A IL DIACO NESCU, Spiritualitatea D aciei, Ed. Cartea Românească,
Bucureşti, 1982.
Orice popor, prin fiii săi reprezentativi, indiferent de treapta de civilizaţie pe
care a ajuns, — şi poporul român îndeosebi — se apleacă cu interes şi respect asupra
trecutului său şi al înaintaşilor săi. Căci virtuţile şi valorile strămoşilor şi înainta
şilor străbat secolele şi se ara|tă în urmaşi.
Călătoria spre zei, noul roman al lui Mihail Diaconescu este o amplă construcţie
epică a unei epoci îndepărtate în timp din istoria noastră, aceeea a «împăratului»
Burebista, stăpînitor peste regi geţi, ca : Dapix al Capidavei de la Dunăre, Coson cel
Tînăr, mai marele geţilor keiasigi şi potulatensi, Roles al Sucidavei şi mulţi alţi tru
faşi stăpîni de «dave» : Carsidava 'pe Prut, Buridava şi Acidava de pe Olt, Argedava
de pe Argeş, Zargidava, Tamasidava, Setidava, Ziridava, Susudava, Clepidâva, Netindava geţilor napei şi a piageţilor, condusă de regele vasal Dicomes, Rusidava etc.,
precum şi stăpînul cetăţilor greceşti de pe ţărmul Pontului Euxin : Mesambria, Odessos, Dionysopolis, Tirizis, Callatis, Tomis, Histria, Harpis. Tyras, Olbia şi Apolonia.
Unii dintre aceşti regi îi erau prieteni sau vasali credincioşi slăvitului împărat Bu
rebista, ca : Dapix din Capidava, Ziraxes de la Arrubium şi Noviodunum, Dribal
de la Apulum (fratele împăratului), Bitus de la Idata — stăpînul geţilor sargaţi — ,
Aulubeista de la Napoca —- stăpînul dacilor napei — , Bitucentu de la Abrud —
stăpînul agatirşilor şi al Munţilor Apuseni — , Diuzen — stăpînul oraşului Arcobadava şi al geţilor anasmensi — , Tiamarcos de la Buridava pe Olt, Tarsa de la Zusidava de pe rîul Buzău, — s,tăpînul geţilor caucacensi, nepotul împăratului — , Biitritalis, ruda împăratului, stăpînul dacilor biefi, din Singidava de pe Mureş etc. Iar
alţii, pe lîngă că nu se supuseseră niciodată pe deplin străluminatului Burebista, aş
teptau sau pîndeau clipa răfuielilor cu acesta, ca Dicomes de la Argedava, cel pu
rurea răzvrătit, şi Roles de la Sucidava, căpeteniile tuturor răzvrătiţilor împotriva lui
Burebista, cu legături şi tocmeli ascunse cu romanii, duşmanii de moarte ai lui Bu
rebista, cărora li se adăugau Coson cel Tînăr de la Acidava. Beithuceilas de la Docidava, vînzător de ţară, spînzurat de împărat, precum şi klţii mai mici, dregători
$i osteni.
Romancierul defrişează estetic teritoriul aproape virgin al vremurilor lui Bu
rebista, pe baza unei documentaţii minuţioase, cu o remarcabilă valorificare a de
taliului istoric într-o sinteză epică de anvergură, în care forţa de imaginaţie a artis
tului şi pasiunea acestuia pentru valorile de primă mărime din istoria zbuciumată
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a poporului nostru, şi-au adus bogata lor contribuţie. In Călătoria spre zei, forţa
de imaginaţie a artistului, lucrînd mai cu spor decît în celelalte romane, tocmai
pentru că în acest teren virgin nu putea fi controlată prin informaţii obiective, a
atins performanţa unică de evocare a unei epoci istorice atît de îndepărtate din is
toria poporului şi pămîntului românesc. De altfel, marile realizări ale regelui Burebista pe plan politic, administrativ-social şi militar, cunoscute doar fragmentar, nu
puteau decît să impulsioneze profund, prin proporţiile lor unice, simţirea artistului
Mihail Diaconescu şi să-i mărească mult forţa imaginaţiei lui creatoare. Iar protago
nistul romanului, Arhidamos, şi el personalitate de pe fundalul aceleiaşi epoci is- .
torice, cu rost precis să servească tezei romanului, este el însuşi rezultatul marii
forţe de imaginaţie a artistului. De altfel, Călătoria spre zei, aşa cum s-a remarcat
şi de alţii, este un roman tezist, dar în sensul bun al cuvîmtului, căci, cu argumen
tele ficţiunii, sînt prezentate cele două culturi şi civilizaţii la fel de robuste, cea
geto-dacă şi cea romană, confruntîndu-se în contextul contemporaneităţii lor arhaice.
Iar teza aleasă este urmărită mai mult decît prin toate celelalte personaje, prin A r
hidamos.
Subiectul romanului şi valorile pe care autorul ni le descoperă sînt legate de
acest personaj-cheie, Arhidamos, fratele lui Agesilaos, «arhontele eponim» al cetăţii
greceşti Apolonia de pe malul Pontului Euxin, pleacă în solie la împăratul Burebista,
la Sarmizegetusa, ca să obţină scutirea' de dări şi de alte îndatoriri. Era o misiune
foarte importantă şi un drum greu pîndit de tot felul de primejdii, unele nebănuite,
din partea duşmanilor împărăţiei lui' Burebista, ca regii geţi Roles şi Coson cel
Tînăr, Dicomes de la Argedava, ori grecul Protogenes din Apolonia, rivalul lui A g e 
silaos, care pîndeau momentul trecerii de partea romanilor, în cazul în care împă
răţia lui Burebista ar fi fost atacată, din sudul iDunării, de către marele imperator
Caius Iulius Caesar, aflat acum pe culmile puterii lui. Călătoria plină de peripeţii
a lui Arhidamos la Sarmizegetusa, primirea soliei de către marele Burebista, parti
ciparea în continuare a eroului nostru la campania geto-dadlor conduşi de Bure
bista contra lui Ariovist care năvălea în fruntea .germanilor săi dintre nord-vest că
tre centrul împărăţiei geţilor şi plecarea, apoi, într-o altă solie, a lui Arhidamos,
încredinţată lui de Burebista, la Roma, ca să trateze pacea cu însuşi imperatorul
Caius Iulius Caesar, pînă la revenirea, în sfîrşit, în Apolonia, constituie subiectul
romanului cu momentele lui principale.
întreprinderea la care se angajează Arhidamos este nebănuiit de grea şi cu
multe implicaţii pentru el şi pentru cele două împărăţii şi spiritualităţi care se con
fruntă. Decizia lui Arhidamos pentru această misiune şi solie este luată într-un mo
ment de cumpănă pentru Apolonia, cînd încordarea legăturilor dintre geţi şi romani
se adîncea de la o zi la alta prin intense pregătiri de război de o parte şi de alta,
romanii pregătindu-se de mulţi ani să lovească împărăţia Daciei, iar geţii ca să
se apere, şi cînd mulţi dintre concetăţenii săi înclinau către tutela romană.
Înainte de această mare călătorie, Arhidamos trecuse prin şcoala filosofilor din
stoa Porticului din Atena şi a retorilor şi călătorise mult cu treburi negustoreşti în'
cele mai îndepărtate ţinuturi ale Orientului, din care acumulase o mare experienţă
de viaţă şi o iniţiere nu mai puţin bogată în tainele cunoaşterii omului. Pentru el,
«călătoria spre miazănoapte» în împărăţia geţilor «nemuritori» devine o călătorie
iniţiatică: «O călătorie este ca o străbatere necurmată de alte şi alte zări, ca o
dezmărginire spre taine pe cît de nebănuite, pe atît de dorite. O călătorie este
o ispită. E o încercare heuretică sub semnul cunoaşterii». Aşa îi învăţaseră pe oameni
Herakles, Menelau şi Ulise. Arhidamos, în ciuda temerii de necunoscut, de nepre
văzut şi de mari şi nebănuite necazuri care pot însoţi călătoriile printre oameni şi
pe meleaguri necunoscute, se gîndea serios la călătoria spre miazănoapte şi o dorea.
Căci o călătorie i se părea lui o ispită pentru că «ea înseamnă bucurie. Bucuria
cunoaşterii. Descoperire. Descoperire de adevăruri mai ales». Şi nu poate fi pe lume
o bucurie mai mare decît cunoaşterea adevărului, se gîndea el. Căci, «odată cu
cerit, adevărul e însă mai trainic ca piatra sau ca bronzul. Adevărurile sînt ne
muritoare. Ele îi fac pe oameni mai tari şi mai drepţi. Numai pe măsură ce înving
necunoscutul, oamenii ajung mai înţelegători de ei înşişi, adică mai tari». De aceea,
«cunoaşterea împărăţiei străluminatului Burebista putea fi şi e o bucurie mai trainică
decît multe altele de care avusese el parte pînă atunci» (p. 43 şi 44). Călătoria aceasta
spre miazănoapte îi apărea lui Arhidamos ca o călătorie spre sine însuşi, ca o pre
facere şi o maturizare în gîndire şi acţiune. Autorul ţine să sublinieze şi direct
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această semnificaţie: «Răposatul părintele nostru, îşi aminti Arhidamos, mi-a spus
de mai multe ori că neamul lui dinspre mamă se trăgea dintr-un basileu get de
lîngă Cetatea Histria. Că acest basileu, Seuthes, despre care ne-a vorbit mereu,
şi-a măritat tetele cu oameni de mare vază din cetate». Iar Agesilaos, fratele lui
mai mare, arhontele eponim al cetăţii Apolonia, întăreşte acest adevăr: «Noi ne
tragem din neam de basilei şi ar fi drept să stăpînim cetatea Apoloniei ca basilei.
Cinstea de arhomte eponim pe care o am mi-a fost dată de cei din Apolonia şi pentru
că faima neamului nostru o întrece cu mult pe a altora» (p. 22 şi 23). iln aceasta se
cuprinde şi justificarea călătoriei: «Un bărbat coborîtor din neam de basilei poate
vorbi aşa cum trebuie cu un împărat. Noi doi, reflectează Agesilaos, am putea face
acest lucru. Pentru că noi ne tragem din geţi. Din basilei geţi» (p. 23). Convingerea
că este coborîtor din basileii geţi îl conduce pe Arhidamos pe toate drumurile în
tortocheate ale Daciei, spre Sarmizegetusa, precum şi la templele şi sihaştrii geţilor. Şi autorul apasă pe această convingere a lui Arhidamos : «.Se ruga zeilor
geţi din toată inima. Ştia acum că poate avea încredere în viitor. Sihastrul Auluporis
ti lămurise foarte bine acest lucru. Isi aminti de străbunii săi geţi, de slăvitul
rege Seuthes îndeosebi, care stăpînise ţinuturile de pe lîngă cetatea Histria şi îşi
măritase fetele cu greci bogaţi şi de mare vază din oraşele de pe malul Mării. EI,
Arhidamos, care se trăgea din neamuri de basilei geţi, era aici, la Sarmizegetusa,
ca de altfel peste tot în împărăţia Daciei, acasă, între Cei de un neam şi un sînge
cu el. Se simţea get. Călătoria aceasta era, între altele, o călătoria spre sine în
suşi. Totdeauna fusese get. De aceea, străbunii săi şi toţi zeii geţilor îl ocroteau»
(p. 192— 193). iln Sarmizegetusa se simţea la el acasă, cu ai săi. «Era liniştit. In
clipele acelea, uitînd cu totul de scopul soliei, nu mai dorea parcă nimic altceva
decît să înţeleagă dacă măria-sa străluminatul împărat Burebista este şi el zeu sau
nu» (p. 193 şi 198).
Drumul Iui Arhidamos de la Apolonia la Sarmizegetusa este un drum al cu
noaşterii geografice şi istorice şi, mai ales, al cunoaşterii interioare. Prozatorul nos
tru, prin personajul său Arhidamos, caută să pătrundă cît mai adînc în miezul cre
dinţelor şi miturilor, al valorilor spirituale şi al eresurilor strămoşilor noştri, gatodacii, precum şi în problemele şi atitudinile acestora faţă de viaţă; de muncă şi
de natură. De aceea, nu fără o raţiune, bine urmărită, momentele esenţiale ale primei
părţi a cărţii, adică ale marii călătorii a lui Arhidamos spre Sarmizegetusa, sînt cele
ale iniţierii acestuia în secretele înţelepciunii geţilor, în timp ce confruntarea cu
duşmanul, prezentată in episoade secundare, incidentale, este fără mare importanţă.
Din acelaşi motiv întemeiat, Mihail Diaconescu s-a ferit să ne prezinte ca personaj
principal al cărţii pe regele dac Burebista şi faptele sale strălucite, apelînd la un
grec din Apolonia, Arhidamos, cunoscător deopotrivă atît al spiritualităţii greceşti
cît şi al celei geto-dace, ca unul ce era coborîtor din geţii nemuritori şi, — dacă
mai luăm în considerare şi faptul că Troia a fost întemeiată de geţi, şi că părintele
romanilor, Eneas, a plecat de aici, — apropiat şi cunoscător al romanilor, drept pentru
care merge să trateze pacea geţilor cu ei, la Roma.
Triumful spiritului asupra celor trupeşti este desăvîrşit aici. Căci marea aven
tură pe care o trăieşte Arhidamos, în călătoria sa spre Sarmizegetusa, este cea su
fletească în cadrul magnific al naturii geţilor, cu întinsul cîmpiei dunărene, cu mun
ţii şi colinele Carpaţilor, în care se găseşte Cogaiononul, locul sacru în care sălăşluiesc
divinităţile geto-dacilor, în frunte cu Zamolxis, înconjuraţi şi slujiţi de mulţi sihaştri,
avînd ca şef pe marele preot şi sihastru Deceneu, sfetnicul de taină al lui Burebista
şi locţiitorul acestuia.
Prima parte a cărţii, constituită din marea călătorie a lui Arhidamos în fruntea
unei solii din Apolonia la Sarmizegetusa, şi intitulată: «Drumul spre sine» (p. 5—
198), cuprinde prima iniţiere a lui Arhidamos în filosofia şi modul de viaţă al geţilor,
după iniţierea de acasă, în arta retoricii şi filosofia celor din stoa Porticului din Atena
şi a acelora din îndepărtatele ţinuturi ale Asiei.
Cu partea a doua a cărţii, intitulată : «Flăcări şi flori» (p. 199—304), sporeşte
încărcătura dramatică a cărţii, dar fără să depăşească pe cea spiritual-filosofică. A r
hidamos îşi completează şi încheie prima iniţiere în viaţa şi spiritualitatea geţilor.
Participarea împreună cu oştile lui Burebista la luptele cu triburile germanice ale lui
Ariovist îi oferă lui Arhidamos prilejul celei de a doua iniţieri, şi anume în politica
de pace şi de apărare a integrităţii etnice şi teritoriale dusă de Burebista.- ^.cesta
analizează şi discută cu dregătorii lui Burebista atît în termenii cugetării antice cît,
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mai ales, după anumite reprezentări filosofice actuale, probleima păcii şi a războiului,
a luptei de apărare şi aceea a respectării drepturilor altor neamuri de a se bucura de
pămîntul pe care trăiesc şi căruia îi culeg roadele. Burebista — îl asigură Dagisteu,
mare dregător — nu iubeşte războiul şi n-a stirnit nici un război. «Că toate războaiele
au fost iscate împotriva dorinţei sale de pace. Că a fost silit totdeauna să ia arma
în mină şi să lupte, tocmai cînd dorea mai puţin. De sute de ani, de pe timpurile măriilor-lor răposaţilor regi Oroles şi Rubobostes, străbunii slăvitului împărat Burebista,
neamul dacilor se luptă pentru a-şi păstra ţara slobodă. Este, de fapt, o luptă fără
răgaz. Noi şîntem azi mai tari ca oricînd pentru că sîntem uniţi. Fireşte, asta nu-i
împiedică pe duşmani să rîvnească bogăţiile noastre ... Aurul şi argintul nostru, fierul
nostru, locurile bune de arat şi semănat pe care le stăpînim ... Iscusinţa noastră ...
Femeile noastre ... Copiii noştri pe care vor să-i facă sclavi ... înainte a pieri răz
boaiele din lume, ar trebui să nu mai fie in oameni invidie, lăcomie şi ură. Să nu
mai fie nimic josnic. Oamenii toţi ar trebui să fie mai buni şi mai drepţi». Şi aceasta
o spune Burebista şi învăţătura neamului g e t : «Părinţii noştri o spun : Ei ne povă
ţuiesc să păzim legile omeniei ca pe bunul cel mai de preţ. Străluminatul împărat
este puternic pentru că păzeşte învăţăturile neamului' nostru. Bunătatea şi omenia
au totdeauna înţelesuri adînci» (p. 207). Războiul este greu dar trebuie dus. «Stră
luminatul împărat a dorit pacea ... A schimbat numeroase solii şi a făcut mai multe
înţelegeri cu Ariovist. S-a vorbit chiar şi de o înrudire între Ariovist şi strălumina
tul nostru stăpîn care înclina să i-o dea de soţie pe slăvită Candisa. Ariovist crede
însă că numai stăpînirea Daciei îi va pune la îndemînă mijloacele cu care va putea
să biruie Roma. Ariovist n-a făcut niciodată o taină din faptul că trăieşte numai şi
numai pentru a-i birui pe romanis> (p. 208).
Burebista este convins de marile binefaceri ale păcii pentru el şi pentru toţi.
Căci «aşa cum doreşte pacea între supuşii săi sau împărăţia Daciei pe de o parte,
şi celţi sau germani, pe de alta, străluminatul Burebista nădăjduieşte din adîncul inimii
să ajungă la înţelegeri şi cu romanii. Pacea este sau a tuturor sau a nici unuia. Pacea
adevărată are o cuprindere largă...» (p. 208). Dar pe aceasta Burebista nu o aşteaptă
cu braţele la piept, ci totdeauna pregătit pentru a o cuceri. Căci curtea strălumina
tului împărat şi întreaga lui oaste se află acolo unde este el însuşi (p. 209). Şi
nu numai bărbaţii, ci şi femeile şi copiii, care nu sînt mai prejos în materie de luptă
şi vitejie, ca în luptele cu Ariovist. Marele preot îl însoţeşte pe împărat. «El, marele
preot, era, după legile vechi ale dacilor, locţiitorul împăratului atunci cînd împre
jurările o cereau. De aceea, îndemnurile la unire între toţi geţii, înţelegerile treptate
dintre ei, supunerea pe care i-o arătaseră împăratului încă de la început, regii cei
înţelepţi care văzuseră în el un cap luminat şi un stăpîn căruia nu se ruşinau să i
se supună, rînduielile paşnice înstăpînite peste tot, în satele şi oraşele sale, îl
aveau drept meşteşugar iscusit şi pe el, pe marele preot» (p. 231).
Deceneu intuise bine că lovitura grea şi rana lui Burebista, în învălmăşeala lup
telor, veniseră din partea unora dintre duşmanii interni ai acestuia : Roles vicleanul
de la Sucidava şi Coson cel Tînăr de la Acidava, în jurul cărora erau şi alţii, mai
mult sau mai puţin tăinuiţi. Deceneu veghează atît la însănătoşirea grabnică a îm
păratului, cît şi la identificarea şi pedepsirea la timp a duşmanilor păciî şi unităţii.
Cu partea a treia, intitulată «înţelepciunea durerii», lucrurile se precipită. Trimis
în solie la Caius îulius Caesar pentru a tocmi pacea între cele două împărăţii, Arhi
damos pătrunde în lumea de intrigi şi ambiţii deşarte, a Romei. Cu aceasta are loc cea
de a treia treaptă a iniţierii lui Arhidamos în politica Romei precum şi în civilizaţia
şi spiritualitatea romană. Şi la Roma Arhidamos se simte, într-un fel, ca fiind la ai
săi, în răspunsul dat lui Marcus Antonius : «Dar romanii sînt de neam bun... sînt
tot geţi de neam. Fiindcă ei sînt urmaşii celor din Troia. Iar Troia a fost o cetate zidită
in iilo tempore de neamul geţilor» (p. 343).
In această situaţie, pacea între cele două împărăţii este «o datorie sfîntă. E o
chemare foarte înaltă» (p. 344). De această chemare sfîntă nu poate fi străin nici
marele Caesar, reflectează Arhidamos, contemplînd Templul Iertării din mijlocul Ro
mei, ridicat din iniţiativa şi pornirea lui Caesar spre înţelegere. La această înţelepciune
îl adusese pe Caesar durerea trăită mereu în războaie.
Arhidamos încearcă în faţa lui Caesar sentimente asemănătoare cu cele încer
cate în faţa lui Burebista, de uimire şi admiraţie pentru virtuţile lor. Ca şi Burebista,
«în culmea slavei şi a puterii fără margini, Caesar se învrednicea să se ridice deasu
pra răutăţilor şi nimicniciilor omeneşti, a cruzimilor şi a setei de răzbunare îndeo
sebi, pentru a se dărui binelui, iertării depline. înţelepciunea durerii îl face mai milos
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şi mai bun. Caesar nu-i învingea numai pe duşmani. Ştia să se învingă înainte de
toate pe sine însuşi» (p. 333). Caesar învingătorul putea să ierte şi să îndemne şi
pe alţii să ierte, cerînd printr-o lungă scrisoare către Senat, să se înalţe de urgenţă,
în mijlocul Romei, Templul Iertării (p. 333). Vorbeşte şi el aproape în aceiaşi ter
meni, despre război şi pace, declarîndu-se pentru susţinerea păcii înainte de toate
(p. 347— 352). Şi Caesar are mulţi duşmani între sfetnicii lui apropiaţi, dornici şi ei
de mărire politică. Pe mulţii dintre aceştia Caesar îi descoperă şi îi pedepseşte crunt,
dar în luptă deschisă (ca pe Cnaeus Pompeius), iar alţii, de la care nu se aştepta şi
pe care i-a ignorat, îl vor ucide ei mişeleşte în plină şedinţă a senatului (Caius
Cassius Longinus, Marcus Iunius Brutus şi Gaius Valerius Maevius, care şi-au împlîntat pumnalele în trupul lui Caesar lipsit de apărare).
După imulte peripeţii şi sub semnele morţii, Arhidamos cu întreaga lui solie reuşi
să se întoarcă in Dacia, poposind în cetatea Buridavei pe Olt, unde împreună cu îm
păratul Burebista se găseau adunaţi toţi regii geţi, între ei ''şi duşmanii împăratului.
Aici, ca şi la Roma, Arhidamos asistă la străpungerea, de asemenea, de către rivalii
săi, cu punmnale, a împăratului Burebista, de a cărui fiică frumoasă şi gingaşă, Candisa, (murind şi ea cu ocazia complotului) se îndrăgostise el. Cele întîmplate la
Buridava cu Burebista şi cu Candisa erau, de fapt, ultima iniţiere a lui Arhidamos.
Prin portretele şi sfîrşiturile identice ale lui Burebista şi Caesar, prin politicile
lor simetrice despre pace şi război, precum şi prin frămîntările politico-sociale simi
lare la Roma şi în întreaga Dacie, care scot la suprafaţă grupări de pretendenţi la
puterea politică, prozatorul a urmărit să acrediteze ideea că cucerirea romană în
ţinuturile dunărene, pe malul Mării şi mai apoi în întreaga Dacie nu apare ca o asu
prire a unei lumi de către un agresor nemilos, ci ca o reintegrare firească a unui
neam întors în locurile sale de origine. Căci, după Caesar şi Burebista, stăpînirea
romană, ajungînd la Dunăre, repara drumurile dintre satele, cetăţile şi oraşele de
pe Dunăre şi de pe malul Mării. Iar «pe aceste drumuri multe, bine păzite şi mereu
umblate, atît dinspre ţinuturile Daciei la imare, cît şi de la mare spre oraşele de din
colo de arcul Carpaţilor, treceau oşti romane, neguţători romani, geţi bărboşi care
se obişnuiau tot mai mult cu noua stare de lucruri, greci iscusiţi în căutare neîntre
ruptă de noi cîştiguri. Romanii adevăraţi, care ştiau că străbunii lor din Latium se
trag din Troia întemeiată de geţi, spuneau, cu un fel de mulţumire liniştită, că ei se
întorc, de fapt, acasă. Că pămîntul acestta li se cuvine de drept, ca de altfel şi cele
lalte ţinuturi gete, cele de la miazănoapte de Dunăre pe care le rîvneau mai departe...»
(p. 391).
Prin documentarea istorică foarte solidă care îi stă la bază şi prin forţa de ima
ginaţie a artistului, capabil să-şi imagineze, la nesfîrşit situaţii, personaje, locuri şi
însuşiri ale acestora, Călătoria spre zei este un roman monografic, exhaustiv, epuizînd toate laturile vieţii geţilor din vremea lui Burebista. Autorul pătrunde adînc în
realităţile social-politice şi spiritual-religioase ale «nemuritorilor» geţi, nepermiţîndu-şi nici un fel de compromisuri. Totuşi, el nu se desprinde prea mult de datele
furnizate de Vasile Pârvan (Getica) sau de I. H. Crişan (Burebista şi epoca sa) despre
geto-dacii lui Burebista. Ceea ce îl ajută enorm de mult la aprofundarea spiritualităţii
getice şi a vieţii politice a geto-dacilor este însă extraordinara lui putere de imagi
naţie, care nu întîlneşte date istorice obiective care s-o controleze pe toată întinderea
ei. De exemplu, închipuirea Sarmizegetusei, cu ceremonialul fastuos de la curte şi
portretul lui Burebista, peştera sihastrului Auluporis şi templul lui Zamolxis, sînt
atractive în gradul cel mai înalt tocmai pentru că nu există nici un document despre
înfăţişarea acestora. De asemenea, şi credinţa geţilor despre nemurirea sufletului, pe
care autorul ţine s-o ilustreze în nenumărate rînduri, este foarte atractivă în carte
tocmai pentru că nu o documentează, ci o prezintă expozitiv într-un mod elevat creînd
personajul Derzitralus la care iscoditorul Arhidamos priveşte cu uimire şi gravitate,
ascultînd rostirile lui despre jertfă şi moarte, despre viaţă ca urmare a je rtfe i: «Nici
o săminţă nu va da roadă pînă cînd nu se va întîmpla prefacerea şi pieirea ei. Adică
jertfa ei ... Viaţa se întreţine din jertfe ... Moartea prin jertfă nu mai e moarte. Ci
doar un progres şi o trecere. Este începutul unei altfel de viaţă.
Nimic pe lume din ceea ce este strălucitor şi nemuritor nu se poate dobîndi fără
stăruinţa jertfei. Noi, geţii, credem în jertfă pentru că sîntem încrezători în viaţă.
In minunile, frumuseţile şi ispitele ei. Pentru că le iubim ... Jertfa la care sînt cheanat
nu este moarte ... E o bucurie ... şi o împlinire ... împlinirea cea mai înaltă a vieţii
mele de pînă acum,» (p. 115). Desigur, ideea de nemurire la vechii daci putea fi ar
gumentată mai aprofundat, dar pe autorul nostru nu l-a interesat, căci se găseau iz
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voare, deşi el ţine să fie considerat ca un povestitor atoatecunoscător şi stăpîn pe
mişcările şi rostirile personajelor întrupate cu ajutorul ficţiunii.
Autorul vrea să spună totul in limitele subiectului cu privire la oameni, locuri,
situaţii şi filosofia care îi însufleţeşte în meandrele vieţii. De aici, bogăţia informa
ţiei care culminează cu înţesarea paginilor uneori cu termeni greceşti şi latineşti
pentru a exprima însuşirile multiple ale personajelor sale preferate : Arhidamos, Bu
rebista, Caesar. Pe toţi aceşti termeni îi explicitează, pentru ca cititorul mai puţin
avizat să nu întîmpine greutăţi în înţelegerea lor.
Portretele personajelor, diversificate, individualizate şi nuanţate în fel şi chip,
feluritele ospeţe originale şi exotice descrise cu rafinament şi lux de amănunte, pre
cum şi descrierile de natură şi relaţia omului cu natura întreagă, amintesc de arta
lui Sadoveanu şi Hogaş în acelaşi timp. De Sadoveanu îl mai leagă pe autor însuşi
Arhidamos, care este un alter Kesarion Breb cu călătoria lui de iniţiere în politica
Bizanţului, în filosofia egipteană şi în tainele iubirii.
Stăpînind bine meşteşugul limbii, Mihai Diaconescu a realizat o expunere care
satisface exigenţele unui număr mare de Cititori de variate condiţii. Povesteşte parti
cipativ şi totodată detaşat, obiectiv şi măsurat, indiciu sigur al stăpînirii artei cuvîn
tului şi de dominare a materialului şi faptelor de viaţă refledtate.
Călătoria spre zei, recentul roman al lui Mihail Diaconescu, este o solidă şi
echilibrată construcţie epică a epocii lui Burebista şi o admirabilă introducere literară
în spiritualitatea înaltă a geţilor, la îndemîna unui larg public cititor, iubitor al tre
cutului îndepărtat al poporului nostru.
Pr. prof. dr. DUMITRU RADU

P A N Ţ ÎR U GRIGORE, Lecţionarul Evanghelic de la Iaşi. Ms. 16(VIV— 34,
Editura Muzicală, Bucureşti, 1982, 223 p.
In ansamblul cercetărilor întreprinse de către-muzicologii roonâni asupra tezau
rului muzical bizantin ce viază de secole pe pămîntul ţării noastre, contribuţiile regre
tatului bizantinist Grigore Panţîru, au semnificaţie deosebită pentru faptul că este
cel mai fidel şi cel mai competent urmaş al bizantinistului de renume mondial, Preot
I. D. Petrescu.
Studiile sale, unele publicate în revistele noastre bisericeşti, iar altele — prin
bunăvoinţa Editurii muzicale — în Studii de muzicologie şi în unele numere ale re
vistei Muzica, sînt documente de înaltă ţinută ştiinţifică, care trădează pasiunea,
devotamentul, patriotismul fierbinte şi totodată grija deosebită a autorului lor pentru
trecutul nostru muzical, care este un bogat şi trainic izvor de inspiraţie al compozi
torilor români de toate genurile şi din toate timpurile. In contextul acestor preocupări
se înscrie şi publicarea manuscrisului de la Iaşi, menţionat mai sus, pe care Grigore
Panţîru îl pune la îndemîna tuturor muzicienilor sub forma celor două semiografii:
ecfonetică şi linear-occidentală. împărţită în trei mari secţiuni bine conturate, lucra
rea este o realizare artistică exemplară şi prin competenţa binecunoscută a autorului
ei, aduce o contribuţie ştiinţifică'considerabilă la «descoperirea şi descifrarea tuturor
urmelor şi documentelor muzicale», (Introd.' pag. 5), ce constituie patrimoniul de aur
al culturii muzicale medievale de pe pămîntul ţării noastre.
In partea întîi a lucrării alcătuită din mai multe capitole, autorul arată în in
troducerea ei, aportul considerabil al profesorului Vasile
Gheorghiu care pentru
prima dată în istoria cercetărilor muzicologice din România atrage atenţia oamenilor
de specialitate asupra acestui manuscris de valoare istorică, lingvistică şi artistică cu
totul deosebită. Este arătat de asemenea punctul de vedere al muzicologiei moderne
asupra acţiunii de transcriere a manuscriselor muzicale bizantine din notaţia ecfone
tică în cea linear-occidentală, ca fiind imposibil de realizat, fapt ce l-a determinat pe
Grigore Panţîru să demonstreze contrariul.
In continuare, referindu-se direct la manuscrisul citat, autorul face o descriere
amănunţită a acestuia, arătînd totodată şi numărul pericopelor evanghelice care îl
alcătuiesc (18).
Cît priveşte data scrierii lecţionarului, Grigore Panţîru bazat pe argumente
de ordin intern şi extern,. stabileşte că manuscrisul a fost scris după căderea Constantinopolului (1453).
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Referitor la autorul acestui manuscris, cercetătorul român, este de acord cu
părerile istoricilor A. D. Xenopol, C. Erbiceanu şi N. Dosios, după care manuscrisul
a fost întocmit de către patriarhul Constantinopolului, Ghenadios II Scholarios în mî
năstirea Serrae din Macedonia, de unde, «un refugiat a adus manuscrisul în M ol
dova» (pag. 13).
Referindu-se la muzica manuscrisului, autorul face o prezentare detaliată a semiografiei acestuia, arătîndu-i în acelaşi timp corespondentul in notaţia linear-occidentală care este accesibilă tuturor muzicienilor din lume. Astfel, citind concluziile
unor cercetători români şi străini de mare autoritate ştiinţifică, autorul stabileşte că
semnele ecfonetice constituie cea mai veche seimiografie muzicală a textelor Sfintei
Scripturi în care au fost scrise şi alte manuscrise muzicale ale epocii nu numai Lecţionarul Evanghelic de la Iaşi pe care l-a dat publicării. Arată de asemenea că ajutat
fiind de unele note critice făcute de către bizantiniştii: Egon Wellesz şi Carsten Hoeg
la studiul său privind semnele ecfonetice, precum şi îndemnul stăruitor al marelui
nostru bizantinist Pr. I. D. Petrescu de a aprofunda şi problema recitativelor medie
vale, Grigore Panţîru a reuşit să stabilească posibilitatea descifrării acestei milenare
notaţii muzicale prin analiza critică a folosirii semnelor simple şi mai ales compuse
şi suprapuse, aplicînd-o concret la analiza începutului şi sfîrşitului unei pericope
evanghelice care «poate lumina calea spre descifrarea tuturor seimnelor şi combi
naţiilor lor» (pag. 19).
Făcînd lumină în această «întunecată problemă», autorul stabileşte cu maximum
de precizie că notaţia ecfonetică este o notaţie precisă cu un bogat material teoretic
de interpretare asemenea tuturor notaţiilor muzicale existente în istoria muzicii uni
versale vechi, moderne şi contemporane.
In continuarea părţii întîi a cărţii, autorul se ocupă pe larg de structura muzi
cală a pericopelor care alcătuiesc acest manuscris, stabilind patru feluri de combina
ţii ale incizelor sau celulelor melodice existente, în cele 18 pericope evanghelice,
care dau ansamblul acestui document muzical, arătînd totodată importanţa deosebită
a acestuia din punct de vedere istoric şi muzical, pentru că oferă «posibilitatea dezle
gării problemei descifrării notaţiei ecfonetice, lucru rămas pînă acum nelămurit»
(pag. 47).
Avînd în vedere preocupările sale şi mult discutata problemă a «recitativelor
medievale», autorul se ocupă în comparaţie cu acestea şi de recitativul actual, şi
citind concluziile unor cercetători români şi străini ca : G. Breazul, Teodor Stupcaru,
A. Z. Idelsohn etc., precizează următoarele : «tradiţia recitativului ecfonetic s-a păs
trat foarte bine pînă astăzi, deşi într-o formă evoluată» (pag. 41).
Partea a doua a lucrării este rezervată celor 169 de facsimile din care 23 de pa
gini albe şi 3 pagini care ţin loc de coperţi ale manuscrisului respectiv.
în partea a treia, autorul redă sub forma celor două notaţii — ecfonetică şi li
niară — cele 18 pericope evanghelice care se citesc în unele duminici de peste an şi
la sărbătorile în cinstea Maicii Domnului, a Mîntuitorului, a Sfintei Cruci şi a Sfîntu
lui Apostol Toma.
Toate acestea dovedesc că în practica Bisericii creştine din secolul al Xl-lea,
atît citirea Evangheliei cît şi a apostolului era mult apropiată de citirea Evangheliei
şi a apostolului din Biserica Ortodoxă a zilelor noastre, fapt ce obligă pe slujitorii
bisericeşti de azi să nu se îndepărteze de această practică existentă de secole în
Biserică prin introducerea de inovaţii străine de spiritul tradiţional al Bisericii Orto
doxe de Răsărit.
Intervalul de cvintă (sol-re) folosit în recitativul evanghelic potrivit afirmaţiilor
cercetătorului şi păstrat în unele locuri prin tradiţie şi la noi, s-ar putea generaliza
în întreaga Biserică creştină, ajungîndu-se în acest fel, la o practică liturgică şi mu
zicală uniformă. Toate aceste eforturi susţinute ale cercetătorilor români şi străini
îndreptate spre valorificarea tezaurului muzical bizantin, ne îndreptăţesc să credem
că vor duce şi mai mult la cunoaşterea şi aprofundarea muzicii şi practicii religioase
din cele mai vechi timpuri, premisă sigură a apropierii diverselor ramificaţii ale
trunchiului Bisericii creştine primare.
Ajungînd deci la capătul succintei prezentări făcute Lecţionarului Evanghelic
de la Iaşi, scos din negura uitării prin stăruinţa de zi cu zi a regretatului cercetător
şi muzician de prestigiu Grigore Panţîru şi publicat de către Editura muzicală a Uni
unii Compozitorilor, ne facem plăcuta datorie de a constata cu satisfacţie că alături
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de celelalte publicaţii de muzică bizantină ale cercetătorilor : Sebastian Barbu Bucur,
Titus Moisescu, Marin Ionescu etc., Lecţionarul amintit contribuie substanţial la îm
bogăţirea tabloului muzical bizantin redat în notaţie liniar-occidentală accesibilă tu
turor muzicienilor de profesie şi muzicienilor amatori din ţara noastră şi de pretu
tindeni.
Meritele incontestabile ale autorului acestei cărţi constau nu numai în faptul
că prin stăruinţa de zi cu zi a reuşit să-şi însuşească semiografia muzicală medievală,
ci şi pentru că a înlăturat pentru totdeauna părerea greşită susţinută de cercetătorii
români şi străini că semnele ecfonetice ale manuscriselor bizantine ce datează din
cele mai vechi timpuri, sînt imposibil de descifrat.
Preocupările îndelungate ale lui Grigore Panţîru de a valorifica cu maximum
de eficienţă bogatul tezaur muzical bizantin din patria noastră, sînt un exemplu
demn de urmat de tinerii cercetători dornici de a cunoaşte realizările artistice ale
marilor noştri înaintaşi.
Tipărirea Lecţionarului de la Iaşi de către Editura muzicală a Uniunii Compo
zitorilor din R.S.R., constituie nu numai un act de concretă apreciere a strădaniilor
cercetătorului amintit, dar se constată cu satisfacţie şi atenţia deosebită pe care o
acordă istoriografia românească manuscriselor muzicale vechi, a căror semiografie
este ieşită total din uz în urma reformei muzicale din 1814 înfăptuită la Constantinopol
de cei trei mari muzicieni: Hrisant de Madyt, Grigore Levitul şi Hurmuziu Hartofilax.
Documentele muzicale de acest fel, pot oferi adesea argumente dintre cele mai
importante pentru cercetarea trecutului muzical românesc, fiind în acelaşi timp măr
turii de neclintit în favoarea existenţei noastre istorice pe aceste străvechi meleaguri.
Ele ajută la înlăturarea impreciziunii elasticităţii şi libertăţii, vinovate foarte
adesea în artă.
Şi în sfîrşit redarea unor asemenea documente în limbajul universal al muzicii
liniare pe portativ, nu mai poate da loc la aproximaţii şi derogări muzicale, care ar
îndepărta pe specialişti de profundul mesaj artistic ce-1 emană străvechile documente
muzicale bizantine.
Pe lîngă toate aceste argumente de ordin estetic enumerate mai sus — tipărirea
Lecţionarului Evanghelic de la Iaşi — constituie îndeosebi, un profund, vibrant şi
trainic patriotism al celui care a fost un asiduu consecvent cercetător al manuscrise
lor muzicii vechi bizantine, Grigore Panţîru.
Diac. prof. MARIN VELEA
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ÎN SLUJBA LUI DUMNEZEU
ŞI A OAMENILOR

Zidit după chipul ilui Dumnezeu, omul s-a bucurat dintru început de
daruil dumnezeiesc al v i e ţ i i : «A tu n ci iluînd Domnul Dumnezeu ţărînă
din pămînt, a făcut pe om, şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă, şi s-a
făcut omul fiinţă v ie » (Fac., 2, 7). Dumnezeu însuşi este viaţă şi izvorul
vieţii (Ps., 35, 9), iar omuil, creatt după chipul Său, nu «poate să fie în
ghiţit de p ieire», nu poate fi menit morţii.
Este adevărat că în urma neascultării şi ca plată a păcatuilui a apă
rut în lume moartea, dax puterea ei, ea însăşi a fost desfiinţată prin
M oartea şi învierea Mîntuitorului a cărui venire în lume a avut drept
scop tocmai împăcarea noastră cu Dumnezeu, readucerea noastră la
viaţă, (la viaţa cea) nouă în Hristos. Fiind dar dumnezeisc viaţa ţine
deci de Dumnezeu şi postulează deschiderea către Dumnezeu. în acest
sens viaţa im plică slujirea, slujirea cu care sîntem datori în primul rînd
lui Dumnezeu şi apoi nouă înşine şi semenilor noştri. Omul este cel care
dă sens şi valoare întregii existenţe, întregii lumi şi tot e l este cel care
are responsabilitate pentru ea în faţa ilui Dumnezeu. De aici şi datoria
şi obligaţia pentru apărarea vieţii, a v ie ţii noastre, dar şi a semenilor
noştri, căci omul trăind în comunitate trebuie să aibă în vedere şi viaţa
celorlalţi membri cu care convieţuieşte. Această responsabilitate faţă de
semen se întemeiază pe iubire, singura care poate n ivela asperităţile,
care poate anula deosebirile, singura oare poate trece peste egoistele
interese individuale. Creştinul adevărat urmează întocmai învăţătura
Mîntuitorului şi duce o viaţă plină de răspundere care constă în îm pli
nirea poruncilor pe care i le-a descoperit şi pe care i le-a dat M întui
torul. împlinirea acestor datorii înseamnă împlinirea condiţiilor su
biective ale mîntuirii, care pe lîn gă credinţă cer din partea lui, a creş
tinului, şi fapte bune. Iar faptele bune sînt făcute faţă de semeni, sînt
menite a îmbunătăţi pe creştin şi pe semenii săi.
Slujindu-1 (pe om, Biserica îil slujeşte pe Dumnezeu. Iar în aceste
momente ale existenţei ufnane, cînd însăşi viaţa lumii este în pericol,
eforturile slujitorilor Sfintelor Alta re trebuie sporite şi intensificate
pentru salvarea vieţii, pentru conştientizarea ilumii asupra ameninţării
catastrofale care o pîndeşte.
Biserica şi slujitorii săi nu pot lipsi de la acest efort general uman,
putînd contribui — după măsura chemării şi a m ijloacelor pe care le
au — , la prom ovarea păcii, a dreptăţii şi a înfrăţirii între popoare. Ilus
trarea mesajului evanghelic se face prin reactualizarea te olo gie i păcii
şi umanismului creştin, a dragostei care să creeze între oameni şi în
lume un climat de încredere reciprocă, de înţelegere şi colaborare. N efiind un for social-politic care să formuleze le g i sociale sau să impună
orînduiri economice ori sisteme politice, Biserica — cller şi credincioşi
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— trebuie să rămînă totuşi angajată permanent faţă de valorile umane
pe care are datoria să le slujească permanent, căci Biserica nu este nu
mai o comunitate de credinţă şi de cult, ci şi o comunitate de slujire
creştină.
In cailitate de slujitori ai lui Dumnezeu; ai V ieţii, oamenii Bisericii
trebuie să sprijine mai activ eforturile în vederea-stingerii focarelor de
război din diferite regiuni ale globului, trebuie să se an gajeze cu toate
forţele în apărarea păcii, în slujirea vieţii. Eforturile lor în această d i
recţie trebuie să aibă în vedere mu numai preîntîmpinarea războiului şi
evitarea lui, ci şi eliberarea noastră a tuturor, de spectrul lui sumbru,
de ameninţarea lui la te n tă ; să urmărească eliminarea oricărei prim ejdii
la adresa vieţii. Ca niciodată în trecut, omenirea de astăzi are o mare
şi împreună-răspundere în faţa istoriei, pentru că îi este dată acum p o
sibilitatea să hotărască într-un mod direct şi radical asupra destinului
său, asupra v ie ţii ei însăşi..
Ca oameni ai Bisericii, să ne străduim neîncetat pentru apărarea
dreptului la viaţă a/l celor prezenţi, dar şi al celor viitori, pentru pacea
de azi, dar şi pentru pacea de mîine.
Păzind legăturile păcii şi unul pe altul cu dragoste întîmpinîndu-ne,
vom putea lucra cu folos, fiecare la ilocul său, povăţuiţi însă cu toţii de
aceeaşi bună credinţă, pentru realizarea aceleiaşi dorinţe — salvarea
păcii, condiţie a vieţii. Străduindu-ne pentru pace, noi ne dovedim slu
jito ri ai vieţii, ai v ie ţii noastre şi a semenilor noştri şi prin aceasta slu
jito ri ai lui Dumnezeu — izvorul v ie ţii şi Viaţa însăşi.
REDACŢIA
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A N IV E R S A R E A ZILEI DE N AŞTERE
A PREA FERICITULUI PĂ R IN T E P A T R IA R H
Dr. IU S T IN MOISESCU
De cîtăva vrem e ziua de 5 martie reprezintă pentru întreaga Bise
rică Ortodoxă Română — oier şi credincioşi — , un moment deosebit şi
plăcut. Şi aceasta pentru că data de 5 martie marchează ziua de naştere
a întiistătătorului Bisericii noastre, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin
Moisescu, prilej care îndeamnă la reînnoirea sentim entelor de dragoste
şi de devotament.
Şi în acest an un sobor de clerici, sub protia I.P.S. M itrop olit Nestor
al Olteniei, a oficiat în Catedrala patriarhală slujba îndătinatului TeDeum. Erau prezenţi consilieri patriarhali şi ai Arhiepiscopiei Bucureş
tilor, reprezentanţi ai învăţămîntului teolo gic şi ai presei noastre bise
riceşti, clerici şi numeroşi credincioşiLa sfîrşitul sfintei slujbe, I. P. S. M itropolit N estor a rostit un cuvînt
ocazional din care consemnăm :
«Sărbătorim astăzi, prin sfîntă rugăciune, aniversarea zilei de naş
tere a Prea Fericitului Patriarh Iustin. în clipele acestea gîndurile noas
tre zboară spre locurile de baştină ale Prea Fericirii Sale, spre plaiurile
m ioritice ale Muscelului. în aceste locuri de vegh e ale vulturului s-a
născut, la începutul celui de-al doilea deceniu al secolului nostru, Prea
Fericirea Sa. De la părinţi şi de la dascălii şcolilor noastre a moştenit
Prea Fericirea Sa credinţa şi rîvna pentru Biserică, precum şi dragostea
pentru patrie şi viaţa oamenilor. Pregătirea teologică începută în ţară a
continuat în şcolile teologice din m arile capitale ale lumii, unde îşi va
începe şi cariera didactică. Frumosul început avea să fie întrerupt de
g rozăviile ce lei de a doua conflagraţii mondiale. Dumnezeu i-a întărit
însă puterile ca pe ale vulturului şi tînărul profesor de pe atunci îşi va
continua activitatea didactică mai întîi în M old ova lui Ştefan cel Mare,
mai apoi în capitala ţării, de unde, în anul 1956, a fost ales m itropolit al
Ardealului. Dumnezeu a întărit iarăşi tinereţile Prea Fericirii Sale, peste
un an fiind ales mtîistătător al Bisericii M o ld o v e i pe care o v a conduce
timp de peste două decenii, dupa care Dumnezeu l-a rînduit în fruntea
Bisericii O rtodoxe Române. V îrstă patriarhală cu adevărat avînd, Dum
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nezeu îl întăreşte spre a vegh ea asupra bunului mers al v ie ţii creştine
româneşti din ţară şi de peste hotare.
La această zi aniversară ne exprimăm hcVtărîrea să-d sprijinim în
activitatea sa şi să-L rugăm pe Dumnezeu să-i întărească, precum vu l
turului, puterile sale spre împlinirea tuturor năzuinţelor creştine. Dum
nezeu să-i îndelungească viaţa cu sănătate şi prosperitate».
Trecîndu-se apoi în Palatul patriarhal, în cabinetul de lucru al Prea
Fericirii Saile, în numele celor prezenţi, înaltul Ierarh a con tinu at:
«Prea F ericite Părinte Patriarh,
Este o zi deosebită pentru noi toţi credincioşii Bisericii Ortodoxe
Române, pentru toţi cei care v ă cunosc, v ă stimează şi v ă apreciază.
în numele Sfîntului Sinod noi am venit să v ă reînnoim făgăduinţa
ca pe cît ne este posibil să v ă urmăm exem plul şi să v ă facem urarea de
a ne trăi mulţi şi fericiţi ani în slujba Bisericii noastre străm oşeşti!».
Răspunzînd, Prea Fericirea Sa a spus :
« V a mulţumesc din toată inima pentru gîndul bun pe care .l-aţi în
chinat astăzi, cu p rilejul zilei m ele de naştere. Sărbătorim această zi prin
obişnuita muncă şi activitate ila care am fost chemaţi.
Mulţumesc în primul rînd lui Dumnezeu care m-a învrednicit să
trăiesc pînă azi o viaţă destul de lungă. V ă mulţumesc şi Dumneavoas
tră tuturor pentru sprijinul pe care mi-1 daţi îndeosebi în lucrarea noas
tră bisericească. Nu ştiu cît am făcut. Ceea ce pot spune este că rîvna
mea şi a membrilor Sfîntului Sinod este de a face cît mai mult, cît mai
bine şi cît mai frumos în slujba Bisericii. Şi dacă am realizat ceva,
aceasta se datorează bunului Dumnezeu, C el care, după cum scrie Sfîntuil apostol Pavel, lucrează în noi şi ca să voim şi ca să gîndim. In tot
oeea ce facem să vedem întotdeauna voinţa lui Dumnezeu. Iubitori ai
Sfintei noastre Biserici sîntem toţi şi sînt bucuros că fiecare acolo unde
lucrează pune toată rîvn a şi tăria lui pentru a săvîrşi ceea ce se cuvine
să săvîrşim în Biserica noastră.
N oi sîntem în primul rînd oameni ai Bisericii, dar ca cetăţeni apar
ţinem unei patrii. Activitatea noastră se desfăşoară pe tărîm bisericesc
şi p atriotic; trăim vrem ea în care întreg poporul român este angajat
într-o lucrare epocală de înflorire a patriei noastre. Sîntem recunoscă
tori conducerii statului nostru pentru tot ceea ce săvîrşeşte şi o asigu
răm că o sprijinim cu toate puterile noastre.
Mulţumindu-vă încă o dată pentru p rileju l acesta pe oare l-aţi ales
pentru a fi împreună, vă exprim cele mai calde urări de bine şi întărire
pentru activitatea pe care o desfăşuraţi pentru Biserică şi pentru patrie.
Fie ca Biserica noastră să joace în viaţa poporului rolul pe care dintot
deauna l-a jucat pentru ţara noastră, în ţară şi în lume».

Cu prilejul acestui moment aniversar, Prea Fericitul Părinte Patri
arh Iustin a prim it numeroase telegram e şi scrisori de felicitare semnate
de diverse personalităţi din ţară şi de peste hotare, cărora întîistătătorul
Bisericii noastre le-a răspuns cu călduroase mulţumiri.
ALEXANDRU M. IO NIŢĂ
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Luni, 2 ianuarie 1984. Potrivit tradiţiei, la orele 18,00 Prea Fericitul Patriarh
Iustin s-a intîlnit cu preoţii Capitalei şi cu colaboratorii direcţi din cadrul Admi
nistraţiei Patriarhale şi ai Arhiepiscopiei Bucureştilor. Corala preoţilor a executat
un concert de colinde şi cîntece de Crăciun şi Anul Nou. In numele preoţilor Capi
talei a vorbit Pr. Dumitru Iordache, parohul bisericii «Militari I». După aceea, în
încheiere, Prea Fericitul Patriarh Iustin a ţinut un ales cuvînt de Anul Nou.
Luni, 9 ianuarie 1984. Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Excelenţa Sa
Domnul Philip McKearney, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, însoţit de preotul
bisericii Anglicane din Bucureşti, Rev. Robert Broun. La primire au luat parte P. S.
Episcop Vasile Tîrgovişteanul, vicar patriarhal, şi Arhim. Nifon Mihăiţă, consilier
patriarhal.
Vineri, 27 ianuarie 1984. Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Excelenţa Sa
Domnul Harmuth Schultze Boysen, noul ambasador al R. F. Germania la Bucureşti,
într-o vizită protocolară de prezentare. La primire au luat parte P. S. Episcop Vasile
Tîrgovişteanul, vicar patriarhal, şi Diac. asist. Ioan Caraza.
Vineri, 3 iebruarie 1984, Prea Fericitul Patriarh Iustin a prezidat lucrările şedin
ţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Vineri, 10 Iebruarie 1984. Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Excelenţa Sa
Domnul Dimitrios Serbos, ambasadorul Greciei la Bucureşti. La primire a luat parte
P. S. Episcop Vasile Tîrgovişteanul, vicar patriarhal.
Marti, 14 iebruarie, şi miercuri, 15 iebruarie 1984. Prea Fericitul Patriarh Iustin
a prezidat lucrările Sinodului permanent, întrunit pentru rezolvarea unor probleme
curente
Vineri, 17 iebruarie 1984. Prea Fericitul Patriarh'Iustin a participat la consfă
tuirea cu şefii şi delegaţii cultelor religioase din ţara noastră, care s-a ţinut în v e 
derea pregătirii Conferinţei Cultelor din România, ce va avea loc în luna iunie 1984.
Luni, 5 martie 1984. Ziua de naştere a Prea Fericitului Patriarh Iustin. Potrivit
tradiţiei, după slujba Te-Deum-ului săvîrşită la Catedrala Patriarhală în prezenţa
unor înalţi ierarhi aflaţi la Bucureşti, colaboratorii direcţi ai Prea Fericirii Sale s-au
prezentat la Cabinetul patriarhal pentru a adresa Intîistătătorului Bisericii Ortodoxe
Române urări de sănătate, fericire şi mulţi ani la cîrma destinelor Bisericii noastre
strămoşeşti.
Vineri, 23 martie, şi slmbătă, 24 martie 1984. Prea Fericitul Patriarh Iustin,
împreună cu I. P. S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei, au participat, în
calitate de deputaţi, la lucrările sesiunii Marii Adunări Naţionale a R. S. România.
Duminică, 25 martie 1984. După oficierea Sfintei Liturghii, — la care au parti
cipat ş i: I. P. S. Mitropolit Antonie al Ardealului, P. S. Episcop Vasile Tîrgoviştea
nul, vicar patriarhal, şi P. S. Episcop Roman Ialomiţeanul, vicarul Sf. Arhiepiscopii
a Bucureştilor — , Prea Fericitul Patriarh Iustin a oficiat — în fruntea soborului de
slujitori, în Catedrala Patriarhală — slujba parastasului, cu prilejul împlinirii a
şapte ani de la trecerea la cele veşnice a Fericitului întru adormire patriarh Justi
nian Marina.
Luni, 2 aprilie 1984. Prea Fericitul Patriarh Iustin a participat la un dejun ofe
rit de ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, cu prilejul vizitei în ţara noastră a
Excelenţei Sale Episcopul anglican John Sattertwaite de Gibraltar. La dejun au mai
luat parte : PP. SS. Episcopi vicari Vasile Tîrgovişteanul şi Roman Ialomiţeanul,
şi Arhim. Nifon Mihăiţă, Consilier patriarhal.
Mărfi, 3 aprilie 1984. Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit la reşedinţa patri
arhală din Bucureşti pe Excelenţa Sa Episcopul anglican John Sattertwaite de Gi
braltar, cu care prilej Prea Fericirea Sa a oferit un prînz în cinstea oaspetelui. A
fost prezentat preotul anglican din Bucureşti, Rev. Robert Broun.
Luni, 9 aprilie 1984. Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe I. P. S. Mitropolit
Damaskinos al Elveţiei, aflat în vizită în ţara noastră, ca invitat al PatriaThiei Ro
mâne. Oaspetele a fost însoţit de Pr. prof. Ion Bria de la Consiliul Ecumenic al Bi
sericilor din Geneva. La primire precum şi la discuţiile care au urmat, au participat:
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P. S. Episcop Vasile Tîrgovişteanul, vicar patriarhal; Pr. Constantin Pârvu, vicar
administrativ şi consilier patriarhal, şi Pr. Dumitru Soare, directorul Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.
Miercuri, 11 aprilie 1984. Prea Fericitul Patriarh Iustin a asistat la slujba Sfin
tei Liturghii a Darurilor mai înainte Sfinţite, săvîrşită în biserica «Sf. Gheorghe» de
la Mînăstirea Cernica, de lingă Bucureşti, cu ocazia prăznuirii Sf. Ierarh Calinic de
la Cernica, ale cărui sfinte moaşte se găsesc în acest locaş. A fost de faţă I. P. S.
Mitropolit Damaskinos al Elveţiei, de la Geneva, însoţit de Pr. prof. ion Bria de la
Consiliul Ecumenic al Bisericilor.
Joi, 12 aprilie 1984. Prea Fericitul Patriarh Iustin a avut o întrevedere cu I. P. S.
Mitropolit Damaskinos al Elveţiei, 'înainte de plecarea acestuia din ţară, care a avut
loc în după-amiaza aceleiaşi zile.
Sîmbătă, 21 aprilie 1984, la orele 24,00, Prea Fericitul Patriarh Iustin, îm
preună cu P. 'S. Episcop Roman Ialomiţeanul, vicarul Sf. Arhiepiscopii a Bucureştilor,
înconjuraţi de slujitorii Catedralei patriarhale, au săvîrşit slujba Sfintei învieri, la
care a participat o mulţime de credincioşi. La sfîrşit a fost citită Pastorala de
Sfintele Paşti a Prea Fericitului Patriarh Iustin.
Luni, 23 aprilie 1984, potrivit tradiţiei, la orele 18,00, Prea Fericitul Patriarh
Iustin s-a întîlnit cu preoţii Capitalei şi cu colaboratorii direcţi din cadrul Admi
nistraţiei Patriarhale şi ai Arhiepiscopiei Bucureştilor. Corala preoţilor a executat
un minunat concert de cîntări de Paşti. In numele preoţilor Capitalei a vorbit Pr.
Iulian Şchiopu de la parohia «Parcul Rahovei». Prea Fericitul Patriarh Iustin a răspuns
printr-un cald cuvînt prin care a reliefat însemnătatea slăvitului praznic al învierii
Domnului. Adresînd celor prezenţi creştinescul «Hristos a în viat!», Prea Fericirea
Sa le-a făcut urări de sănătate şi de viaţă paşnică, de care omenirea de astăzi are
atîta nevoie !

DIN VlftŢA
BISERICILOR ORTODOXE SVRORI

P A T R IA R H IA E CU M E N IC Ă
Academ ia ortodoxă din Creta, dependentă direct de Patriarhia Ecu
menică, care şi-a sărbătorit de curînd cea de a 15-a aniversare a exis
tentei sale, a găzduit în zilele de 4— 14 aprilie 1984 lucrările Comisiei
«Credinţă şi Constituţie» din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
La lucrări — care au avut ca temă «Etapele către unitate» — au parti
cipat reprezentanţi ai Patriarhiei Ecumenice, ai B isericilor Ortodoxe
şi ai Bisericii Romano-Catolice.
P A T R IA R H IA IERUSALIM U LUI
Consiliul consultativ al Institutului ecumenic de la Tantur (Ierusa
lim) s-a reunit în zilele de 30 şi 31 martie 1984 la sediul Institutului.
Creat în 1972, în urma istoricei întîlniri dintre papa Paul V I şi patri
arhul Athenagora I, Institutul sus-amintit şi-a orientat încă de la început
activitatea spre o cercetare teologică fundamentală, într-o perspectivă
creştină şi ecumenică, activitate destinată să prom oveze cercetarea pe
bazele duhovniceşti ale păcii în cadrul unui dialog al religiilor. A v în d
pe ordinea de zi situaţia acestei instituţii de învăţămînt creştin, Consi
liul consultativ s-a arătat preocupat mai ales de noile colaborări din
cadrul Bisericii O rtodoxe.
BISERICA O R T O D O X A RUSĂ
Sfîntul Sinod al Bisericii O rtodoxe Ruse a numit — începînd cu luna
martie 1984 — un nou exarh pentru Europa Occidentală, în persoana
M itropolitului Vladim ir de Rostov, post în care îl succede pe M itro
politul Filaret de Minsk.
M itropolitul Vladim ir Sabodan este în vîrstă de 49 ani şi a înde
plinit pînă la această dată următoarele fu n c ţii: profesor şi rector al Se
minarului din Odessa ; întronizat ca episcop în iulie 1966, este trimis
apoi ca reprezentant al Bisericii O rtodoxe Ruse pe lîngă Consiliul Ecu
menic al B isericilor ; în 1968 este ales vicar al M itrop oliei din K iev,
apoi episcop de Cernigov, iar în 1973 rector al Seminarului şi A cad e
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miei teologice din M oscova-Zagorsk. în 1983 a fost numit m itropolit de
Rostov, funcţie pe care o păstrează şi după chemarea sa în postul de
exarh.
Cu ocazia aniversării a 100 de ani de la naşterea marelui teolog
rus Paul Florensky, Patriarhia M oscovei a luat iniţiativa întocmirii
unei bibliografii complete a scrierilor sale. Ea a fost stabilită de către
nepotul său, Preotul Andronik de la Zagorsk, 'şi a apărut în voi. 23 din
«B ogoslovsk oie trudi» (Studii teolo gice) din acest an.
BISERICA O R T O D O X A SÎRBĂ
Publicaţia religioasă sîrbă «PravosJavnîi m isionar» (îndrumătorul
ortodox) a ajuns la cel de al 25-lea an de apariţie. Am intim că ea apare
la Belgrad, bilunar, în 38.000 exem plare şi chiar din primul an de aipariţie — sub îngrijirea directă a Episcopului Hrisostom de Branioevo.
începînd cu acest an, de apariţia acestei publicaţii se va ocupa
Pr. Irineu Bulovic, asistent la Facultatea de teolo gie din Belgrad.
BISERICA O R T O D O X A G R E A C Ă
Doi m itropoliţi greci au trecut — la sfîrşitul luni martie 1984 —
la cele veşnice. Este vorba de Iakobos de Mithiana şi de Policarp de
Corfu. C el dintîi, în vîrstă de 73 ani, fusese hirotonit întru episcop în
1965 şi este autorul mai multor lucrări de zidire sufletească, de imne
şi poezii relgioase. C el de al doilea, un bun predicator, avea 60 de ani
şi din 1967 era m itropolit de Corfu.

♦INBRVMlUl'PftSTORiUe*

(

C IT E V A ÎN D R U M Ă R I

A L E S F ÎN T U L U I V A S I L E C E L M A R E
PE N T R U CEI CA R E DORESC S A C U N O A S C Ă
ŞI S A Î M P L I N E A S C Ă V O I A

LUI DU M N E ZEU
Prof. IORGU D. IVAiN

C ei pe care i-a avut în vedere Sfîntul Vasile cel M are în strădu
inţele sale de a le uşura înţelegerea Sfintei Scripturi, concretizate în
aşa-numitele «R eguli M a ri» şi «R eguli M ic i», au fost cei care se retrag
din lume, adică m onahii sau asceţii. Sfaturile şi îndrumările date aces
tora pot fi însă tot atît de folositoare şi celor care îşi duc viaţa iîn
lume, cu obligaţii de fam ilie şi sociale, obligaţii care, deşi se îndepli
nesc ou eforturi mai mari, sînt răsplătite totuşi atunci când sînt îm 
plinite, ţinîndu-se seama de aceste eforturi.
Astfel, în «C uvînt înainte» la «R egu lile M ari», Sfîntul V asile cel
Mare arată cum se cuvine să începem şi să perseverăm în străduinţa
noastră de a cunoaşte şi împlini v oia — adică poruncile — lui Dumne
zeu, spunînd: «S e cuvine să începem cu purtarea de g rijă pentru su
fletele noastre • să ne întristăm pentru deşertăciunea v ie ţii noastre de
mai înainte ; să luptăm pentru fapte bune în viitor spre preamărirea lui
Dumnezeu şi a Hristosului Său şi a Duhului celui întru tot prea cinstit
şi sfînt. Să nu rămînem în stare de len evie şi lîncezeală. Să nu pierdem
pentru totdeauna, din cauza len eviei noastre, ocazia prezentă şd să nu
amînăm pentru ziua de m îine şi pentru v iitor începerea lucrurilor bune.
Fiindcă astfel vom fi găsiţi nepregătiţi cu p rivire la faptele bune de
Cel care cere sufletele noastre şi vom fi alungaţi din bucuria camerei
de nuntă şi vom vărsa în zadar şi fără de folos lacrimi, tînguindu-ne
atunci cînd pocăinţa va fi fără folos,, pentru timpul v ie ţii noastre pe
care l-am întrebuinţat rău. «A cu m este timpul potrivit — spune A p os
tolul — , acum este ziua m întuirii» (II Cor., 6, 2). Acesta este veacul
pocăinţei, acela al răsplătirii, acesta al răbdării, acela al m îngîierii.
Acum Dumnezeu este ajutător celor care se întorc din calea cea r e a ;
atunci va fi cercetător, înfricoşător şi de neînşelat *, al faptelor, al cu
vintelor şi al gîndurilor omeneşti. Acum ne bucurăm de îndelunga
* Adică nici nu se înşeală nici nu poate fi înşelat.
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răbdate a Lui t atunci vom cunoaşte judecata Lui cea dreaptă adică
atunci cînd vom învia, unii spre pedeapsa veşnică, iar alţii spre viaţa
veşnică şi (cînd) fiecare va primi după faptele sale.
N oi spunem într-adevăr că dorim împărăţia cerurilor, dar nu ne
îngrijim s-o dobîndim cu acele fapte cu care este cu putinţă să se rea
lizeze aceasta ; ci fără să ne ostenim deloc pentru îndeplinirea porunci
lor Domnului, ne închipuim cu deşertăciunea minţii noastre că vom
primi onoruri egale cu cei ce s-au îm potrivit păcatului pînă la moarte.
Cine, stînd în casă sau dormind în timpul semănatului, şi-a umplut
braţul cu snopi în timpul secerişului ? Cine a cules v ia pe oare n-a
plantat-o şi n-a cultivat-o ? Fructele sînt ale acelora ale cărora sînt şi
ostenelile ; onorurile îşi cununile sînt ale învingătorilor. Cine îl va în
cununa vreodată pe cel care nici măcar nu s-a înarmat pentru întîmpinarea duşmanului ? Căci nu trebuie numai să învingi, ci să şi lupţi le 
gal, după cum spune Apostolul (II Tim., 2, 5). Aceasta înseamnă să
nu se treacă cu vederea nici cel mai mic punct din cîte s-au poruncit,
ci să se îndeplinească totul aşa cum ni-s-a poruncit. «C ă ci fericită este
— zice Scriptura — acea slugă pe care o va găsi Stăpînul, atunci cînd
va veni, nu lu ciîn d oricum s-ar în tîm p la », ci «făcînd aşa» (Luca 12, 43)
(cum s-a p oru n cit); şi «dacă jertfeşti cu dreptate, dar nu îm părţi cu
dreptate, ai păcătuit». N o i însă socotind că am îndeplinit o poruncă
(întrucît nu pot spune că am şi împlinit-o, dat fiind că toate poruncle
sînt aşa de strîns legate între ele, după înţelesul cel drept al Scriptu
rii, încît prin călcarea unei porunci sînt călcate în mod necesar toate
celelalte), nu aşteptăm mînia lui Dumnezeu pentru poruncile pe care
le-am călcat, ci aşteptăm răsplătiri pentru singura poruncă pe care am
fi împlinit-o. C el care a reţinut unul sau doi talanţi din cei zece care
i s-au încredinţat spre păstrare, iar pe ceilalţi i-a dat înapoi, nu este
socotit recunoscător pentru că a înapoiat partea mai mare, ci s-a do
vedit nedrept şi lacom pentru că a reţinut partea mai mică. Dar
ce să v o rb im . despre reţinere cînd (şi) cel căruia i s-a încredinţat un
talant şi l-a restituit întreg şi neatins, a fost condamnat, fiindcă n-a
adăugat nimic la ce i s-a dat ? C el care a cinstit pe tatăl său zece ani,
iar după aoeea\l-a lov it o singură dată, nu este cinstit ca binefăcător, ci
este condamnat ca ucigător de părinţi. «M ergînd — spune Domnul — ,
învăţaţi toate neamurile, p ovă ţuind u -le», nu pe unele să le păzească
şi pe altele să le neglijeze, ci «să păzească toate cîte am poruncit v ou ă »
(M atei 28, 19— 20). Şi Apostolul scrie la f e l : «N u dăm nimănui vreun
prilej de sminteală, ca să nu fie defăimată slujirea, ci în toate ne în
făţişăm pe noi înşine ca slujitori ai lui Dumnezeu» (II Cor., 6, 3— 4).
Căci dacă nu ne-ar fi necesare toate poruncile pentru mîntuire, nici
nu s-ar fi scris toate, nici nu s-ar fi dispus ca toate să fie păzite în mod
necesar. Ce folos aş avea din toate faptele bune dacă spunînd «nebune»
fratelui meu, mă fac vin o va t gheenei ? Ce folos ar avea din libertatea
pe care i-ar da-o mai mulţi, cel care este ţinut în sclavie de unul sin
gur ? Căci «c e l care face păcat — zice Domnul — , este rob al păcatu
lu i» (Ioan 8, 34). Ce folos ar avea cineva de ar fi ferit de mai multe boli,
dacă îi este mistuit corpul de o singură boală ?

în d r u m ă r i p a s t o r a l e

167

Dar s-ar putea, — continuă Sf. V asile — , ca cineva să întrebe : Cei
mai mulţi creştini care nu păzesc toate poruncile, nu v or avea nici un
folos păzind cîteva ? în cazul acesta e bine să ne aducem aminte de
fericitul Petru, care după atîtea fapte bune făcute şi după ce i s-a zis
de atîtea ori fericit, pentru o singură greşeală a auzit (aceste cuvinte) :
«De nu te v o i spăla, n-ai parte de M ine !» (Ioan 13, 8). Iar atitudinea
sfîntului apostol Petru nu arată neglijenţă sau dispreţ, ci este dovadă
de cinste îşi resipect (faţă de Domnul).
Şi totuşi cineva poate să spună : «Este scris că oricin e va chema
numele D om nului, se va izb ă vi» (Io il 3, 5), aşa încît este de ajuns şi
numai chemarea numelui Domnului pentru ca cel care' îl cheamă să
se mîntuiască. Să audă însă şi acesta ce spune Apostolul : «Dar cum
vor chema pe cel în care nu au crezut ?» (Rom., 10, 14). Iar dacă crezi,
ascultă-L şi pe Domnul care zice : «N u tot cel ce-mi zice : Doamne,
Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel care face v oia Tatălui
Meu care este în ceruri» (M atei 7, 21). însă şi acela care face voia
Domnului, dar nu aşa cum vrea Dumnezeu şi nici n-o împlineşte din
îndemnul dragostei către Dumnezeu, zadarnic îşi pune zelul în lucrul
său, după cuvîntul Domnului nostru Iisus Hristos însuşi, care spune că :
«ei o fac ca să se arate oa m en ilo r, adevărul v ă spun că îşi iau plata
lor» (M atei 6, 5).
De aici a învăţat şi Apostolul P avel să sipună că «chiar dacă aş
împărţi toată averea şi dacă aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste
nu am, nimic nu mi-ar fo lo si» (I Cor., 13, 3). în general eu văd aceste
trei diferenţe ale poruncii pentru nevoia indispensabilă a ascultării.
Căci noi ne abatem de la rău, fie că ne înfricoşăm de pedepse şi (atunci)
sîntem în situaţia sclaviei, fie că împlinim poruncile, urmărind cîştigurile din leafă pentru folosul nostru propriu şi prin aceasta sîntem la
fel cu lefegiii, fie (că împlinim poruncile) pentru binele ca atare din dra
goste faţă de cel care ne-a dat legea, bucurîndu-ne că ne-am învred
nicit să slujim lui Dumnezeu cel atît de glorios şi bun, şi astfel sîntem
în situaţia de fii. Şi, fără îndoială, cel care îm plineşte poruncile lui
Dumnezeu din teamă şi gîndeşte neîncetat la pedeapsa pentru n egli
jenţă, nu va observa numai cîteva din aceste (porunci), iar pe altele
le va neglija, ci va socoti pedeapsa pentru fiecare greşeală la fel de
îngrozitoare pentru el. De aceea se fericeşte cel care din e v la v ie se
îngrozeşte, dar rămîne tare în adevăr, putînd să spună : «Pururea văd
pe Domnul înaintea mea, fiindcă se găseşte de-a dreapta mea, ca să
nu mă clatin» (Ps., 15, 8), pentru că nu vrea ,să se n eglijeze ceva din
cele ce se datorează. Şi «fe ricit este bărbatul care se teme de Domnul».
Pentru c e ? Fiindcă «în poruncile Lui se va bucura m ult» (Ps., 111, 1).
Deci nu este propriu celor ce se tem să dispreţuiască v re o poruncă pe
care au primit-o sau s-o împlinească cu neglijenţă ; însă nici lefegiul
nu va v o i să calce v reo poruncă. Căci cum îşi va lua plata muncii lui
în v ie fără să fi împlinit cele cuvenite ? Căci chiar numai un singur
lucru de-ar lipsi din cele necesare, aceasta face fără folos pentru stăpînul v ie i tot ce s-a lucrat. Căci cine va plăti salariu pentru pagubă
celui care a ipricinuit-o ? A l treilea fel de serviciu este cel făcut din
dragoste. Aşadar care fiu, dorind să placă tatălui său, după ce l-a bu
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curat ou lucruri mai importante, ar vrea să-l mîhnească din cauza unor
lucruri de mai puţină însemnătate ? M ai cu seamă amintindu-şi de
Apostolul care spunea : «Ş i să nu m îhniţi pe Duhul cel Sfînt al lui Dum
nezeu in care aţi fost pecetluiţi» (Efes., 4, 30). Deci, în care parte vor
să fie rînduiţi cei care au călcat cele mai multe porunci ? Căci nici nu-I
slujesc lui Dumnezeu ca unui Tată, nici nu I se încred ca unuia care
făgăduieşte lucruri mari, nici nu-i servesc ca unui stăpîn. «C ăci dacă
eu sînt tată — spune Scriptura — , unde este cinstea mea ? Şi dacă eu
sînt Domn, unde este teama m e a ? » (M al., 1, 6). Căoi «c e l care se teme
de Domnul se v a bucura mult întru poruncile Lui» (Ps., 111, 1), iar «prin
călcarea le g ii — spune Scriptura — necinsteşti pe Dumnezeu» (Rom.,
2, 23). Căci cum să aşteptăm pentru noi înşine fericirea v ie ţii şi cetă
ţenie egală cu sfinţii şi bucurie cu îngerii înaintea lui Hristos, dacă am
preferat viaţa de plăcere a trupului în locul v ie ţii după poruncile (Dom
nului) ? Cu adevărat închipuiri de minte copilărească sînt acestea. Cum
v o i putea să fiu cu Io v eu care nici cea mai obişnuită supărare n-am
prim it-o cu recunoştinţă (lui Dumnezeu) ? Cum v o i putea să fiu îm
preună cu David eu care nu m-am arătat mărinimos faţă de vrăjmaşul
meu ? Cum v o i putea să fiu împreună cu David eu care nu L-am căutat
pe Dumnezeu prin cumpătare continuă şi rugăciune stăruitoare ? Cum
voi putea să fiu cu oricare dintre sfinţi, eu care n-am umblat pe urmele
lor ? Care arbitru de întreceri ar fi atît de nepriceput încît să soco
tească vrednici de aceleaşi cununi pe învingător şi pe cel care nu a
luptat ? Care comandant i-a chemat pe aceia care n-au participat la
luptă să împartă prada în mod egal cu învingătorii ?
Dumnezeu este bun, dar şi drept. Iar specificul dreptului este să răs
plătească după merit, precum este scris : «F ă bine, Doamne, celor buni
şi celor drepţi la inimă. Iar pe cei care se abat la alte căi strîmbe, Dom
nul îi va trece la un loc cu cei care fac fărăd elege» (Ps., 124, 4— 5). Dum
nezeu este m ilostiv dar şi judecător. Pentru că «Domnul iubeşte mila şi
judecata» (Ps., 32, 5). Pentru aceasta spune : «M ila şi judecata Ta voi
cînta Ţie, Doamne» (Ps., 100, 1). N o i ştim la cine se referă mila «căci
— zice Scriptura — fericiţi cei m ilostivi, că aceia se vor m ilui» (M atei
5, 7). V e zi cît de judicios se foloseşte El de m ilă ? N ici nu se îndură
fără judecată, nici nu judecă fără milă, pentru că «Domnul este m i
lostiv şi drept» (Ps., 114, 5). Aşadar, să nu cunoaştem pe Dumnezeu
numai pe jumătate şi nici să nu iuăm iubirea Lui de oameni m otiv de
neglijenţă. Pentru aceasta există tunetele, pentru aceasta există trăs
netele, ca să nu se dispreţuiască bunătatea (lui Dumnezeu). A c e la care
face să răsară soarele (M atei 5, 45) pedepseşte şi cu orbire (I V Regi,
6, 18). C el care dă ploaie (Zah., 10, 1), plouă şi foc (Fac., 19, 24). A celea
(soarele şi ploaia) arată bunătatea lui Dumnezeu ; acestea (orbirea şi
focul), asprimea Lui. Deci ori să-L iubim pe Dumnezeu pentru m otivul
cel dintîi, ori să ne temem de El pentru cel de al doilea, ca să nu ni se
spună şi nouă : «sau dispreţuieşti bogăţia bunătăţii, blîndeţii şi îndelun
gii răbdări a lui Dumnezeu, nepricepînd că bunătaitea lui Dumnezeu
te duce la pocăinţă ? Ci, după inima ta cea îm pietrită şi nepocăită îţi
aduni mînie pentru ziua m îniei» (Rom., 2, 4— 5). Aşadar, fiindcă nu este
cu putinţă să se mîntuiască cei care nu fac fapte p otrivit poruncii lui
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Dumnezeu şi nici nu este fără (primejdie de a trece cu vederea ceva
din cele poruncite (căci este îndrăzneală groaznică să ne facem jude
cători ai legiuitorului nostru şi pe unele legi să le socotim bune, iar
pe altele să le respingem), noi, luptători ai pietăţii, care am ales viaţa
ljniştită şi lipsită de plăceri (lumeşti), ca un ajutor pentru păzirea dog
melor evanghelice, să ne punem de acord împreună şi să hotărîm ca
să nu ne mai scape din vedere nici o poruncă. Căci dacă omul lui Dum
nezeu trebuie să fie desăvîrşit (II Tim., 3, 17), precum este scris şi a
dovedit-o şi cuvîntul în cele de mai sus, este neapărată n evoie să se
perfecţioneze iprin observarea tuturor poruncilor, pînă la măsura staturii
depline a lui Hristos (Efes., 4, 13) ; pentru că şi după legea divină, nu
animalul cu defect, chiar dacă ar fi curat, se prim eşte spre jertfă lui
Dumnezeu. Aşadar, acel lucru de care fiecare crede că este lipsit, să-l
expună ca să fie examinat în comun. Căci mai uşor va fi aflat lucrul
pe care nu-1 cunoaştem, prin cercetarea stăruitoare a mai multora, din
moment ce credem că, după promisiunea Domnului nostru Iisus Hristos,
ne dăruieşte aflarea lucrului căutat prin învăţătura şi luminarea Duhu
lui Sfînt. Deci «aşa cum m ie mi se impune propovăduirea ca o necesi
tate şi v a fi v ai mie dacă nu propovăduiesc E vanghelia» (I Cor., 9, 16),
la fel îşi pe v o i v ă aşteaptă o prim ejdie egală dacă v e ţi n eglija cerce
tarea şi nu v eţi da dovadă de zel şi de stăruinţă pentru păzirea (porun
cilor) ce ni s-au încredinţat şi pentru împlinirea lor prin fapte. De aceea
zice D om nu l: «Cuvîntul pe care l-am spus, acela îl v a judeca pe el în
ziua cea de apoi» (Ioan 12, 48) ; şi «sluga care n-a cunoscut v oia Stăpînului său, şi a făcut fapte vrednice de bătaie, se va bate (puţin ,- iar
cea care a cunoscut şi n-a făcut, nici nu s-a pregătit pentru voia lui, se
va bate m ult» (Luca 12, 47— 48).
în încheierea «Cuvîntului înainte», Sfîntul Vasile are în vedere
atît datoria celui care vesteşte Evanghelia, de a o vesti fără greşeală,
cît şi a celor care ascultă, de a fi atenţi pentru înţelegerea clară a celor
ascultate, pentru a le pune în aplicare, fără amînare, prin fapte. «Să
ne rugăm, deci — spune Sf. V asile — ca eu să vestesc cuvîntul fără
greşeală, iar pentru v o i învăţătura să devină roditoare. Aşadar, fiindcă
ştim că cuvintele de Dumnezeu-inspiratei Scripturi v or sta înaintea ochi
lor noştri deasupra scaunului de judecată al lui Hristos (căci «T e v o i
acuza — spune Scriptura — şi v o i pune păcatele tale înaintea feţei
tale») (Ps., 49, 22), astfel să fim atenţi cu înţelegere olară la toate
cele ce se spun şi să ne grăbim să punem în aplicare prin fapte învăţă
turile divine, pentru că nu ştim în ce zi sau oră v a veni Domnul
nostru».
Urmînd m etoda adoptată de Sfîntul Vasile cel M are în expunerea
poruncilor Domnului — întrebări şi răspunsuri — ne vom referi de
data aceasta la prim ele trei Reguli M ari fiindcă lămuresc pe cei care
doresc să împlinească toate poruncile Domnului, cu care anume (po
runci trebuie să înceapă.
1.
La întrebarea I — despre ordinea şi înlănţuirea poruncilor Dom
nului, formulată a s tfe l: «Fiindcă Sfînta Scriptură ne-a dat libertatea să
întrebăm, înainte de toate trebuie să ne documentăm dacă există vreo
ordine şi înlănţuire în poruncile lui Dumnezeu, aşa încît una să fie
B. o . R. 2
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prima, alta a doua şi aşa mai departe, sau toate ţin una de alta şi toate
sînt egale între ele în privinţa punctului lor de plecare, aşa încît celui
care ar vrea, îi este îngăduit să înceapă de oriunde vrea, ca într-un
cerc», Sfîntul V asile răspunde : «întrebarea este vech e şi a fost expusă
de demult în Evanghelii, cînd un cunoscător de lege a venit înaintea
Domnului şi i-a zis : «învăţătorule, care este cea dintîi poruncă în
lege ?». Şi Domnul i-a răspuns : «Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău
din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din
tot cugetul tău. Aceasta este cea dintîi şi cea mai mare poruncă. Iar a
doua, asemenea acesteia (este) să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine
însuţi» (M atei 22, 35— 39 ; Marcu 12, 28— 31). Domnul însuşi a pus or
dine în poruncile Sale stabilind ca întîia şi cea mai mare poruncă pe
cea despre iubirea lui Dumnezeu, iar ca a doua, după ordine şi ase
menea aceleia, însă mai mult o îndeplinire a celei dintîi şi atîrnătoare
de ea, pe cea care priveşte iubirea aproapelui. Aşadar, din cele spuse
şi din altele asemenea care sînt relatate în de Dumnezeu-inspiratele
Scripturi, este cu putinţă să ne încredinţăm despre ordinea şi înlănţui
rea care există în toate poruncile lui Dumnezeu.
2.
La întrebarea a Il-a, formulată : «Despre iubirea de Dumnezeu
şi că înclinarea şi puterea pentru păzirea poruncilor Domnului există
la oameni din natura (lor). Aşadar, să ne vorbeşti mai întîi despre iu
birea lui Dumnezeu. Că, într-adevăr, trebuie să iubim, am auzit, dar
cum se poate împlini aceasta dorim să ştim», Sfîntul V asile cel M are
.a răspuns : «Iubirea de Dumnezeu nu se poate învăţa. Căci nici să ne
bucurăm de lumină şi să rîvnim după viaţă n-am învăţat de la altul,
nici să iubim pe cei care ne-au născut sau ne-au hrănit nu ne-a învăţat
altul. Astfel, deci, şi cu mult mai mult, învăţarea iubirii de Dumnezeu
nu vine din afară, ci deodată cu întocmirea vieţii, adică a omului, ni
s-a împlîntat oarecare raţiune ca săm înţa* oare are de la natură în
clinarea (facultatea) de a-şi însuşi iubirea. Această sămînţă de raţiune
au primit-o şi cei care învaţă poruncile lui Dumnezeu şi prin harul lui
Dumnezeu devin capabili s-o cultive cu sîrguinţă, s-o d ezvolte cu în
ţelepciune şi s-o .ducă la desăvîrşire. Pentru aceasta şi noi, după ce
am aprobat rîvna voastră ca necesară pentru reuşita scopului nostru,
cu harul lui Dumnezeu şd cu ajutorul rugăciunilor voastre, ne vom
strădui ca să aprindem scînteia dragostei de Dumnezeu care s-a răcit
în voi, cu puterea care ne-a fost dată /prin Duhul Sfînt. Aşadar trebuie
să ştim că iubirea de Dumnezeu, deşi este o singură simplă virtute,
prin puterea ei se împlineşte şi în ea se cuprinde orice altă poruncă.
«C ă ci cel care M ă iubeşte pe M ine, zice Domnul, va păzi poruncile
M e le » (Ioan 14, 23) şi «în aceste două porunci se cuprind toată^legea
şi p roorocii» (M atei 22, 40).
Acum nu vom încerca să vorbim despre orice temă cu de-amănuntul, pentru că astfel ocupîndu-ne cu amănuntele, am. pierde din v e 
dere adevăratul înţeles al poruncilor ; ci după puterea şi în măsura
în care se încadrează scopului nostru v ă v o i aduce aminte despre iu
birea pe care o datorăm lui Dumnezeu ; înainte de a începe v ă v o i
*
învăţătura despre «<mep[AaTiy.ic Xofoc», în creştinism, se întîlneşte pentru prima
dată la Sf. Justin Martirul şi Filosoful, în Apologia, 2, 13.
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spune totuşi că Dumnezeu ne-a înzestrat cu puterile (necesare) ca să
împlinim toate poruncile pe care ni le-a dat, încît să nu ne revoltăm
ca şi cum ni s-ar cere ceva de care acum auzim pentru prima dată,
nici să nu ne îngîm făm ca şi cum am restitui mai mult decît ni s-a dat.
Căci cu aceste puteri, lucrînd corect şi după cuviinţă, facem viaţa noas
tră virtuoasă prin pietate ; dacă însă nu folosim acţiunea lor, alunecăm
spre răutate. Iar definirea răutăţii este următoarea : folosirea rea şi
îm potriva poruncii Domnului a darurilor pe care ni le-a dat Dumne
zeu ca să facem binele ; după cum tot aşa de adevărat, virtutea cerută
de Dumnezeu este folosirea acestor daruri ale lui Dumnezeu, cu bună
ştiinţă, potrivit poruncii lui Dumnezeu.
A stfel stînd lucrurile, vom spune la fe l şi despre iubire. Deci, din
moment ce am primit porunca să iubim pe Dumnezeu, avem împlîntată
şi puterea iubirii, din momentul prim ei creări a noastre ; iar dovada
acestui lucru nu există în afară de om, ci* fiecare poate s-o înveţe de
la sine însuşi şi în sine însuşi. Căci noi din natură sîntem doritori de
ceea ce este bun şi frumos, chiar dacă de cele mai multe ori fiecăruia
ii pare bun şi frumos altceva ; şi, fără s-o fi învăţat noi, avem afec
ţiune pentru ai casei şi pentru rudele noastre şi arătăm spontan bună
dispoziţie, în fiecare zi, faţă de binefăcătorii noştri. Deci, ce este mai
de admirat decît frumuseţea dumnezeiască ? Ce cugetare este mai plă
cută decît măreţia lui Dumnezeu ? Ce dor al sufletului este atît de ar
zător şi de nesuportat ca dorul ce vin e de la Dumnezeu în sufletul
acela care a fost curăţit de orice răutate şi spune din afect adevărat :
«Sînt rănit (bolnav) de dragoste» (Cînt., 2, 5). Cu totul de neexprimat
şi de nedescris sînt luminile frumuseţii dumnezeieşti : cuvîntul nu le
poate arăta, urechea nu le poate prinde. Chiar dacă ai arăta splendoa
rea luceafărului, strălucirea lunii şi lumina soarelui, toate sînt fără v a 
loare ca să exprime măreţia lui Dumnezeu, iar comparate cu lumina
cea adevărată, ele rămîn mai în urmă de cum ar rămîne o noapte adîncă
şi întunecoasă, lipsită de lună, în comparaţie cu o după-amiază stră
lucitoare. Această frumuseţe a măreţiei lui Dumnezeu nu se poate v e 
dea cu ochii trupeşti, ci se poate pricepe numaii de către suflet şi de
minte ,• la sfinţii pe care i-a luminat, a lăsat în ei îndemnul de nesu
portat al iubirii, încît disperînd de această viaţă, ziceau : «V a i mie, că
exilul meu (p ribegia mea) s-a prelungit» (Ps., 119, 5) ; «cînd v o i ajunge
să mă arăt înaintea feţei lui D um nezeu?» (Ps., 41, 2 ); «este mai bine
să mă desfac de trup şi să fiu cu H ristos» (Pilde, 1, 23) ; şi iarăşi :
«însetat-a sufletul meu spre Dumnezeu cel tare şi cel v iu » (Ps., 41, 2)
şi «A cu m liberează pe robul tău, Stăpîne» (Luca 2, 29). Tulburaţi de
această viaţă ca de o temniţă, erau nem îngîiaţi în zbuciumările lor
aceia ale căror suflete le atinsese/iubirea dumnezeiască. Nesăturâţi deci
de privirea frumuseţii dumnezeieşti, aceştia făceau rugăciune ca să
se extindă la toată viaţa veşnică contemplarea dulceţii Domnului. A stfel
deci oamenii din natura (lor) doresc cele bune. în general, bun şi v re d 
nic de iubit este ceea ce este bun ; iar bun este Dumnezeu ; toate do
resc binele ; aşadar toate doresc pe Dumnezeu.
Deci, ceea ce face bine de bună-voie se află chiar din natură în
noi, aceia, cel puţin, care nu am fost pervertiţi în Cugetele noastre
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de răutate. De aceea iubirea de Dumnezeu se cere de la noi ca o da
torie indispensabilă, iar lipsa ei este pentru suflet cel mai insuportabil
dintre toate relele. Căci înstrăinarea şi îndepărtarea de Dumnezeu sînt
mai insuportabile şi decît pedepsele care se aşteaptă în gheena, şi pen
tru cel care le încearcă este mai greu decît (este) pentru ochi lipsirea
de lumină, chiar dacă n-ar fi legată de durere sau (cum este) lipsirea
de viaţă pentru vietate. Iar dacă iubirea copiilor faţă de părinţi există
din natură şi aceasta este demonstrată şi de obiceiurile animalelor ne
raţionale şi de înclinarea oamenilor către mame în prim ii ani ai vîrstei,
atunci să nu ne arătăm mai neraţionali decît copiii şi mai sălbatici decîit
fiarele, purtîndu-ne fără iubire şi ca străini faţă de Creatorul nostru
pe care, chiar dacă nu-L cunoaştem cum este, din bunătatea Lui, sîn
tem datori să-L iubim mai mult decît orice ,şi să-L adorăm şi să ne
îndreptăm neîncetat cu gîndul către El, cum se îndreaptă copiii spre ma
mele lor. Insă cel mai important dintre cei iubiţi din impuls natural
este binefăcătorul. Şi aceasta, adică înclinarea către binefăcători, nu
este proprie numai oamenilor, ci aproape tuturor animalelor. «Boul —
spune Scriptura — cunoaşte pe stăpînul său, şi asinul ieslea stăpînului său» (Isaia 1, 3). Dar fie ca să nu se spună despre noi cele ce ur
mează : «Israel nu M -a cunoscut şi poporul M eu nu M -a înţeles» (Isaia
1, 3). Căci ce să spunem despre cîine şi desipre multe alte animale de
acestea, cîţă recunoştinţă arată către cei care le hrănesc.
Dacă din natură avem deci atîta bunăvoinţă şi iubire faţă de bine
făcători şi ne dăm toată osteneala ca să le răsplătim binefacerile ce
ne-au făcut, ce cuvînt poate să înfăţişeze în mod demn darurile lui
Dumnezeu ? Pentru că acestea sînt atît de multe încît nu se pot nu
măra ; şi ele sînt atît de mari încît şi unul singur este de ajuns ca să
ne facă să datorăm toată recunoştinţa celui care le-a dat. Pentru aceas
ta, v o i trece peste celelalte (daruri) care, deşi se disting fiecare prin
mărime şi strălucire, totuşi fiind întrecute în lumină de către cele mai
mari, aşa cum desigur stelele sînt ascunse de razele solare, apar în
mai slabă lumină faţă de acelea.
Nu vom vorb i deci despre răsăritul soarelui şi despre cursul lunii,
despre temperatura aerului, despre schimbarea anotimpurilor anului,
despre apa care cade din nori şi cea care izvorăşte din pămînt, chiar
despre mare şi întreg pămîntul, despre cele ce cresc din pămînt, des
pre vietăţile ce trăiesc în ape, despre păsările şi insectele din aer, des
pre nenumăratele fel-uri de vietăţi, toate cîte au fost întocmite pentru
slujirea v ie ţii noastre. V om vorb i totuşi despre ceea ce nu putem trece
cu vederea şi nici nu-i cu putinţă să tăinuiască cineva care are minte
sănătoasă şi judecată dreaptă, despre care este încă mult mai cu ne
putinţă a vorb i în mod demn ; că adică Dumnezeu l-a creat pe om
după chipul şi asemănarea Sa, l-a învrednicit de cunoaşterea Sa, l-a în
zestrat mai presus de toate vietăţile, cu raţiune, i-a îngăduit să se desfăteze de neasemuitele frumuseţi ale paradisului şi l-a pus stăpîn peste
toate cîte se află pe p ăm în t; şi apoi cînd, fiind înşelat de şarpe a căzut
în păcat şi prin păcat în moarte, şi toate urmările legate de ea, Dum
nezeu nu l-a lăsat fără să-i poarte de grijă, ci i-a dat la început o lege
ca să-l ajute, a rînduit (apoi) îngeri ca să-l păzească şi să-l îngrijească,
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a trimis profeţi ca să mustre răutatea şi să înveţe virtutea, a pus sta
vilă pornirilor spre răutate prin am eninţări; prin promisiuni i-a tre
zit dorinţa spre cele bune ; a arătat mai înainte, de multe ori, sfîrşitul
răutăţii îşi al virtuţii cu exem plele diferitelor persoane, oa să înveţe
a lţii; şi în ciuda tuturor acestora şi a celor asemănătoare, nu şi-a în
tors faţa de la noi cînd am stăruit în neascultare. Căci bunătatea Dom
nului nu ne-a părăsit şi iubirea Lui faţă de noi n-am putut s-o îm pie
dicăm, cu toate că am ofensat pe binefăcător cu indiferenţa noastră
faţă de darurile L u i; dimpotrivă, am fost rechemaţi din moarte şi am
obţinut însăşi viaţa prin însuşi Domnul nostru Iisus Hristos. Prin aceasta şi felul binefacerii devine mult mai m inun at: «C ăci în chipul
lui Dumnezeu fiind, nu răpire a socotit a fi El întocmai cu Dumnezeu,
ci s-a deşertat pe sine, chip de rob luînd» (Filip. 2, 6— 7). Chiar dure
rile noastre Le-a luat asupra Sa (H ristos) şi suferinţele noastre le-a
purtat şi a fost rănit pentru noi, ca prin rănile Lui să ne vindecăm noi
(Isaia 53, 4— 5). El ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcîndu-se pen
tru noi blestem (Gal., 3, 13) şi a suferit cea mai necinstită moarte, pen
tru noi, spre a ne' readuce la o viaţă glorioasă. Şi nu s-a îndestulat
numai, că fiind morţi ne-a făcut vii, ci ne-a dat şi demnitatea dumnezeirii şi ne-a pregătit locurile de odihnă veşnică, care întrec în mări
mea bucuriei toată cugetarea omenească. «A şadar cu ce vom răsplăti
Domnului pentru toate cîte ne-a dat n o u ă ? !» (Ps., 115, 3). El este însă
atît de bun încît nu cere nici o răsplătire, ci se îndestulează numai
dacă este iubit pentru cele ce a dat. Cînd cuget toate acestea (ca să-mi
exprim simţămintele mele libere), cad într-o oarecare frică şi extaz în
fricoşător, ca nu cumva neluînd în seamă raţiunea sau prin îndeletni
cirea cu lucruri deşarte să cad din iubirea lui Dumnezeu şi să devin
spre ruşine lui Hristos. Căci cel care acum ne înşeală şi ne sileşte
cu toată iscusinţa viclen iei sale ca prin amăgiri lumeşti să pricinuiască
în noi uitarea de binefăcătorul nostru, prigonindu-ne spre pieirea sufle
telor noastre şi dînd asalturi asupră-ne, (acela) va aduce atunci dis
preţul nostru înaintea Domnului ca o ruşine şi se va mîndri cu neascul
tarea şi căderea noastră ; e l care nici nu ne-a creat, nici n-a murit
pentru noi, ne-a făcut totuşi să-l urmăm întru neascultarea şi în căl
carea poruncilor lui Dumnezeu. Această ofensă îm potriva Domnului şi
această trufie a vrăjmaşului îmi pare mai grea decît pedepsele cele din
gheena ; căci (prin acestea) dăm duşmanului m aterie pentru mîndrie şi
ocazie să se ridice îm potriva aceluia care a murit pentru noi şi a în
viat, şi căruia tocmai pentru aceasta îi datorăm mult, precum este scris
(Rom., 8, 12). A tît numai despre iubirea lui Dumnezeu» — încheie Sfîn
tul V asile cel Mare, adăugind : «Fiindcă scopul, cum am amintit mai
înainte, n-a fost să spun toate, căci este cu neputinţă, însă vă fac o
scurtă rememorare a capitolelor mai im portante care să trezească tot
deauna în sufletele voastre iubirea dumnezeiască».
3.
La întrebarea a IlI-a — Despre dragostea către aproapele — pe
care Sfîntul V asile o consideră ca a doua poruncă şi ca ordine şi ca
putere, el a răspuns : «A m spus mai înainte că legea cultivă şi hră
neşte puterile care se află în noi ca sămînţă. Dar fiindcă am primit po
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runcă să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înşine (se cade) să ştim
dacă avem de la Dumnezeu şi puterea ca să împlinim această iporuncă.
Dar cine nu ştie că omul este un animal blînd şi sociabil şi nu soli
tar * sau sălbatic ? Căci nimic nu este mai propriu naturii noastre decît
să fim sociabili întreolaltă, să ne folosim unul de altul şi să iubim pe
semenul nostru. Şi drept urmare a sămînţei pe care Dumnezeu a pus-o
în noi, El cere şi fructele, cînd zice : «Poruncă nouă v ă dau vouă : să
vă iubiţi unul pe altul» (Ioan 13, 34). Şi fiindcă a v oit să îndemne su
fletul nostru spre îm plinirea acestei porunci, n-a cerut (ucenicilor) sem
ne şi puteri paradoxale ca dovadă că sînt ucenicii Lui (cu toate că şi
acestora le dăduse puterea prin Duhul Sfînt), însă le spune : «Din aceasta vor cunoaşte toţi că sînteţi ucenicii M ei, dacă veţi avea dra
goste între v o i» (Ioan 13, 35). Şi pretutindeni aşa fel leagă (Domnul)
aceste porunci, încît binefacerea faţă de aproapele o referă la sine.
Căci «flăm înd am fost — zice El — şi M i-aţi dat să mănînc...» (M atei
25, 35) şi apoi adaugă : «întrucît aţi făcut aceasta unuia dintre aceşti
fraţi mai mici ai M ei, M ie M i-aţi făcuit» (M atei 25, 40).
Aşadar prin porunca întîi o poate împlini cineva şi pe a doua ;
dar cu a doua ne întoarcem îndată la prima ; şi cel care iubeşte pe
Domnul, iubeşte ca o consecinţă şi pe aproapele. Căci «c e l care M ă
iubeşte pe M ine — spune Domnul — va păzi poruncile M e le » (Ioan
14, 23). «Iar aceasta este porunca M ea : să vă iubiţi unul pe altul, pre
cum v-am iubit Eu pe v o i» (Ioan 15, 12). Şi iarăşi, cel care iubeşte pe
aproapele, împlineşte şi iubirea faţă de Dumnezeu, care ia bineface
rea ca şi cum I-a fost făcută Lui însuşi. De aceea credinciosul serv al
lui Dumnezeu, Moise, a arătat atît de mare dragoste către fraţii săi,
încît a preferat să-i fie şters numele din cartea lui Dumnezeu, în care
era scris, decît să nu-i ierte poporului păcatul (leş., 32, 32). Iar Pavel
a îndrăznit să roage ,să fie anatema (lepădat) de la Hristos pentru fra
ţii săi care îi erau rude după trup, căci el voia, după exemplul Dom
nului, să se aducă pe sine ca preţ de răscumpărare pentru mîntuirea
tuturor ; dar în acelaşi timp ştia că este cu neputinţă să se înstrăineze
de Dumnezeu cel ce jertfeşte lui Dumnezeu din dragoste faţă de El
şi ca să îndeplinească pe cea mai mare dintre porunci, şi că pentru
aceasta va trebui să prim ească mult mai mult decît a dat. Din cele
spuse pînă aici s-a dovedit îndeajuns de clar că Sfinţii au ajuns pînă
la această măsură a iubirii faţă de aproapele».
Citirea cu atenţie a înţeleptelor îndrumări amintite mai sus ale
Sfîntului V asile cel Mare, întocmite pentru creştinii care doresc să cu
noască şi să îndeplinească voia lui Dumnezeu, pe cei ce nu s-au abă
tut de la calea cea dreaptă îi v a întări ca să m eargă în continuare şi
mai hotărîţi şi mai statornici pe această cale, iar pe cei rătăciţi îi va
opri din drumul greşit pe care au apucat şi îi va ajt*ta să revină la
calea cea dreaptă, asigurîndu-şi astfel mîntuirea sufletelor.
*
Din această caracterizare a omului formulată de Epictet în «Dizertaţiile» sale
(2, 10), se vede că Sfîntul Vasile cel Mare era familiarizat cu concepţia lui Epictet.
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CELE ZE C E P O R U N C I,

IN L U M IN A N O U L U I T E ST A M E N T
Pr. IO A N MIRCEA

«Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot su
fletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi întîia poruncă. Iar
a doua, da fel cu aceasta : Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi,
în aceste două porunci se cuprind toată Legea şi p roorocii» (M atei 22,
37— 40). Porunca iubirii statorniceşte legătura între Dumnezeu şi credin
cios, ca între tată şi fiu. Această iubire faţă de Dumnezeu cu toată fiinţa
noastră, — pe care-L recunoaştem de Fiinţă supremă, Creatorul lumii,
Stăpînul, Dătătorul de viaţă, Sfînt şi sfinţitor, Purtător de grijă, Bun,
Iubitor, Miilostiv, Părinte iubitor, dar şi Drept Judecător etc. — , ne fe 
reşte de alipirea d e noi înşine şi de bunurile trecătoare ale acestei
lum i; dar, în acelaşi timp ne înalţă inima la Dumnezeu şi la bunurile
cereşti, dîndu-ne o putere care ne ajută să trecem peste toate greută
ţile vieţii.
Legea vech e lim ita iubirea de Dumnezeu şi de aproapele numai la
poporul iudeu, pe cînd Legea Nouă, dată de Mîntuitorul Hristos, o e x 
tinde la toate popoarele lumii, pentru că Dumnezeu fiind Tatăl tuturor,
voieşte ca toţi oamenii să se mîntuiască şi la cunoştinţa adevărului să
vină» (I Tim., 2, 4). Să-L iubim dar pe Dumnezeu după cum se cuvine a-L
iubi, căci aceasta este slava şi cinstea, aceasta e lumina, aceasta fe ric i
rea cea mare, aceasta e plata cea mare, aceasta este împărăţia şi plă
cerea, aceasta mulţumirea, pe care cuvîntul nu o poate reprezenta, pe
care mintea nu o poate pricepe îndeajuns, — zice Sfîntul loan Gură de
Aur în Om ilia a V l-a la Epistola către Romani, p. 31. Iubirea de Dum
nezeu, cînd este curată, se reflectă totdeauna în iubirea sinceră şi faţă
de aproapele, ca faţă de noi înşine. Căci : «Dumnezeu este iubire şi cel
ce rămîne în iubire (de El şi de semeni), rămîne în Dumnezeu şi Dum
nezeu rămîne în e l» (I loan 4, 16).
De unde cunoaştem v oia lui Dumnezeu ? Din le g ile şi poruncile din
Sfîntă Scriptură şi din Sfîntă Tradiţie, precum şi din rînduielile firii
omeneşti şi ale firii înconjurătoare (Ps., 18, 1 ; Rom., 1, 20).
Intre le g ile date de Dumnezeu oamenilor a fost mai întîi legea m o
rală naturală, a firii, «scrisă în inim i», pe care o au şi «p ăgînii care din
fire fac ale le g ii» (Rom., 2, 14— 15), înţelegînd că săvîrşirea binelui este
cerută de însăşi firea n oastră; apoi cea dată prin viu grai lui Adam,
tui Eno-h, «a l şaptelea patriarh de la A d am » (Iuda 14), lui N oe, «a l optu
lea propovăduitor al dreptăţii» (II Petru 2, 5), lui Avraam , Isaac şi Iacob,
«care au prim it şi au propovăduit începuturile dumnezeieştii descoperiri».
Păcatul a întunecat mintea oamenilor, dar n-a putut înlătura din inima
lor legea morală naturală, sau a f i r i i ; căci această lege, prin mărturia
conştiinţei lor şi prin judecăţile lor îi învinuieşte, sau îi apără (Rom.,
2, 15). «A d ic ă — zice Sfîntul loan Gură de A ur — în locul Legii (scrise),
e de ajuns conştiinţa cu cugetul. Prin aceasta a mai arătat cum Dumne
zeu a făcut pe om destoinic spre alegerea virtuţii şi fugirea de cele rele »
(Omilia V I la Romani).
/
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Sfînlta Scriptură ne spune că la patru sute treizeci de ani, de lai
făgăduinţa dată lui Avraam cu privire la urmaşul său — Hristos i(Gal.,
3, 16— 17), Dumnezeu a dat Legea scrisă pe cele două table de piatră,
prin M oise, pe muntele Sinai, apoi le-a vorb it prin prooroci iudeilor. Dar
L egea V eche era nedesăvîrşită, pentru că nu putea mîntui pe om (Evr.,
7, 18); de aceea la plinirea vrem ii, venind Hristos — Fiul lui Dumne
zeu — a descoperit Legea cea Nouă, care este desăvîrşitoare şi mîntuitoare. Despre acestea Sfîntul apostol P avel spune: «După ce Dumne
zeu odinioară, în multe rînduri şi în multe chipuri a v orb it părinţilor
noştri prin prooroci, în zilele acestea de pe urmă ne-a grăit nouă prin
Fiul, pe care L-a pus moştenitor a toate şi prin care sînt toate» (Evr., 1,
1— 2). Aceasta înseamnă că Legea cea Nouă este nu numai «suprana
turală», ci şi plinitoare şi desăvîrşitoare.
D E C A L O G U L
(cele zece porunci)

Vechiul Testament cuprindea Legea lui M oise cu cele cinci cărţi
ale lui şi cărţile proorocilor şi înţelepţilor. Dar Legea şi rînduielile m o
zaice au fost date şi au fost valab ile şi cu putere numai pentru poporul
iudeu. Unele din aceste porunci au rămas valabile şi pentru noi creş
tinii ; ail-tele însă, care erau tem porale şi pregătitoare, ca: legea je rtfe 
lor şi cerem oniilor cu preoţia levitică, cu sărbătorile şi posturile ei, au
fost desfiinţate «pentru neputinţa şi nefoilosul lo r » (Evr., 7, 11— 18); ele
au fost înlocuite cu celle aile L egii N o i : cu o nouă preoţie, decurgînd
din preoţia lui Hristos, cu un nou fe l de închinare «în duh şi în adevăr»,
cu jertfe spirituale care însoţeSc marea jentfă nesîngeroasă în Sfînta
Liturghie, cu Sfintele Taine lăsate de Mîntuitorul şi cu noi sărbători le 
gate de viaţa şi opera Lui şi a sfinţilor etc. «Să nu socotiţi că am venit
să stric Legea sau p ro o r o c ii; n-am venit să stric, ci să îm plinesc» (M atei
5, 17); fiin d vorb a şi de Lege şi de prooroci trebuie să înţelegem că
El a venit să împlinească toate cele ce au scris Legea şi proorocii des
pre El şi opera Sa răscumpărătoare şi să desăvîrşească totodată Legea
în poruncile şi preceptele ei eterne. Că spune ad e s ea : «A ţ i auzit că s-a
zis celor de demult...; iar Eu zic vouă...» (M atei 5, 20— 48).
Poruncile rămase valabile şi pentru noi creştinii, pe care M întu ito
rul ie-a desăvîrşit sînt cele cuprinse în Decalog (cele zece porunci).
Prim ele patru porunci din D ecalog privesc îndatoririle către Dum
nezeu, iar celela lte şase, îndatoririle către aproapele, către societate şi
către noi înşine. De păzirea acestor porunci, completate şi desăvîrşite de Mîntuitorul, de împărtăşirea cu Sfintele Taine, în Biserică şi în
ascultare de păstorii ei — care învaţă, sfinţesc şi călăuzesc pe creştini
pe calea mîntuirii — este condiţionată mîntuirea fiecărui creştin ade
vărat. Aceste porunci sînt expresia credinţei în Dumnezeul cel adevărat
— Unul în fiinţa Sa, dar întreit în feţe : Tatăl, Fiul şi Sfîntul Duh.
Poru nca întîi a D e c a lo g u lu i: «E u sînt D om nul D um nezeul tău care
te-a scos din pămîntul Egiptului şi din casa r o b i e i ; să nu ai alţi du m ne
zei aiară de M in e » (leş., 20, 2— 3).

ÎNDRUMĂRI p a s t o r a l e

1 77

Ce ne învaţă această poruncă şi ce ne cere ? Ea ne învaţă că avem
în cer un singur Dumnezeu adevărat, fiinţă spirituală, personală, su
premă, pe care trebuie să ne străduim să-L cunoaştem, spre a-1 adora,
din inimă, «în duh şi în adevăr». Dar Bl nu poate fi cunoscut în fiinţa
Sa (Ioan 1, 18), ci din lucrările Sale : «C eru rile spun slava lui Dumnezeu
şi facefrea m îinilor Lui o vesteşte tăria» (Ps., 18, 1); sau «Pentru că
ceea ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu este cunoscut de către ei
(oameni) ; fiindcă Dumnezeu ile-a arătat ilor.
în robia Egiptului e v re ii deprinseseră închinarea ila «dum nezei min
cinoşi», care «nu sînt dumnezei prin fire » (Gal., 4, 8), uitînd pe Dumne
zeul cel adevărat. De aceea iii se porunceşte să nu aibă alţi dumnezei,
afară de E l; şi numai Lui să I se închine, să-L slăvească şi Lui să-I mul
ţumească. «C ăci — precum scrie Sfîntuil apostol P avel Corintenilor în
chinători Ila idolii — deşi sînt alşa-zişi dumnezei, fie în cer, fie pe pă
mînt, precum şi sînt dumnezei mulţi 'Şi domni mulţi — , totuşi pentru noi
este un singur Dumnezeu, Tatăl, din icare sînt toate şi noi întru El, şi
un singur Domn Iisus Hristos, prin care sînt toate şi noi prin El» (I Cor-,
8, 5— 6).
Iubirea, slăvirea, mulţumirea, supunerea şi adorarea datorate lui
Dumnezeu sînt în Noui! Testament atît de ordin intern — din toată ini
ma, din tot sufletul şi din tot cugetul — , dar şi de ordin extern, prin d i
ferite gesturi şi acte, precum : ridicarea mîinilor, rugăciuni,
facerea
semnului Sfintei Cruci, metanii, sărutarea sfintelor odoare
(Crucea,
Evanghelia, sfintele vase, odăjdii, icoane şi m o a ş te ); apoi aducerea de
daruri pentru Sfînta Liturghie, ca : prescuri, vin, tămîie, iluminări şi unt
delemn, ba chiar şi prinoase din roadele pămintullui — pîine, fructe sau
seminţe, etc. —» spre a fi binecuvîntate de preot. C ele două feluri de în
chinare sînt unite laolaltă în Sfînta Diturghie.
în legătură cu «a lţi dum nezei» se pune întrebarea : mai sînt şi altfel
de dumnezei, pe care-i interzice porunca ? D a ! De aceştia ne vorbeşte
însăşi Sfînta Scriptură. De pildă, despre cei lacom i de mîncare şi bău
tură, ca bogatul căruia i-a rodit ţarina (Luca 12, 16— 2 1 ); pentru alţii
«pîntecele este dumnezeul lo r» (Filip., 3, 19) ; şi tot aşa despre lăcom ia
sau iubirea de avuţie, care este «închinare ila id o li» (Col., 3, 5). Despre
cei ce găsesc rostul v ie ţii în plăcerile şi dezm ierdările de tot felul, Sfîntul Ioan Gură de Aur scrie : « A i văzut cită răutate are în sine dezm ier
darea? Dumnezeul unora este banul, dumnezeul altora este pîntecele.
Şi oare nu sînt aceştia idololatri ? De asemenea cei mîndri, cei ce umblă
după slava pămîntească, cei ce nu cugetă nim ic duhovnicesc, ci îşi a g o 
nisesc totul pentru aici, şi numai la aceasta cugetă, cu drept cuvînt că
au pîntecele ca dumnezeu» (O m ilia a X lV -a la Fiilipeni).
La fel sînt şi toţi ereticii (T it 3, 10) şi rătăciţii, care au păjrăsit
dreapta credinţă a Bisericii lui Hristos, ieşind de sub ascultarea ei (M a 
tei 18, 17) şi care se poartă ca «vrăjm aşi ai crucii lui H ristos» (Fiilip.,
3, 18). Aceştia şi-au făurit învăţătura lor, unii numindu-se dumnezei, ca
«potrivnicul» sau «om ul nelegiu irii» (II Tes., 2, 4), alţii «hristoşi m inci
noşi» (M atei 24, 5, 24), «apostolii m incinoşi» (şi 'lucrători v iclen i) (II
Cor., 11, 23), «p rooroci m incinoşi şi lupi răpitori» (M atei 7, 15; 24, 11,
24), «învăţători m incinoşi» (II Petru 2, 1), şi «fraţi mincinoşi» (II Cor., 11,
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26; Gal., 2, 4), care «au luat aminte la duhurile cele înşelătoare şi !a în
văţăturile dem onilor» (I Tim., 4, 1), «m ereu învăţînd, dar neputînd ajunge
niciodată la cunoaşterea adevărului» (II Tim., 3, 7). Pe unii ca aceştia
Sfîntul apostol Ioan îi numeşte chiar «antihrişti» (I Ioan 2, 2 2 ; 4 , 3 ,•
II Ioan, 7).
De asemenea păcătuiesc îm potriva acestei porunci şi a dreptei cre
dinţe : spiritiştii, care cheamă sufletele m orţilor ; precum şi cei ce fac
farmece, sau vrăji, descîntece şi ghicitorii, etc-, nesocotind puterea şi
voinţa lui Dumnezeu ; plata acestora este osînda în «iezerul de foc »
(A poc., 20, 10 ; 22, 15).
Oare porunca întîi a Decalogului opreşte cinstirea îngerilor şi a sfin
ţilor, cum socotesc unii aşa-zişi creştini ? Nicidecum. «Dumnezeu fiind
minunat întru sfinţii Săi», cinstirea îngerilor şi a sfinţilor (Lacob 2, 23),
care au împlinit poruncile Lui (Luca 12, 4 ; Ioan 15, 14) şi sînt «m oşteni
torii m întuirii» slujită de îngeri (E vrei 1, 14), este chiar condiţia dobîndirii mîntuirii. Numai că cinstirea lor nu e o adorare, care se cuvine nu
mai lui D um nezeu; şi nimeni nu-i numeşte dumnezei. Ei sînt cinstiţi pen
tru că prin viaţa lor virtuoasă s-au învrednicit încă de aici de mari da
ruri ale Duhului Sfînt făcînd şi minuni, şi pentru că însuşi Dumnezeu i-a
slăvit cu slava Fiului Său (Ioan 17, 22, 24), în cer lingă Sine, slujindu-I
împreună cu îngerii (Apoc., 7, 10— 11). Totodată ei participă, ca asistenţi,
chiar la Dreapta Judecată, şi ca martori (Apoc. 18, 20 ; 20, 4 ; I Cor., 6,
2— 3). A c o lo «sfinţii sînt la fel cu îngerii şi sînt fii ai lui Dumnezeu (prin
har), fiind fii ai în v ie rii» (Luca 20, 36).
Pentru marea cinste şi slavă de care s-au învrednicit şi pentru daru
rile dobîndite, sfinţii pot şi m ijlocesc pentru noi ila Dumnezeu cu rugă
ciunile lor (Apoc., 8, 3— 4), avînd asigurarea de la M întuitorul că «orice
v o r cere la Tatăl în numele Lui, li se va d a» (Ioan 14, 13; 15, 7).
A doua poruncă a D ecalogu lu i: «S ă nu -ţi faci chip cioplit,
nici
v r e o asemănare a celor ce sint sus în cer sau jo s pe pămîht, sau în apă
şi sub pămînt. Să nu te închini lor, nici să slujeşti lo r » (leş., 20, 4, 5). Care
sînt chipurile cioplite şi ce lucruri sau vietăţi reprezintă aceşti idoli, nu
miţi «dum nezei», s-a arătat mai înainte. Această poruncă este călcată de
cei oare în loc să se închine lui Dumnezeu cel adevărat, se închină la
chipurile cioplite după asemănarea cu : soarele, luna şi stelele, animale,
păsări şi tîrîtoare, — chipuri numite idolii sau «dum nezei», a căror închi
nare se numeşte idololatrie.
Opreşte oare această poruncă cinstirea Sfintei Cruci şi a sfintelor
icoane ? Nicidecum ! Pentru că în ele nu se dă închinare lemnului şi cu
lorilor propriu-zise, ci sfinţilor zugrăviţi pe ele. Şi nim eni nu a numit
vreodată Crucea sau icoana oricărui sfînt «dum nezeu». Heruvim ii slavei,
«care umbreau altarul îm păcării» (E vrei 9, 5; leş., 25, 18), deşi erau tur
naţi din metal şi cizelaţi, făceau parte din obiectele sfinte de la templu,
ceea ce înseamnă că nu erau interzise de această poruncă.
în aceeaşi carte în care M oise scrie cele zece porunci, tot Dumne
zeu îi spune lui M oise : «Iată am rînduit pe Beţaleel... şi l-am umplut de
duh dumnezeiesc, de înţelepciune, de pricepere, de ştiinţă şi de iscusinţă
la tot lucrul, ca să facă lucruri (cioplite) de aur, de argint şi de aramă...
să şlefuiască pietre scumpe pentru podoabe şi să sape în lemn tot felul de
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lucruri» (leş., 31, 2— 5). Astfel, «Cortul adunării» cu toate lucrurile din
el erau cioplite şi lucrate de mina omului, dar erau sfinţite prin rugă
ciunile preoţilor, apoi stropite cu apa curăţirii şi cu sîngele jertfelor şi
unse cu «ungerea sfîntă», devenind obiecte «d e mare sfinţenie» (leş., 30,
25, 30 ; 31, 7— 9). De aceea, oricine se atingea de ele — în afară de
preoţi — era pedepsit x:u moarte năpraznică, precum a f o s t : Core, Datan
şi Abiron (Num., 16, 1— 35), ori ca cea a filistenilor (I Regi, 5, 1— 12; II
Regi, 6, 6— 7), sau cu lepra, ca reg ele O zia (II Parai., 26, 16— 23), etc.
Cind Belşaţar, împăratul Babilonului a pîngărit la ospăţ vasele sfinte,
luate de tatăl său din templul din Ierusalim, a pierdut şi tronul şi viaţa
(Daniel 6).
După tîlcuitorii Sfintelor Scripturi, apa şi sîngele cu care M oise a
stropit Cartea legii, poporul şi vasele sfinte, au înch ipu it: apa botezului'
creştin şi sîngele jertfei răscumpărătoare a lui Hristos.
M oise însuşi a făcut un chip cioplit, la porunca lui Dumnezeu — şarpeile de aramă, poruncit, fixat pe un stîlp — care, prin semnificaţia lui
preînchipuitoare a m orţii lui Hristos pe Cruce, tămăduia pe cei muşcaţi
de şerpi (Num., 21, 8— 9; Ioan 3, 14). Sfîntul Ioan Gură de A u r v ed e în
acest şarpe spînzurat pe lemn şi în lucarea acestuia «taina C rucii» (O m i
lia despre şarpele lui M oise).
Porunca a tr e ia : «S ă nu iei nu m ele D om nului D um nezeului tău în
deşert, că nu va lăsa D o m n u l D um nezeul tău nepedepsit pe cel ce ia nu
mele Lui în .d eşert» (leş., 20, 7). Dumnezeu apare ca aparţinînd fiecăruia,
ca un tată faţă de fiu : «Dumnezeul tău», Tatăl tău. Ce înseamnă a lua
numele lui Dumnezeu în deşert ? Şi cum poate fi luat numele lui Dum
nezeu în deşert? Num ele lui Dumnezeu se ia în deşert ori de cîte ori
este rostit din lipsă de respect, în glumă sau batjocură, ori prin purtarea
necuviincioasă la Sfînta Liturghie şi la celelalte Sfinte Taine etc.
Se ia în deşert numele lui Dumnezeu cînd se face un jurămînt şi se
calcă, sau e un jurămînt fa ls ; prin înjurături, blesteme, ocări sau diferite
jurăminte şi expresii, ca : zău, sau «p e Dumnezeul meu», «Dumnezeu mi-i
martor», «aşa să-mi ajute Dumnezeu», «să mă bată Dumnezeu», etc.,
rostite oricînd şi oricum, fără cutremurare şi fără sfială, jurăminte făcute
de obicei spre a ascunde adevărul.
Luarea numelui lui Dumnezeu în deşert este păcat de moarte şi se
numeşte hulă; iar hulitorii numelui Lui erau pedepsiţi cu moartea (Lev.,
24, 16), ca şi hula îm potriva Duhului Sfînt, care nu se iartă nici în acest
veac, nici în cel ce va să fie (M atei 12, 32). Senaherib, împăratul Asiriei,
hulind pe Dumnezeu, a murit chiar de mîna fiilor lui (IV R egi 19, 20— 37).
Iar Irod A grip a I, regele iudeilor, a murit mîncat de vierm i pentru că a
îngăduit supuşilor săi să fie asemănat cu Dumnezeu (Fapte 12, 20— 23).
Hulitorii şi batjocoritorii (lui Dumnezeu) — zice Sfîntul Ioan Gură de
Aur — îşi ascut singuri sabia care-i v a lo v i şi v or răspunde în faţa lui
Dumnezeu pentru toate înjurăturile şi batjocurile». Această poruncă
opreşte toate felurile de luare a numelui lui Dumnezeu în deşert, fiind
supuse grelei osînde a morţii. .
Unii aşa-zişi creştini, răstălmăcind Sfintele Scripturi, consideră că
această poruncă (a IlI-a) ar interzice ju răm întu l; de aceea îl refuză. Jurămîntul drept este îngăduit şi necesar. Dumnezeu însuşi S-a jurat cînd
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a dat făgăduinţa lui Avraam (Fac., 22, 16— 17 ; Evr., 6, 1 3); iar Domnul
Hristos s-a jurat de asemenea asupra Sa, zic în d : Amin, amin (adevărat,
adevărat) zic vouă... (Ioan 11, 26), iar cînd arhiereul Caiafa îl jură pe
Dumnezeu să spună dacă El este Fiul lui Dumnezeu, recunoscînd necesi
tatea jurămîntului, răspunde : «T u ai zis» (Maitei 26, 64). A p ostolii la rîndul lor recunosc necesitatea jurămîntului drept, pentru a se scoate la
lumină adevărul, la tem elia lui fiind credinţa că Dumnezeu fiind atotcunoscător va pedepsi pe cel ce jură strîmb. «Pentru că oamenii se jură pe
cel mai mare şi jurământul e la e i o chezăşie şi sfîrşitul oricărei neîn ţele
g e r i» (Evr., 6, 16). Jurămîntul este, deci, lăsat de Dumnezeu, care «a pus
la m ijloc jurăm întul» (Evr-, 6, 17). «Fiindcă printre oameni — zice Sfîntul
Ioan Gură de A ur — jurămîntul se pare mai vrednic de credinţă, de
aceea l-a şi adăugat» (O m ilia a X l-a la Evrei).
Cu p rivire la luarea numelui lui Dumnezeu în deşert prin felul uşu
ratic în care se fac jurăm intele de tot felul, ca şi prin jurămîntul fals,
Mîntuiitorul grăieşte : «A ţ i auzit că s-a zis celor de d em u lt: Să nu juri
strîmb, ci să ţii înaintea Domnului jurămintele talie. Eu însă v ă spun
vouă : Să nu vă juraţi nicidecum, nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dum
nezeu, nici pe pămînt, fiindcă este aşternutul picioarelui Lui..., nici pe
capul tău (sau ochiul tău)... C i cuvîntul vostru să f i e : ceea ce este da
(adevărat), da ; şi ceea ce este nu, n u ; iar ce este mai mult decît acestea,
de la cel rău este» (M atei 5, 33— 37 ; Iacob 5, 12).
Chiar cuvîntul rău este o batjocură la adresa lui Dumnezeu. De
aceea îndeamnă A p o s to lu l: «D in gura voastră să nu iasă nici un cuvînt
rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuinţă, ca să dea har
celor ce ascultă. (Şi) Să nu întristaţi Duhul cel Sfînt al lui Dumnezeu,
întru Care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării» (Efes., 4, 29— 30).
Porunca a patra a D ecalogu lu i : « A d u -ţi aminte de ziua odihnei
ca să o sfinţeşti. Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea' toate treburile tale,
iar ziua a şaptea este odihna D om nului D um nezeului tă u , să nu faci în
acea zi nici un lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici
b o u ] tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău» (leş., 20, 8— 10). Ce
ne învaţă porunca aceasta ? Că pentru muncă sînt rezervate omului şase
zile, în care să ne facem toate treb u rile; dar a şaptea zi s-o închinăm
Domnului. în această zi de odihnă să se odihnească tot omul cu cei ai
casei lui şi toate vieţuitoarele de la curtea lui, aşa cum însuşi Dumnezeu
a făcut la crearea lumii, pentru ca prin odihnă el şi ele să capete forţe
noi de muncă.
Pentru evrei, ziua de odihnă, de rugăciune şi de cult a fost şi este
încă sîmbăta, pe care o ţin ca sărbătoare naţional-religioasă, după scoate
rea lor din robia Egiptului şi în amintirea acestui eveniment. Căci aşa
precizează însuşi M oise în Deuteronom (15, 15 )cînd zice : «A du -ţi aminte
că ai fost rob în pămîntul Egiptului şi Domnul Dumnezeul tău te-a scos
de acolo cu mînă tare şi cu braţ înalt şi de aceea ţi-a poruncit Domnul
Dumnezeul tău să păzeşti ziua de odihnă (Sîm băta) şi s-o ţii cu sfinţenie».
De atunci,'deci, se impune în Vechiul Testament pentru iudei sîmbăta ca
sărbătoare săptăm înală; de atunci s-a rînduit şi preoţia levitică — începînd cu Aaron, fratele lui M oise, ca arhiereu (Evr., 7, 11— 18) ; de
atunci încep a se aduce de către preoţi şi jertfele rînduite de L e g e ; şi
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de atunci şi toate celelalte sărbători : Paşitele, Cincizecimea, Sărbătoa
rea Corturilor şi cea a împăcării, etc., posturile şi celelalte rînduieli
(Lev., cap. 1— 27).
Sabatul sau ziua de odihnă a evreilor avea să fie temporală şi pre
gătitoare a altei zile, care avea să rămînă de-a pururea Duminica. Cea
dintîi — sabatul — se numea «odihna» dată (de M oise şi) Iosua (Evr.,
4, 8). Odată cu schimbarea L e gii şi a preoţiei după rînduiala lui Aaron
«pentru neputinţa şi nefolosul e i» (Evr., 7, 11— 18), în a mîntui pe om,
au încetat şi jertfele de animale, toate fiind înlocuite cu cele ale Legii
Noi.
Pentru noi creştinii, ziua de odihnă săptămînală, de rugăciune şi
de cult, închinată Domnului, este Duminica, ziua în care a înviat M în 
tuitorul Hristos şi ne-a izbăvit «din robia păcatului» (Rom., 6, 16), a
morţii şi a diavolului (Evr., 2, 14— 15). El a fost ucis «pentru că d ezle
ga sîmbăta» şi pentru că se numea pe sine Fiul lui Dumnezeu (Ioan 5,
18 ; 10, 30— 36 ; M atei 26, 63— 64). La început, ziua în care a înviat
Domnul se numea «ziua întîi a săptămînii» (M atei 28, 1), sau «după ce
a trecut sîmbăta» (M arcu 16, 1), aşa cum se socoteau zilele săptămînii
la iudei ,• mai tîrziu însă, cînd creştinii s-au rupt şi s-au despărţit d efi
nitiv de templu şi de sinagogă, ziua în vierii Domnului s-a numit Du
minică (Apoc., 1, 10) şi a devenit ziua a şaptea a săptămînii.
Sărbătorirea Duminicii a început cu arătarea Domnului în aceeaşi
zi a învierii celor zece apostoli,, cînd a şi suflat asupra lor Duh Sfînt,
transmiţîndu-le harul apostolesc şi preoţesc • în aceeaşi zi a săvîrşit
El la Emaus Sfînta Euharistie (Luca 24, 13— 31) ; Duminica următoare
s-a arătat iarăşi Apostolilor, cînd era şi Tom a cu e i ; tot în ziua de
Duminică s-a pogorît Duhul Sfînt, cînd a luat fiinţă Biserica ; şi de
atunci Apostolii şi creştinii săvîrşeau Sfînta Euharistie, în cadrul cul
tului, în fiecare Duminică (Fapte 20, 7 ; I Cor., 16, 1— 2), cînd se făceau
şi colecte ,• în această zi de cult se adunau creştinii, ascultînd învăţă
tura Apostolilor, se împărtăşeau cu Sfînta Euharistie, luau parte la ru
găciunile Bisericii, la frîngerea pîinii (Fapte 2, 42 ; I Cor., 10, 16; 11,
20— 32).
Deosebit de această semnificaţie a în vierii Domnului, A p olo ge ţii
şi Sfinţii Părinţi spun că în această zi s-a început creaţiunea lumii,
iar acum Duminica este şi ziua noii creaţiuni spirituale, prin Hristos,
în care am devenit «făptură nouă» (II Cor., 5, 17 ; Gal., 6, 15).
Această nouă zi de odihnă a fost prezisă de Dumnezeu prin proo
rocul David, care zice : «A ceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul
să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa» (Ps., 117, 24). Pe aceasta o
făgăduise Dumnezeu cu jurămînt (Ps., 94, 12 ; Evr., 4, 3). Iar Sfîntul
apostol Pavel o numeşte «altă zi de odihnă» ; «C ăci dacă Iosua le-ar
fi adus (evreilor) odihnă, Dumnezeu n-ar mai fi vorb it după acestea de
o altă zi (de odihnă). Drept aceea, s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă
poporului lui Dumnezeu» (Evr., 4, 8— 9), adică Duminica.
Ce ne mai învaţă porunca a patra ? N e învaţă să ţinem cu sfinţe
nie nu numai Duminica, ci şi toate sărbătorile creştine, închinate Dom
nului şi cele în cinstea M aicii Domnului, îngerilor şi sfinţilor. Cum
trebuie ţinute Duminica şi celelalte sărbători ? M ai întîi a nu lucra
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nimic din cele ce se fac în cele şase zile. A p o i a ne pregăti cu toată
grija pentru cele ale sufletului, — mergînd la Biserică, să ne rugăm,
să ascultăm Sfîntă Liturghie şi predica, şi să luăm parte activă la cîntările liturgice ; apoi după amiază, să vizităm bolnavii şi să citim cărţi
de zidire sufletească : Sfîntă Scriptură, V ie ţile Sfinţilor şi alte cărţi
care ne învaţă să ne ferim de păcate (cu cuvîntul, cu gîndul şi cu fap
ta) şi ne ajută să sporim în fapte bune şi mîntuitoare (Efes., 2, 8— 10).
Poru nca a cin cea a D e c a lo g u lu i = « Cinsteşte pe tatăl tău şi pe m a
ma ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani m ulţi pe păm înt» (leş., 20, 12).
Cu această poruncă se deschid îndatoririle către aproapele, către so
cietate şi către noi înşine, expresie a iubirii. C ei mai apropiaţi ai noştri
sţnt părinţii, care ne-au născut, crescut şi educat cu multe sacrificii,
pentru a ne reda ca buni fii ai Bisericii şi cetăţeni cinstiţi ai societăţii
şi patriei. Pentru că după Dumnezeu, părinţii sînt cauza existenţei noas
tre, care şi-au revărsat în noi toată dragostea lor ; la rîndul lor copiii
sînt datori a-i iubi cu toată fiinţa lor, a-i respecta, şi a-i ajuta la bătrîneţe şi în toate nevoile lor, cu cuvîntul şi mai ales cu fapta. Astfel de
ascultare, cinstire îşi dragoste atrage din partea părinţilor şi a lui Dum
nezeu binecuvîntare ; pe cînd neascultarea, lipsa de respect şi neajutorarea le aduce blestemul părintesc. «Cu fapta şi cu cuvîntul — zice în
ţeleptul Isus Sirah — cinsteşte pe tatăl tău şi p e mama ta, ca să-ţi vină
binecuvîntarea de la ei. Că binecuvîntarea tatălui întăreşte casele fii
lor, iar blestemul mamei le dărîmă pînă la tem elie» (înţelepciunea lui
Isus Sirah 3, 8— 9).
în legătură cu această poruncă se pune însă — pentru zilele noas
tre, cînd s-au iv it atîtea d evieri în ale credinţei — întrebarea : dacă
copiii trebuie să dea ascultare şi cinstire unor părinţi cu idei nu numai
deviate de la dreapta credinţă, ci şi antiumane şi antisociale ? Desigur
că nu ! Dovadă că semenii lor, societatea însăşi, opinia publică vin' în
ajutorul unor asemenea victime. în acest sens, Sfîntul loan Gură de
Aur se întreabă : «Dar dacă părinţii poruncesc lucruri absurde ?». A postolul recomandă «ascultare în Domnul», adică ascultaţi-i în cele ce
nu se îm potrivesc lui Dumnezeu ; dacă însă părintele ar fi eretic, nu
trebuie a-i da ascultare deloc, căci porunca lui (a celui eretic) nu este
întru Domnul (O m ilia a X X I-a la Efeseni), adică după Domnul.
Porunca mai p riveşte — sub aspect spiritual-sociâl — şi alte cate
gorii de persoane care ne-au educat şi format pentru societate, cărora
se’ cade a le da cinste şi respect ; aşa sînt păstorii Bisericii pentru cre
dincioşi, fiii lor duhovniceşti, care i-au născut în Hristos prin bote 2
şi i-au îndrumat creştineşte (I Petru 5, 2, 5) ; aişa sînt şi educatorii şi
profesorii pentru e le v i şi studenţi j şi tot aşa cetăţenii patriei au ace
eaşi îndatorire faţă de conducătorii ei, care fac totul pentru binele lor
(M atei 22, 21 ; Rom., 13, 1— 8 ; I Petru, 2, 13— 17). Toate aceste catego
rii de educatori sau îndrumători, etc., trebuie cinstiţi şi respectaţi ca
nişte părinţi spirituali.
P oru nca a şasea a D e c a lo g u lu i : «S ă nu u cizi» (leş., 20, 13). Cele
cinci porunci (6—^*-10) care urmează — date sub forma negativă — se
referă la dragostea, cinstirea şi respectul faţă de aproapele nostru. Ce
opreşte porunca aceasta ? Uciderea sau ridicarea v ie ţii cuiva, ceea ce
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constituie un păcat strigător la cer (Fac., 4, 10). In acelaşi păcat cad
■şi sinucigaşii. Viaţa fiind darul lui Dumnezeu, numai El are drept asu
pra e i ; de aceea, cine ucide sau se sinucide, nesocoteşte şi loveşte da
rul şi voinţa Lui.
Nu cad însă sub osînda acestei porunci cei care ucid în legitima
apărare şi ostaşii care-şi apără patria cu toate bunurile ei, ale semeni
lor şi ale întregului popor.
M ai există oare şi alte feluri de ucideri ? Da, pentru că uciderea
nu este numai cu fapta, ci şi cu gîndul şi cu cuvîntul. Mîntuitorul Hris
tos însuşi vorbeşte $i de uciderea cu cuvîntul şi cu gîndul, cînd spu
ne : «A ţi auzit că s-a zis celor de d e m u lt: Să nu ucizi. Eu însă vă sputn
vouă : Că oricine se mînie pe fratele său, vrednic va fi de osîndă»
(M atei 5, 21— 22). Sau cum zice Apostolul iubit : «O ricin e urăşte pe
fratele său este ucigaş de oameni şi ştiţi că orice ucigaş de oameni nu
va avea viaţă veşn ică» (I Ioan 3, 15). De aci se înţelege că mînia, ura,
invidia, răutatea, zavistia, calomnia sau defăimarea cinstei sau a bu
nului nume al cuiva, corupţia, judecata nedreaptă, trufia, lipsa de milă
faţă de cei în grele nevoi, sînt cu adevărat ucideri sufleteşti.
De asemenea, uciderea sufletească este şi răpirea dreptei credinţe
mîntuitoare, a celor slabi de cuget, atraşi pe căi viclen e la o rătăcire
sau alta, prin falsificări sau tîlcuiri eretice ale unor texte scripturistice,
şi tot aşa este sminteala altora, prin cuvînt, prin faptă, sau exemplu
rău, lipsindu-i de mîntuirea la care sînt chemaţi toţi oamenii.
Ucigaşii spirituali ai altora sînt mai intîi ucigaşii propriului lor
suflet, după cum spune Sfîntul V asile cel M are : «in vidia sfîşie sufle
tele ce o odrăslesc» (O m ilia despre invidie). A p o i orice patimă duce
mai întîi la depărtarea sufletului de Dumnezeu şi odată cu sinuciderea
sufletească, omul ajunge treptat şi la sinuciderea trupului, într-un fel
sau altul, precum s în t : beţivii, lacomii, leneşii şi desfrînaţii etc. U ci
gaşii spirituali sînt deci şi toţi ereticii şi sectarii, care răstălmăcind şi
falsificînd Sfintele Scripturi «spre a lor pierzare» (II Petru 3, 16), amă
gesc pe oameni cu vorbe mieroase şi făgăduinţe iluzorii etc. (Apoc.,
19, 20 ; 20, 10).
P orunca a şaptea a D e c a lo g u lu i : «Sa nu fii desfrînat» (leş., 20, 14).
Porunca priveşte la prima vedere faptul material, adică ipăcatul trupesc
al desfrînării între un bărbat şi o femeie, în afara legiuitei căsătorii.
Acest fel de raporturi, în afara căsătoriei sfinţite prin Taina Cununiei
— instituită pentru năşite rea de copii spre perpetuarea neamului —
poartă numirea de desfrîu sau curvie, cînd persoanele săvîrşitoare sînt
necăsătorite ; şi adulter sau preacurvie, cînd păcatul se săvîrşeşte de
cei căsătoriţi cu persoane străine ; deosebit de acestea este incestul —
legătura .'trupească între rude apropiate (I Cor., 5, 1).
Alte păcate trupeşti sînt perversităţile sexuale sau «patim ile de
ocară» în care fem eile şi bărbaţii «au schimbat fireasca rînduială cu
cea împotriva firii» (Rom., 1, 26— 27). A şa se aminteşte de malahieni
sau pederaşti (I Cor., 6, 9) şi de homosexuali sau sodomiţi, sodohiia
fiind păcatul care a atras mînia lui Dumnezeu. Din cauza acestui păcat
El a nimicit cu foc şi pucioasă cetăţile Sodoma şi Gomora, din Pales
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tina, scăpind doar dreptul Lot cu cele două fiice, iar în locul acelor ce
tăţi a apărut M area M oartă (Fac. 19, 1— 25).
Desfriul sub orice formă necinsteşte trupul. «C ăci trupul este făcut
pentru Domnul, nu pentru desfrînare» (I Cor., 6, 13) ; şi ca «mădular
al lui Hristos», după. răscumpărare, trupul d evine «tem plu al Duhului
Sfînt» (v. 15 «şi 19), sau «tem plu al lui Dumnezeu» (I Cor., 3, 16). Sfîntul Ioan Gură de Aur, arătînd că desfrîul estte cauzat de lăcomie şi de
îmbuibare, se exprimă a s tfe l; «N u învinovăţesc natura trupului, ci
desfrînarea cea necumpătată a sufletului. Căci trupul a fost făcut ca să
meargă după H ristos» (O m ilia X V II la I Corinteni).
Dar desfrîul este păcat numai trupesc ? Nu ! Ci şi sufletesc, pen
tru că porneşte din inimă. în acesit sens, Mîntuitorul Hristos grăieşte
astfel : «A ţ i auzit că s-a zis celor de d e m u lt: Să nu săvîrşeşti adulter.
Eu însă v ă spun vouă : Că oricine se uită la fem eie poftind-o, a şi săvîrşit adulter cu ea în inima lu i» (Maltei 5, 27— 28). Prin urmare desfrîul
începe din poftă şi dorinţă, zămislindu-se întîi în inimă, apoi trece la
faptă. Că «fiecare este ispitit cînd este tras şi m omit de însăşi pofta sa.
A p o i pofta zămislind, naşte păcatul, iar păcatul odată săvîrşit, aduce
m oarte» (Iacob 1, 15). Adulterul fiind păcat de moarte, femeia adulteră
era ucisă cu pietre, după L ege (Ioan 8, 4— 5).
Se vorbeşte şi de desfrîul în cuvînt, desfrîul limbii. «T o ţi greşim în
multe chipuri. Dacă nu greşeşte cineva în cuvînt, acela este bărbat desăvîrşit, în stare să înfrîneze şi tot trupul. Foc este limba, lume a fără
delegii. Limba este un rău fără astîmpăr ; ea este plină de venin adu
cător de moarte. Cu ea binecuvîntăm pe Dumnezeu şi Tatăl, şi cu ea
blestemăm /pe oameni, care sînt făcuţi după chipul lui Dumnezeu. Din
aceeaşi gură ies binecuvântarea şi blestem ul» (Iacob 3, 2, 6, 8— 10). De
osebit de aceasta, desfrîu în cuvirat şi din inimă sînt toate bîrfelile, de
făim ările, glumele necuviincioase, beţia, lenea, cîntecele detşănţate şi
citirea cărţilor care îm boldesc la necurăţie şi desfrîu. De aceea Sfînta
Scriptură ne îndeamnă să fugim de desfrîu, căci «desfrînaţii nu vor
moşteni împărăţia lui Dumnezeu» (I Cor., 6, 18— 19 ; Efes., 5, 5).
Porunca a opta a D ecalogu lu i: «S ă nu t u i i» (leş., 20, 15). Furtul
este unul din păcatele care împiedică mîntuirea omului şi moştenirea
împărăţiei lui Dumnezeu. Ce este furtul şi în cîte chipuri se practică ?
Furtul esjte însuşirea pe căi nedrepte şi viclen e a bunurilor sau a mun
cii altora. Furtul nu este numai însuşirea unor obiecte sau bunuri ale
altora — bogaţi sau săraci — ci această însuşire pe căi necinstite se
practică sub diverse forme de înşelătorie : falsificare de bani, delapi
dare din avutul public, cămătăria, mita, oprirea plăţii lucrătorilor (Ia
cob 5, 4) de către cei ce i-au angajat, evaziunile fiscale, neplata dato
riilor faţă de stat, împrumuturile de bani sau de alte bunuri care nu
se mai restituie, precum şi practica de înşelătorie la măsurarea şi la
cîntărirea lucrurilor com ercializate (stofe, alimienlte eitc.).
Toate aceste forme necinstite (practicate se numesc «furt». Chiar
şi leneşii, care refuză a munci, trăind pe seama fam iliei sau a societă
ţii, sau care terorizează şi ameninţă grav fam iliile, comit prin aceasta
păcatul furtului.
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Există apoi furtul de ordin literar sau ştiinţific, cînd cineva pla
giază creaţia altuia fără să-l indice, sau îşi însuşeşte — fie prin sus
tragere, fie sub altă formă — o invenţie sau o descoperire etc.
Există şi furt de ordin spiritual. Aşa se vorbeşte de m arele fur şi
răpitor nevăzut, care pune la cale toalte răutăţile şi tot felul de furturi
cunoscute şi necunoscute. «D e la oricine — zice Mîntuitorul — aude
cuvîntul Împărăţiei şi nu-1 înţelege, vine vicleanul diavol şi răpeşte ce
s-a semănat în inima lu i» (M atei 13, 19; Luca 8, 12), ca să nu rodeas
că fapte bune, spre mîntuirea celui ce le-ar face, ca să nu se mîntuiască. în rîndul acestui fel de furt se numără şi toate corupţiile celor na
iv i prin v orb e dulci şi viclene, de către cei imteresaţi, fie pentru a stri
ca cinstea cuiva, a strica un cămin, sau chiar a pierde sufletele în nu
mele unei credinţe eretice, falsificînd Sfînta Scriptură.
Despre tot felul de asemenea «fu ri», Sfînta Scriptură spune clar :
«N ic i furii, nici lacomii, nici beţivii, (nici leneşii), nici batjocoritorii,
nici răpitorii, nu v o r moşteni împărăţia lui Dumnezeu» (I Cor., 6, 10),
partea lor fiind osînda veşnică.
Această poruncă ne învaţă nu numai să nu furăm, ci să muncim şi
să ne agonisim cinstit cele necesare vieţii, iar din ceea ce ne prisoseş
te să ajutăm şi pe alţii prin m ilostenie. Furtul, ca şi mînia', defăimarea
şi ura, este inspirat şi pus la cale tot de diavolul. De aceea îndeamnă
Sfîntul apostol P a v e l : «N u daiţi loc diavolului. Cel ce fură să nu mai
fure, ci mai vîrtos să se ostenească Iucrînd cu m îinile sale, lucrul cel
bun, ca să aibă să dea şi celui ce are n e v o ie » (Efes., 4, 27— 28). Pentru
că cel ce trîndăveşte sau se ţine de jafuri şi furturi nu are dreptul să
mănînce din munca altuia. Căci «dacă cineva nu vrea să lucreze, ace
la nici să nu m ănînce» (II Tes., 3, 10).
Poru nca a n o u a a D e c a lo g u lu i: «S ă nu mărturiseşti strim b îm p o 
triva apropelui tău» (leş., 20, 16). Mărturia strîmbă — opusă mărturiei
adevărului — este minciună, pentru că ascunde adevărul. Cînd aceas
tă mărturie strîmbă este făcută îm potriva aproapelui, pentru a-1 păgu
bi, a-J defăima, sau a-1 ucide — fizic <ori sufleteşte — păcatul este şi
mai grav. Porunca opreşte minciuna sub toate form ele e i i mărturie
mincinoasă, defăimarea numelui sau a calităţilor cuiva etc., bănuiala
nedreaptă, ascultarea vorb irii de rău, îndrumarea greşită a aproapelui,
spre a-1 păgubi sau înşela în buna lui credinţă, fie pentru a-J păgubi
în cele materiale, fie pentru a-i păta cinstea şi onoarea.
M ărturiile mincinoase fac parte din păcatele care izvorăsc din ini
mă şi spjircă pe om : «C ăci din inimă ies : gînduri rele, ucideri, adul
tere, desfrînări, furtişaguri, mărturii mincinoase şi h u le »'(M a te i 15,
19— 20).
Minciuna sub orice formă este urîciune înaintea lui „Dumnezeu.
Tatăl minciunii şi începătorul ei este diavolul, care a pricinuit alun
garea din rai a lui Adam şi a Evei. Minciuna distruge ceea ce adevărul
clădeşte. Ea nim iceşte cinstea, respectul, dragostea şi încrederea între
oameni, principii sfinte care trebuie să cîrmuiască raporturile dintre
noi şi semenii noştri. Sfînita Scriptură ne aminteşte multe exem ple de
pedepse aspre date de Dumnezeu mincinoşilor, care au dat mărturie
nesinceră. Aşa ni se spune de Ghehazi, ucenicul proorocului Elisei, care
B. O. R. 3
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pentru minciună a fost pedepsit cu lepră şi nu s-a mai vindecat (IV
Regi, cap. 5) ; în Faptele A p ostolilor (5, 3— 10) ni se aminteşte de Anania şi soţia lui Safira, care au murit pe loc cînd «satana a umplut inima
lor şi au minţit Duhului Sfînt».
Pentru a ne feri de păcatul mărturiei mincinoase, care face pe om
urît înaintea lui Dumnezeu, psalmistul David zice : «De vrei omule
să v e zi zile bune, opreşte-ţi limba de la rău şi buzele tale să nu grăias
că vicleşug sau minciună» (Ps., 33, 12— 13). Sau să ne rugăm cu el :
«Pune Doamne pază gurii m ele şi uşă de,în grădire împrejurul buzelor
m ele» (Ps. 140, 3).
Minciuna intră în categoria păcatelor de moarte, care atrag osînda veşnică (Apoc., 21, 8) : «Iar partea celor închinători la idoli şi a tu
turor celor mincinoşi este iezerul care arde cu foc şi cu pucioasă». Să
ne ferim dar de orice fe l de minciună şi de mărturiile mincinoase, pen
tru a nu cădea sub osînda ce acestea atrag.
P oru nca a zecea a D e c a lo g u lu i: «S ă nu doreşti nim ic din cîte are
aproapele tău» (leş., 20, 17). Textul întreg precizează astfel : «S ă nu
doreşti casa aproapelui tău -, să nu doreşti fem eia aproapelui tău, nici
ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici b o u l lui, nici asinul lui
şi nici unul din d obitoacele lui şi nim ic din clte are aproapele tău». în 

cheind Decalogul, această poruncă rezumă într-un fel poruncile ante
rioare date în forma negativă (6— 9). A celea priveau latura exterioară
a faptelor, pe cînd porunca a zecea le arată sub aspect interior, ca por
nind din inimă, unde se zămislesc înainte de a trece la fapte. în acest
sens Sfîntul Iacob — ruda Domnului — grăieşte : «Dumnezeu nu ispi
teşte pe nimeni, ci ispita (1, 13) vine de la cel v iclean (diavolul) (M atei
6, 13), care uneori intră şi în inima oamenilor, ca în Iuda vînzătorul
(Ioan 13, 2, 27). Şi tot el zice : «C i fiecare este ispitit cînd este tras şi
momit de însăşi pofta sa. Apoi, pofta zămislind naşte păcat, iar păcatul,
odată săvîrşit, aduce m oarte» (Iacob 1, 14— 15). Cu alte cuvinte nu este
de ajuns numai să nu furăm, să nu desfrînăm şi să nu dăm mărturie
mincinoasă, ci nici să nu le gîndim şi să nu le dorim, fiindcă pofta sau
dorinţa face începutul şi planul trecerii la faptele dorite şi gîndite. Deci
păcatul trebuie smuls din rădăcină, prevenit prin curăţia inimii de ori
ce fel de asemenea pofte rele.
Cine-şi curăţeşte inima, va fi curat şi în cuvînt şi în faptă. Căci
«dacă nu greşeşte cineva în cuvînt, acela este bărbat desăvîrşit, în stare
să înfrîneze -şi trupul» (Iacob 3, 2). După cum se arată în poruncă, în
ţelegem că dorinţa vizează casa aproapelui, femeia lui, ogorul lui, slu
gile, dobitoacele de curte şi păsările etc., adică toate bunurile m obile
şi im obile ; într-un cuvînt pofta de avuţie, răpind avutul altuia, şi cea
a adulterului, poftind femeia, copilele şi slujnicele aproapelui, în scop
murdar, ceea ce înseamnă că nu-1 iubeşte, ci-1 urăşte şi-l pizmuieşte.
Să ne ferim deci de orice fel de asemenea pofte urîte care înjosesc şi
ne pătează cinstea ; căci cine respectă bunurile şi femeia sau copila
altuia, se respectă pe sine şi toate cele ale sale. A şa ne învaţă M întuitorul : «C i toate cîte v o iţi să v ă facă vouă oamenii, asemenea şi v o i
faceţi-le lor, că aceasta este Legea şi p roorocii» (M atei 7, 12). Cine vrea
să-i necinstească altul soţia sau copiii, ori să-i răpească bunurile ?
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Deşi cele zece porunci nu vorbesc direct de datoriile căltre moi în
şine, împlinirea lor intră înitre aceste datorii ale dragostei de Dumne
zeu şi de aproapele, dacă iubim pe aproapele, ca pe noi înşine, mate
rial şi moral. Datoriile către noi înşine sînt : trupeşti şi duhovniceşti
sau sufleteşti. Împlinirea celor zece porunci — ascultînd glasul con
ştiinţei — ne aduce nu numai fericirea de a trăi ani mulţi pe pămînt,
ci şi binecuvîntarea de a moşteni împărăţia lui Dumnezeu şi viaţa v e ş 
nică a luminii şi a slavei, ferindu-ne de osînda veşnică şi de întunericul
cel chinuitor al iadului.
Creştinul are datoria de a se îngriji deopotrivă de sănătatea tru
pului, hrănindu-1, îmbrăcîndu-1 şi păstrîndu-1 în curăţenie, prin ferirea
de păcatele şi poftele ruşinoase trupeşti, iar în caz de boală să apeleze
la ştiinţa medicală, urmînd tratamentul indicat. De asemenea, creştinul
este dator a se îngriji şi de sănătatea şi mîntuirea sufletului ferindu-1
de păcate şi împărităşindu-se cu Sfintele Taine.
I
N Ă D E J D E A C A V IR T U T E T E O L O G I C Ă
ŞI IM P L IC A Ţ IIL E EI I N V I A Ţ A C R E Ş T IN U L U I
Ierom. drd. IRINEU POP
1. H ristos, sacram ent a l năd ejd ii şi ţintă consistentă a ei

Poporul Israel a cinstit fidelitatea sa prin încredere şi speranţă ne
clintită. A v în d parte de opresiune şi de ameninţare cu distrugerea, nă
dejdea lui Israel în Domnul a fost penitru eliberare şi mîntuire. N ă d ej
dea lui a fost pentru prezenţa salutară a Dumnezeului legămîntului.
în N oul Testament, nădejdea în prezenţa lui Dumnezeu apare im e
diat şi complet, deoarece experinţa de bază este Emanuel, «Cu noi este
Dumnezeu» (M atei 1, 23), Hristos, cel care garantează mîntuirea finală
şi 111 care avem suprema transparenţă şi comuniune a lui Dumnezeu
prin natura umană, asumată în iposltazul său dum nezeiesc» x.
în afară de Hristos nu există sfinţenie, afară de El «nu există sub
cer nici un alt nume, dat între oameni, în care trebuie să ne mîntuim
noi» (Fapte 4, 12). De la început El este promisiunea creaţiei, promisi
une pentru om. In venirea Lui, El este îm plinirea promisiunilor anteri
oare şi, în acelaşi timp, promisiunea îm plinirii finale.
Venirea lui Hristos, în întrupare, este culmea profeţiei şi a promi
siunii credinţei lui Dumnezeu. El nu este doar sacramentul iubirii T a
tălui, ci şi promisiunea pe care ucenicii săi, cărora le-a promis Sfîntul
Duh, vor fi în stare să facă acea dragoste vizibilă, iubindu-se unii pe
alţii, aşa cum El i-a iubit (cf. loan 13, 34). El le-a arătat U cenicilor pe
Tatăl, pentru ca şi aceştia să-l arate lumii şi lumea îl va cunoaşte pe
El şi pe Tatăl prin dragostea lor.
în Iisus Hristos, şi numai în El, toţi care rodesc în dragoste şi drep
tate sînit un semn al nădejdii, promisiunea lucrurilor ce v o r veni.
1.
Pr. lector D. Gh. Radu, Caracterul ecleziologic al SI. Taine şi problema inter comuniunii, teză de doctorat, în «Ortodoxia», XXX (1978), nr. 1—2, p. 17.
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în comportarea sa, Iisus Hristos este un semn v izib il şi o chemare
la nădejde. El împlineşte profeţiile Vechiului Testament. E robul lui
Iehova şi al omului îşi esite recunoscut de Tatăl ca promisiune împlinită
cu toate promisiunile viitoare : «T u eşti Fiul M eu cel iubit, întru Tine
am b in evoit» (Luca 3, 22). El e «Proorocu l eminent, care dă, lumii o
învăţătură profetică, arătînd în sine omul la capătul său eshatologic.
în învăţătura pe care o dă El se tălm ăceşte pe sine însuşi ca ţintă fi
nală şi desăvîrşită a omenirii. în învăţătura Lui se v e d e ca prin oglin
dă viaţa lui dinainte şi de după înviere, deci şi omul aşa cum e chemat
să fie » V Hristos este pentru om o sursă inepuizabilă de nădejde.
Cînd Iisus întîlneşte păcătoşi, El face astfel încît trezeşte noi spe
ranţe şi aduce o nouă creaţie. Păcătoasei care îi spală picioarele cu la
crimi îi dă asigurarea că «iertate sînt păcatele ei cele multe, căci mult
a iubit» (Luca 7, 47). Ultim ele cuvinte de pe Cruce, cînd pecetluia le 
gămîntul cu sînge, sîmt promisiuni divine şi umane care fac nădejdea
posibilă pentru fiecare.
în vierea lui Hristos, este «sursa v ie ţii înviate a ituturor credincio
şilor, o confirmare a promisiunii care se va realiza» 3. în vierea lui Hris
tos dă Ucenicilor săi asigurarea divină că ei v o r fi întotdeauna cu Dom
nul în afara morţii prin înviere, «'învierea apare şi ca îm plinire a nă
dejdii înscrise în inima oam enilor» 4. Hristos este sacramentul, sursa
şi obiectul nădejdii de-a lungul v ie ţii noastre pămînteşiti. M ărimea nă
dejdii este exprim ată prin cuvintele : «Taina cea ascunsă din veacuri
şi din neamuri acum s-a arătat Sfinţilor Săi. Cărora a v o it Dumnezeu
să le arate care este bogăţia slavei acestei Taine între neamuri, adică
Hristos, cel dintru voi, nădejdea sla v e i» (Col., 1, 26, 27). De aici rezul
tă că Hristos este o Taină, un sacrament al nădejdii.
Individualismul îngust este exclus aici. Slava lui Dumnezeu se va
manifesta pentru toată lumea. Toată creaţia doreşte să aibă parte de
acea slavă, care este garantată în preamărirea lui Iisus Hristos. «N o i
prin nădejde ne-am m întuit» (Rom., 8, 24). Din moment ce Hristos e
«nădejdea noastră, prin El promisiunile d evin mai clare, mai ales pro
misiunea prezenţei Dumnezeului celui viu prin Duhul Său, în asigura
rea că noi vom fi totdeauna cu El în slava Sa, dacă sîntem credincioşi
legămînrtului, poruncilor sale (Ioan, 14, 14— 16).
Iisus este «ţinta sau capătul final al tuturor drumurilor lui Dumne
zeu către lum e» 5, este alfa şi om ega întregii existenţe, fiind «acelaşi
— ieri şi azi şi în v e c i» (Evr., 13, 8). Fără Hristos, m arele sacrament al
nădejdii, omenirea ar fi un caz fără speranţă. «Cuvîntul lui Dumnezeu
este El însuşi un dar eshatologic. în viitorul ascuns al lui Dumnezeu
pentru lume, El este deja prezent în formă de promisiune şi de speran
ţă trează» 6.
Dumnezeul nositru este un Dumnezeu al nădejdii pentru că El sus
ţine nădejdea în noi şi El este ţinta ultimă a nădejdii noastre, «dar ţin2. Pr. iProf. Dr. D. Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, voi. II, Buc., 1978,
p. 116, 117.
3. Jurgen Moltmann, Theology of Hope, London, 1967, p. 211.
4. Wilhelm Bruening, Wer ist Iesus Christus, Entwurf einer Christologie, in
Johannes Hutenbugel: Gott, Mensh, Universum, Styria, 1974, p. 619.
5. W. Bruening, op. cit., p. 616.
6. J. Moltmann, op. cit., p. 326.
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tă reală, ojefantezistă, corespunzătoare realelor aspiraţii ale umanită
ţii» 7. îm plinirea făgăduinţei finale va consta înitr-o iubire totală a oa
menilor faţă de Dumnezeu şi întreolaltă. Numai în Iisus «se împlineşte
şi năzuinţa noastră profundă după comuniunea cu Dumnezeu şi întreo
laltă şi, prin aceasita, după viaţa eternă întru fericire, care nu poate fi
decît o viaţă în iubirea desăvîrşită» 8.
4
N ădejdea are, deci, ca bază şi parusia lui Hristos, adică reîntoar
cerea glorioasă a Lui, în care se v a manifesta slava m întuirii întregii
lumi. Dar împlinirea făgăduinţei finale depinde de îm plinirea poruncii
lui Hristos, «ia r ţinlta poruncii Domnului este dragostea din inimă cu
rată (I Tim. 1, 5). Ajunşi la această stare nu va mai fi nici un interval
spiritual, nici un interval egoist între oameni şi între ei şi Dumnezeu,
cum spune Sf. M axim M ărturisitorul9. înaintarea spre această ţintă a
împărăţiei iubirii echivalează cu o înaintare a credincioşilor în asemă
narea cu Hristos. Fiul lui Dumnezeu, întrupîndu-se s-a făcut modelul
desăvîrşiit al omului. Spre statura Lui spirituală avem să tindem toţi
prin puterea Lui (Efes., 4, 13). Hrisitos este prin însăşi persoana sa pro
fetul ultim. El se profeţeşte pe Sine, se făgăduieşte pe Sine, fiind tot
odată ultima făgăduinţă. El însuşi este «nădejdea noastră» «nădejdea
slavei noasitre» i(Col. 1, 27). El este «viito ru l nostru» (J. Moltmann), nu
numai ca C el ce este învialt, ci şi ca C el ce este M odelul nostru desăvîrşit şi izvorul v ie ţii noastre eterne şi plenare întru slavă.
Hristos, care a luat chip de om, este sursă a speranţei, dar şi ţintă
consistentă a ei, ca unul care a lăsat natura în starea sa actuală «pentru
a ne fi ambianţă şi arenă a v ie ţii păm înte$ti; în care ne este dată an
ticipativ şi viaţa v iito a re » 10. La capătul eshatologic al timpurilor, oa
menii şi prin ei întreaga natură cosmică va fi eliberată de puterea rău
lui şi se va împărtăşi şi ea de libertatea slavei la care v or fi ridicaţi
oamenii. Dar oamenii trebuie să crească spre această ţintă finală a nă
dejdii lor, spre desăvîrşirea lor după chipul lui Hristos, prin eforturi
• susţinute, puinînd la contribuţie întreaga lor responsabilitate faţă de
Dumnezeu, faţă de semeni, faţă de cosmos.
Baza solidă a speranţei umane este faptul că peste sursele omeneşti
există o sursă dumnezeiască, «Domnul cel îndurător», care îl invită la
\ alergare şi menţine pentru el «cununa v ie ţii» (Apoc., 12, 20), în schim
bul cununii de spini pe care Hristos, a purtat-o pentru om.
Iisus Hristos este şi rămîne ţinta consistentă şi plenară (Filip, 1, 23)
a nădejdii noastre şi în El avem făgăduinţa v ie ţii veşnice (Ioan 14, 1—
5). Făgăduinţa aceasta e nemincinoasă căci dacă «E l pe însuşi Fiul său
nu L-a cruţât, ci L-a dat morţii, pentru noi toţi, cum nu ne va da, oare,
toate împreună cu El ?» (Rom., 8, 32), toate cele nădăjduite. în Iisus
Hristos noi avem şi arvuna v ie ţii veşnice. Deci, dorinţa după unirea
cu Dumnezeu devine o nădejde statornică pentru că garantul îm plinirii
ei^ este Dumnezeu însuşi, care a (turnat această arvună a făgăduinţei în
inimile, noastre (II Cor., 1, 21), prin Hristos «nădejdea lum ii».

i78,
7. Pr. Prof. Dr. D. Stănilaae, op. cit., p. 29.
8. Ibidem, p. 26.
9. Sf. Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, 65, Filocalia, voi. III, trad
în rom. de Prot. Dr. D. Stăniloae, Sibiu, 1948, p. 437.
10. Pr. lector D. Gh. Radu, op. cit., p. 19.
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2. A sp e ctu l d in am ic-eshato lo gic al nă dejdii creştine

j

Omul nu trăieşte numai în trecut sau numai în prezent, ci fiinţa ilui
este îndreptată în viitor. în v iitor îşi proiectează idealurile, năzuinţele
saile. Orientarea în viitor, inerentă nădejdii, este un fenomen universal uman, că nu există om care' să nu trăiască şi în dimensiunea viitorului.
Trecutul îl ştim, prezentul î)l simţim, dar viitoru l vrem să ni-i construim
după trebuinţa noastră. în orientarea spre viitor trebuie să distingem
între simple visuri care pier ca aburii de apă dimineaţa la răsăritul soa
relui, şi nădejde.
Nădejdea e o dorinţă spre v iitor care se vrea împlinită cu orice
preţ. Pentru ca să nu mă îndrept spre viitor cu toată nădejdea trebuie să
văd în el, ceva bun care corespunde unei dorinţe sufleteşti sau trupeşti.
Deci, obiectul nădejdii mele este un bine care îmi este absolut necesar
vie ţii m ele ca om şi mîntuirii m ele ca creştin. îm plinirea acestui bine
sau ideal transformă nădejdea dintr-o simplă dorinţă într-o încredere
puternică.
Deci, orientarea în viitor e o atitudine dinamică a creştinului gu
vernată de promisiuni divine. Ca şi nădejdea, ea presupune o ancorare
puternică în «C e l ce este, C el ce era şi C el ce v in e » (Apoc. 1, 8), în
Domnul Iisus, sacramentul, sursa şi ţinta finală a nădejdii, fără de care
nu se poate nimic (Ioan 15, 5), că numai în El «toate viază şi se m işcă» u.
Orientarea în viitor înseamnă o speranţă absolută în victoria finală şi
îţi dă vigilen ţă şi cumpătare în m ijlocul tensiunii şi a luptei prezente.
N ădejdea este firească omului care în chip natural este orientat
spre viitor. Tendinţa aceasta spre v iitor este sădită chiar în chipul lui
Dumnezeu în om. Deci orientarea în viitor şi nădejdea îşi au o bază
solidă şi o forţă interioară : datul ontologic. Omul, avînd — după Sf.
M axim Mărturisitorul — ca principiu şi cauză Raţiunea divină sau Cuvîntul lui Dum nezeu12, e firesc1 să simtă că numai în iubirea infinită a
lui Dumnezeu cel personal, sursa deplin şi etern satisfăcătoare a sa,
poate să-şi găsească odihna şi bucuria vieţii. «Inquietum est cor meum
donec requiescat in te», a spus Fericitul Augustin. Chipul lui Dumnezeu
în om este un «primat al v ie ţii spirituale, o centraiitate, animată de aspi
raţia funciară spre absolut. Este elanul dinamic al întregii noastre fiinţe
spre arhetipul ei divin (O rigen), este aspiraţia irezistibilă a spiritului
nostru spre Dumnezeu (Sf. V asile) ca persoană infinită, este erosul uman
întins spre erosul divin (Sf. G rigorie Palama) care îi vin e în întîmpinare
cu infinitatea sa, susţinînd şi în spiritul uman tensiunea spre infinit» 13.
Acest elan dinamic, această întindere spre erosul divin, nu este altceva
decît o intimitate a darului de Dumnezeu, sădită în chipul lui Dumnezeu
în om, o sete de infinitate plină de speranţă, este nădejdea întîinirii şi
asemănării aici şi dincolo cu M odelul nostru.
Promisiunea lui Hristos de a transfigura corpul ce aparţine stării
noaistre umile şi de a-i da o formă ca şi aceea a corpului strălucitor
11. Antitoanele, glasul III, în «Catavasier», Bucureşti, 1970, p. 96.
12. Ambigua, P.G., ,91, Col. 1077 D.
13- Paul Evdokimov, L'Orthodoxie, Neuchâtel, 1959, p. 82—83,
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(Filip., 3, 21) este o le ge eliberatoare a nădejdii. Pianul lui Dumnezeu
este ca «viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru cel m uritor» (II Cor.,
14, 11), tnu numai în ziua învierii, dar şi în timpul pelerinajului pămîntesc.
V îşesla vţev spune : «Fără legătura cu Dumnezeu, omul nu poate fi
cugetai. Raportarea ila Absolut ţine de fiinţa lui. Omul e înrădăcinat
şi ancorat în absolut» 14. Omul tinde spre Dumnezeu cel personal pentru
a-şi asigura existenţa sa eternă şi plenară într-o comuniune desăvîrşită.
Aceasta e o dorinţă, plină de speranţa realizării, pe care nu poate să
o înăbuşe. «O m ul nu se poate mulţumi să rămînă închis în relaţii cu
realităţi finite. El are n evoie de relaţie cu realitatea infinită în care se
include în aceiaşi timp noutatea continuă, care nu se identifică numai
cu interesul mereu nou al omului, ci şi cu interesul mereu nou aii acelei
Persoane inepuizabile, faţă de e l» 15.
Aceasta pentru că în chip este implicată ca o poruncă dumnezeiască
tensiunea omului spre Dumnezeu. «Om ul este o creatură care a primit
porunca să devină dumnezeu prin har», spune Sfîntul Grigorie de Nazians16. De aceea el crede iubind şi iubeşte sperînd să ajungă la «a se
mănare», prin voinţa sa stimulată şi ajutată de harul lui Dumnezeu. Un
chip deplin este un chip ce se actualizează în mişcarea de asemănare.
Această mişcare e susţinultă de nădejde, implantată în «c h ip » prin însuşi
actul creaţiei.
N ădejdea e o însuşire naturală sădită în fiinţa noastră. Ea, fiind o
«certitudine a celor viitoare, apărută în persoana celui ce nădăjdu
ieşte» 17, e dinamică şi voluntară întreţinînd tot efortul activ al omului,
căruia îi pune in faţă alte şi alte ţinte, prin aceasta dezvoltînd chipul
în asemănare.
Ca certitudine pe care o are omul despre anumite realităţi viitoare
şi despre împărtăşirea ce o va avea el de acele realităţi, nădejdea este
o credinţă orientată în viitor, o avansare, un salt peste vreme..., «este
o siguranţă într-un v iito r fericit care ne umple tot mai mult de linişte» 18.
Sădită în chipul lui Dumnezeu în om, nădejdea este acea «putere
duhovnicească care, depăşind omenescul şi temporalul, se fixează în
eternitate» în Dumnezeu, în ceea ce este spiritual, permanent şi v e ş 
nic» 19. Siguranţa nădejdii în bunătăţile viitoare ce ni le va da Dumnezeu,
ne eliberează de frămîntarea grijilo r lumeşti, ne umple de linişte, cum
spune Sf. Marcu A s c e tu l: «N ăd ejd ea în Dumnezeu face inima largă, iar
grija trupească o îngustează» 2fl.
N ădejdea ca însuşire naturală şi tensiune spre viitor împrospătează
elanul v ie ţii în stadiul ei pămîntesc. în această orientare spre v iitor
omul nu experiază lumea ca pe o soartă impusă, ci m odifică lumea şi
14. Das Ebendild in dem Siindentall, în col. «Kirche Staat und Mensch», russich
orthodox studien, Genf., 1937, p. 310—311.
15. Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, voi. I, Bucureşti, 1978,
p. 394.16. In Laudem Basilii, Or. 43, 48.
17.
Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Teologia morală ortodoxă, voi. 111, Bucureşti, 1981,
p. 143.18. Ibidem, p. 143, 145.
19. Pr. I. Mircea, Epistola I-a a Si. Apostol Petru, teză de doctorat, în «Glasul
Bisericii», XXXII (1973), nr. 9— 10, p. 987.
20. Sf. Marcu Ascetul, Despre cei ce-şi închipuie..., 114, Filocalia, voi. I, trad.
în rom. de Prot. Dr. D. Stăniloae, Sibiu, 1947, p. 263.
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o preface în scena activităţii sale istorice. Prin nădejdea sădită în chipul
lui Dumnezeu din el, omul d evine capabil de luptă şi activitate constantă
pentru cucerirea bunului sperat. Depăşirea de sine este un fenomen
continuu în viaţa omenească, pe care o întreţine nădejdea ca un motor
neodihnit.
D ezvoltarea fiinţei umane nu este o d ezvoltare fizică, mecanică sau
zoologică, ci o dezvoltare prin spirit, care se realizează prin efort plin
de voinţă şi fermitate, întreţinut de nădejdea imprimată în om. Orienta
rea în viitor, plină de nădejde, arată că natura umană are un caracter
dinamic, tinzînd spre noi trepte de actualizare şi împlinire. Orientarea
în v iitor şi nădejdea ca însuşire naturală arată că fiinţa umană e în curs
de realizare continuă, de desăvîrşire niciodată atinsă.
Se ştie că nădejdea într-un v iitor pămîntesc «nu cuprinde atîta certi
tudine cît cea re lig io a s ă »21. «O ricine poate p rivi în viitor, dar numai
acei a căror încredere este întemeiată pe promisiuni divine pot merge
spre viitor cu acea libertate care poate descifra v oia 'lui Dumnezeu în
vederea fidelităţii sale. Pe cînd smerenia este profeţie, în revers nădej
dea este m em orie proiectată spre v iit o r » 22. Tocm ai cum istoria este una
în dimensiunile sale de trecut, prezent şi viitor, tot aşa o memorie re 
cunoscătoare combină inseparabil speranţa responsabilă şi pregătirea
pentru chemarea lui «a ici şi acum». în această lumină noi vedem enorma
importanţă a sărbătoririi amintirii Domnului pînă ce El vine. «Dacă viaţa
noastră e consistentă cu adorarea cea adevărată, numai atunci putem
să-l adorăm pe Dumnezeu în Credinţă şi adevăr şi putem fi un semn al
Speranţei pentru lum e» 2a.
Părinţii îşi pun nădejdea în copii şi îi cresc pentru că întreaga lor
fiinţă este încredinţată de viitorul lor. Drepţii Vechiului Testament au
trăit în nădejdea făgăduinţei făcută de Domnul că le va trimite pe Fiul
Său, iar creştinul trăieşte cu nădejdea realizării depline a unirii sale cu
Dumnezeu prin Hristos în Duhul Sfînt. Aprinsă în noii de Duhul odată cu
harul baptismal nădejdea este eficientă în susţinerea mişcării de «a se
m ănare» a chipului lui Dumnezeu în noi. «Speranţa e minunată pentru
că e adeseori areatoare, pentru că nu ajunge numai la lucruri talre
sînt undeva departe, ci ea şi contribuie la crearea situaţiilor pe care
le imaginează. Dar pe de altă parte e în firea omului să fie creator, el
dezvoltă, creînd fiinţa s a ; deci omul trebuie să spere şi să creeze prin
speranţă; pe lin gă aceea el are pentru speranţa lui temeiuri în exp e
rienţa lui, constatînd că multe din cele ce le-a sperat le-a r e a liza t»24.
Deci nădejdea ca orientare într-un v iitor durabil al promisiunilor
dumnezeieşti şi netrecătoare, ca o aşteptare cu încredere a fericirii v eş
nice, pe temeiul făgăduinţei divine, îl face pe om mai activ în a ajunge
Ia asemănarea cu Dumnezeu, prin virtute. Acesta e o b iectiv atins
şi susţinut de nădejde, ca însuşire naturală a omului cuprinsă în datuil
ontologic ca «m em orie proiectată spre v iito r » sau ca «v is al celor tre ji»
pus în adîncul fiinţei omeneşti.
21. Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Teologia morală ortodoxă, voi. III, p. 144.
22. R. A. Alves, A Theology of Human Hope, New York, 1971, p. 162.
23. J. M. Gustafson, Can Ethics be Christiart, Chicago, 1975, p. 140.
24. Diac. Asist. Ion Bria, Sensul activ al speranţei creştine, In «Ortodoxia», XXI
(1969), nr. 3, p. 383.
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CreştinulI care poartă în suflet nădejdea, primită odată cu harul baptismal, se deschide spre evidenţe supralumeşti, spre împărăţia cerurilor.
El ştie că trebuie să depăşească clipa de v iaţă cu speranţa să fie mai
mult, să se dăruiască mai mult în viitorul spre care tinde cu nădejde,
avînd în El setea de eternitate. Prin fapte de iubire continui, ca răspun
suri mereu mai sporite la iubirea lui Dumnezeu, el se întinde spre ţinta
care nu e decît Dumnezeu însuşi cu infinitatea arătată a iubirii Sale.
Prin aceste virtuţi, plin de nădejdea fericirii din viaţa viitoare, creştinul
imprimă în sine trăsăturile chipului lui Hristos, sau dă formă umană în
persoana sa însuşirilor lui Dumnezeu, asemenea lui H ristos25. Deci,
creştinul, în primul rînd, tinde să realizeze în sine chipul lui Hristos,
prin lucrarea Sfintelor Taine, prin rugăciune, prin virtuţi, prin fapte de
întărire a purităţii sale, ale intensificării relaţiei iubitoare cu Dumnezeu,
fapte alimentate şi susţinute de nădejde.
Ajungînd aici creştinul poate să m eargă mai departe, să «a lerg e»
înainte. Cu cît ajleargă m awnult îşi dă seama că numai dincoto de pla
nul nostru temporal, acolo sus, vom primi cunună pentru străduinţele
ce le-am făcut aici.
Numai cine nădăjduieşte să dăltuiască în fiinţa personală chipul lui
Hristos, prin «a lergarea» temporală şi efort susţinut, acela poate să nu
trească şi nădejdea că se v a împărtăşi plenar de iubirea infinită a lui
Hristos, de dobîndirea cununii în odihna bucuriei nesfîrşite. A s tfe l nă
dejdea apare ca o forţă de dinamizare a v ie ţii creştine în orientarea
ei spre Bunul suprem, atins desăvîrşit în «eshaton».
3. Conţinutul năd ejd ii creştine şi im plicaţiile ei pentru viaţa creştinului
Nădejdea creştină este curajull de a fi, a creşte, a-şi asuma riscuri
în m ijlocul incertitudinii şi suferinţei. Acest lucru este posibil întorcîndu-ne inima către M isterul Pascal al M orţii şi Învierii lui Hristos. Cu
rajul de a nădăjdui şi suferi în libertate şi fidetitate îşi are tem elia în
promisiunile lui Dumnezeu şi în credinţa legământului, care e «în cre
dinţarea celor nădăjduite» {Evr., 11, 1) şi ea deschide şi luminează ochii
inimii ca să pricepem ce sperăm (Efes., 1, 18).
Pe drumul! istoriei, nădejdea conţine risc, dezam ăgire şi multe sur
prize. J. Moltmann vorbeşte de «speranţa-experim ent», dar el vede
întreaga istorie ca experimentul lui Dumneeu cu creaţia şi ca şi exp e
rimentul creştinismului cu istoria. M arele experim ent ce se ridică din
absoluta libertate a dragostei iui Dumnezeu este de a lăsa creatura să
răspundă şi să acţioneze în libertate.
Creştinii ştiu că credinţa în Dumnezeu va repurta o victorie finală.
«Credinţa creştină ştie concret puterea judecăţii asupra tuturor fiinţe
lor» 2G. Trebuie o mare nădejde, o nădejde curajoasă pentru a crede în
Domnul istoriei şi a trage din această credinţă concluziile, ca aşa să te
umpli de nădejde. Deci conţinutul nădejdii este «năzuinţa plină de încre
dere spre posesiunea lui Dumnezeu, garantată d e iubirea şi făgăduinţa
25. Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua, P.G., 91, col. 1081 D.
26. J. Moltmann, Experiment Hope, Philadelphia, 1975, p. 36.
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lui Dumnezeu» 27. Revelaţia se adresează în primul rînd nădejdii în îm
plinirea făgăduinţelor dumnezeieşti. In drumul spre această împlinire,
nădejdea trebuie să fie plină de curaj. Pentru Teilhard de Chardin răul
în toate form ele sale înspăim întătoare : injustiţie, inegalitate, suferinţă
şi ■moarte «încetează teoretic să fie înspăimîntător dacă vedem evoluţia
istoriei în lumina triumfului final al fidelităţii lui Dumnezeu către li
bertatea Lui de a iu b i»28. Dar toate acestea rămîn practic înspăim întă
toare, dacă creştinii nu găsesc curajul să se opună răului într-o nădejde
solidară. Aceasita este lecţia pe care o învăţăm prin credinţa în Domnul
crucificat. Credinţa în Cruce nu numai că dă sens acceptării suferinţei,
dar te adînceşte oamenilor sensibilitatea către suferinţa celor oprimaţi
şi bolnavi. N im eni nu poate învăţa pe a'lţii o «teo lo g ie a speranţei» dacă
nu este implicat în suferinţa necesară opunerii în faţa răului, după pilda
lui Iisus Hristos, care «dacă n-ar fi murit pentru noi, nu ne-am fi mîntu it; şi dacă n-ar fi fost între morţi, n-ar fi scuturat stăpînirea crudă a
m orţii» ®.
N ădejdea conţine un optim ism constructiv. Trăind moralitatea M is
terului Pascal creştinii învaţă o nădejde care e total diferită de opti
mismul! superficial. Un optimism care ne spune: «N u te necăji, totul va
fi bine» contrazice credinţa noastră în M isterul Pascal şi nu asigură pre
gătirea pentru înfruntarea realităţii. în ziua cînd iluziile se vor prăbuşi,
atunci nu va rămîne decît amărăciunea. Pesimismul de azi vine din opti
mismul superficial de ieri. A c e i care caută numai succesul şi fericirea
neagă nădejdea creştină ; e i sînt traumatizaţi cînd au de-a face cu eşecu
rile. Speriat de suferinţă pesim istul fuge de pe cîrnpuJ de b ă ta ie »30.
N ădejdea creştină înseamnă viaţă, iar lipsa ei e lipsă de viaţă- Lipsindu-i curajul de a fi, creştinul şi orice om renunţă la plinătatea vieţii.
Fără nădejde în cele făgăduite de Dumnezeu, viaţa creştinului e lipsită
de vllagă, de suport şi de sens, fiindcă «nădejdea este aceea care dă im 
puls v ie ţii creştine în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor, avînd ca ţintă
slava c e rească»31. Suportarea greului v ie ţii înseamnă suferinţă în unire
cu Hristos, înseamnă dragoste care nădăjduieşte. N ădejdea conţine, deci,
credinţă creatoare şi libertate, care cresc cu fiecare «d a » curajos la con
diţiile reale ale vieţii.
N ădejdea creştină conţine moralitatea fericirilor şi îil face capabil
pe cel ce orede să trăiască această moralitate şi prin urmare să guste şi
să vadă mai mult cît de bun este Domnul. N ădejdea este o adevărată
«anticipare a veşn iciei ce ne stă înainte, căci prin nădejde ne-am mîntuit» (Rom ., 8, 1 4 )32 A fi mîntuit în nădejde înseamnă că viaţa adevărată,
în Hristos, a început deja cu toate că mai trebuie testată.
Nădejdea, dacă e solidară ca a Sf. apostol Pavel, conţine b u c u r ie :
«M ă bucur de suferinţele m ele pentru v o i» (Col. 1, 24). Cei care ind ivi
dual sau colectiv şi-au omorît eul egoist, v or culege roadele duhului:
27. Mitropolit Dr. Nicolae Mladin, Prof. Diac. Dr. O. Bucevschi, Prof. Dr. C. Pa
vel, Prof. Diac. Dr. I. Zăgrean, Teologia morală ortodoxă, voi. II, Bucureşti, 1980, p. 32.
28. Th. de Chardin, The Future ot Man, New York, 1964, p. 90.
29. Sf. Chirii din Alexandria, Glaphyra, lib. III, P.G., 69, col. 437.
30. Bernard Hăring, Free and Faithful in Christ, voi. II, London, 1979, p. 399.
31. Pr. I. Mircea, op. cit., p. 1043.
32. Teologia morală ortodoxă, voi. II, p. 32.
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dragoste, bucurie, pace (Gal. 5, 22). Pentru credincios viitorul a înce
put d e ja ,- Hristos este viaţa lui aici, acum şi veşnic. Viaţa creştinului
este astfed imprimată de o nădejde bucuroasă.
N ădejdea are multe im plicaţii în viaţa creştinului; în nădejdea
creştină omul se întoarce spre adîncul său, fiind în aceCaşi timp acasă,
A colo se poate încredinţa el lui Dumnezeu. Acesta e chiar miezul p ro
cesului rugăciunii. Aceasta e nădejdea în dragostea adoratoare pentru
Dumnezeu şi în dragostea activă pentru aproapele. N ădejdea trăgîndu-^şi.
obîrşia din credinţă «aşa cum copacul odrăsleşte din rădăcina sa», repre
zintă aşteptarea cu încredere a îm plinirii tuturor făgăduinţelor lui Dum
nezeu prin harul şi jertfa Mîntuitorului H ristos33. C el ce crede are con
ştiinţa că lucrurile bune sînt mai mult decît realităţile materiale, ele sînt
semne aile prezenţei şi g rijii iubitoare a lui Dumnezeu, şi acestea ne în
deamnă să ne încredinţăm Lui şi să iradiem nădejde, făcîndu-le, ne în
deamnă să răspundem da promisiunile lui Dumnezeu prin nădejde fermă
şi activă.
M unca ca expresie a libertăţii creatoare, mai ales cînd e făcută în
serviciul omenirii, îţi dă o încredere de sine sănătoasă, un element in
dispensabil în nădejde. C el ce munceşte pentru alţii are speranţă, dar
dacă omuli lucrează numai pentru ed ori îşi dedică energiile saile muncii
şi îşi pune încrederea mumai în ea, atunci încrederea sa se clatină la
orice eşec. însă ced ce are conştiinţa clară că fără Dumnezeu noi nu pu
tem face nimic pentru mîntuirea noastră, acela nutreşte o nădejde activă
şi slujitoare 34Rugăciunea ne invită să nădăjduim şi nădejdea ne dă îndemn la ru
găciune. Chiar Domnul ne spune olar în rugăciunea sa în ce trebuie să
nădăjduim. în «Tatăl nostru» ne învaţă rugăciunea unei noi familii. A c o lo
nădejdea cere mai întîi curajul de a trăi autentic ca nişte copii ai lui
Dumnezeu şi Tată încît să putem spune cu adevărat «T atăl nostru». Dacă
îngenunchem în faţa lui Dumnezeu în rugăciune noi înţelegem că nu
este posibil să te rogi cu adevărat dacă în acelaşi timp tînjim numai
după pîinea noastră sau dacă uităm că oamenii vor mai mult decît pîine.
Rugăciunea extinde nădejdea noastră către toţi oamenii astfel ca să
învăţăm să împărţim pîinea dată de Tatăt şi să ne organizăm toate
talentele pentru ca nu numai să-i hrănim pe cei flămînzi, dar să-i facem
să participe la muncă şi da rezultatele sale.
Luînd parte împreună la Cuvîntul ilui Dumnezeu şi la Pîinea Euharistică noi înţelegem că putem nădăjdui la ospăţul ceresc numai în acea
solidaritate a nădejdii care întreaga noastră viaţă strigă : «Tatăl nostru».
Aceasta pentru că nădejdea creştină este o nădejde pentru toţi şi pentru
fiecare, după chipul dui Hristos, «care ne-a reprezentat în dupta sa cu
păcatuil, prin suferinţă, îmtrucît El ne substituia, prin dragoste, prin so
lidaritate, pe to ţi»35.
Cel ce se roagă nădăjduieşte ardent în pace şi re con ciliere. N ă d ej
dea lasă libertatea duhului să reînnoiască inim ile şi prin noi faţa pămîntudui. N ădejdea plină de milă devin e o nădejde responsabilă, o nă
33. Sf. Grigorie de Nazianz, De anima resurrectione, P.G., XLVI, col. 29.
34. Teologia morală ortodoxă, voi. II, p. 36.
35. Prot. Dr. D. Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Sibiu, 1943, p. 175.
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dejde în so(lida,ritate care e condiţia sine qua non pentru o libertate
şi fidelitate creatoare. O nădejde individualistă v a fi întotdeauna plină
de frică şi scrupulozitate. Putem învinge frica de mîntuirea noastră nu
mai prin rugăciune plină de încredere marcată de nădejdea legămîntului.
«Lucraţi la mîntuirea voastră cu frică şi cu cutremur» (Filip., 2, 12), spune
Sf. Apostoli Pavel, avînd în vedere com plexitatea luptei şi slăbiciunea
omului credincios 36. Dar se cere curaj şi o atitudine constantă pe linia
binelui comun pentru că «iDumnezeu îi v a ajuta pe cei drepţi şi-i v a
mîntui pe ei, că au nădăjduit în El» (Ps., 36, 40).
Fiecare din noi este chemat să sprijine nădejdea comună. Teilhard
de Chardin vede în «speranţa com ună» singura direcţie care poate duce
sus «care prin organizare crescîndă duce la o mai maire sinteză şi uni
tate. A ic i ne despărţim de individualişti, de egoiştii care caută să crească
excluzîndu-i pe ceilalţi din punct de vedere individual, naţional sau
rasial. Viaţa se mişcă spre unificare. 'încrederea noastră poate fi rea
lizată numai dacă îşi găseşte expresia într-o mai mare coeziune şi mai
mare solidaritate u m ană»37. Solidaritatea este ,o problemă de aspiraţie
şi unitate comună. Pentru creştin ea este «viaţa în sine, cu toate aspira
ţiile sale pe care ei trebuie să de îmbrăţişeze într-un spirit <le totalitate
şi u n ific a re »38. Creştinul] trebuie să ştie că contribuţia sa la mîntuirea
tuturor este domeniul în care propria mîntuire este realizată.
N ădejdea nu are sfîrşit şi, prin urmare, credinciosul tînjeşte pentru
slava finală de a fi total cu Dumnezeu. Dar accentuil în Sfînta Scriptură
este pus mai frecvent pe nădejdea în Ei şi pe aşteptarea tuturor bucu
riilor de la El, mai mulit decît pe definiţia a ceea ce nădăjduim de la
El. D eja acum credincioşii se pot bucura de nădejdea creştină, care
trebuie să fie a noastră. Calitatea nădejdii creştine este marcată de răb
dare, fidelitate şi aşteptarea ven irii Domnului, care alături de încredere,
curaj, optimism constructiv, solidaritate şi bucurie constituie conţinutul
nădejdii.
Nădejdea pentru slava lui Hristos, Domnul înviat implică un ire
vocab il «d a » către urmaşul lui Hristos pe calea Crucii, către o trăire
afară de păcat, devenind astfel pe deplin liber să spună «d a » împără
ţiei sale. N o i prăznuim sărbătoarea nădejdii şi prăznuim nădejdea ca
o sărbătoare pentru că este un dar de la Dumnezeu «e o vedere cu
inima, deci e o convingere intimă, tainică, o stare de transparenţă a
fiinţei noastre faţa de cele de dincolo de lumea aceasta» 39. Creştinul
cunoaşte sursa nădejdii sale : un Dumnezeu îngăduitor şi darnic, care
din iubire prin jertfa Fiului Său a împăcat cerul cu pămîntul şi întru
A cesta avem făgăduinţa v ie ţii veşnice (Ioan 2, 25 ; 14, 1— 5).
Prin recunoaştere umilă, laudă voioasă şi rugăciune necurmată
creştinul se ţine pe drumul nădejdii creştine pînă la realizarea promi
siunilor divine. îm plinirea făgăduinţei lor este starea finală de totală
perfecţiune. Iisus Hristos precizează natura acestei perfecţiuni, anunţă
împărăţia cerurilor şi arată că oamenii trebuie să se îmbunătăţească,
să crească şi să se pregătească pentru ea. Sf. P avel vorbeşte de sfîrşitul
36. Teologia morală ortodoxă, voi. II, p. 34.
37. Th. de Chardin, op. cit., p. 7G.
38. Ibidem, p. 79.
39. Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Teologia ortodoxă morală, voi. III, p. 145.
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cînd Hristos va supune toate lui Dumnezeu : «Cînd toate v or fi supuse
Lui (lui Hristos), atunci şi Fiul însuşi se v a supune Celui, ce I-a supus
Lui toate, ca Dumnezeu să fie totul în toate» (I Cor. 15, 28). După e x e 
geza patristică la acest text, Fiul ca persoană treim ică este supus din
veşnicie Tatălui, dar ca Mîntuitor, El urmează să se supună, cînd îi va
supune sieşi pe toţi pentru care s-a je r t fit 40. Această încadrare a tu
turor în Iisus Hristos «nădejdea slavei noastre» (Col., 1, 27) presu
pune, deci, o trăire a noastră pe linia unei frumuseţi a curăţiei, a unui
caracter superior. O biectivu l nădejdii fiind o tot mai multă sălăşluire,
iar la sfîrşit deplina sălăşluire a lui Dumnezeu între oameni, nădejdea
implică o permanentă purificare, o continuă creştere spirituală spre sta
rea plenară a bărbatului desăvîrşit (Efes., 4, 13). V iitoru l fericit în
care nădăjduim va fi o prezenţă benevolă a lui Dumnezeu între noi,
cînd El ne va copleşi cu darurile Sale, ca o concretizare a făgăduinţei
Sale.
R evelaţia cere credincioşilor să se pregătească pentru primirea fă 
găduinţelor divine şi să se facă prin eforturi apţi pentru sălăşluirea lui
Dumnezeu în ei. C ei ce trăiesc în nădejdea m oştenirii împărăţiei, a pro
misiunilor, trebuie să urmeze «calea zbuciumului şi a luptei neîntre
rupte, calea dăruirii şi a jertfeln iciei, individuale şi coleqtive». Deşi dar
al lui Dumnezeu către lume, totuşi împărăţia lui Dumnezeu, obiectiv
consistent şi ultim al nădejdii, nu poate fi cucerită decîit prin efort per
sonal 41. Credincioşii trebuie să-şi pregătească haina de nuntă de acum
în nădejdea de a gusta din ospăţul Stăpînului. Ei trebuie să-şi pregă
tească candela cu «credinţa lucrăltoare prin iubire» (Gal., 5, 6), ase
menea fecioarelor înţelepte, aşteptînd venirea M irelui cu o nădejde
plină de dinamism creator.
Deci nădejdea creştină în conţinutul ei im plică «părtăşie cu Fiul
lui Dumnezeu şi cu itoţi semenii la opera înnoitoare pe care a inaugu
rat-o îşi a cărei ţintă finală este lumea eliberată de păcat, vrednică de
cinstea de a fi împărăţie dumnezeiască» 42. C el ce nădăjduieşte găseşte
totul în Iisus H rM os, că pe El Dumnezeu L-a dat pentru noi toţi ca
să ne ,şi dăruiască toate împreună cu El (Rom., 8, 32) ; în El avem ar
vuna v ie ţii veşnice (Rom., 5, 5), de aceea El este nădejdea lumii.
Domnul ne promite. Promisiunile Lui îndeamnă omul la supunere
şi la mulţumire, atunci cînd «a lergarea» (I Cor., 9, 24— 27) după viaţa
veşnică înseamnă slujire în fapte bune, răspundere faţă de semeni, îm 
plinirea voin ţei lui Dumnezeu, adică făcînd itot ce-i cu puttinţă din punct
de vedere uman, făcînd totul din recunoştinţă şi pentru mărirea lui
Dumnezeu.
Dumnezeu ne-a chemat «să fim împreună-lucrători (I Cor., 3, 9), să
ducem pîine la înfometaţi, dreptare în nedreptate, pace în lumea răz
boaielor şi a urii, bucurie şi nădejde în lacrimi îşi decepţii, dor de viaţă
în resemnare. Trebuie să fim conduişi de convingerea că fiecare fapt
al ajutorării, care ţinteşte binele omului constituie un semn a l îm pără
40. Origen, Omilia a Ii-a la Psalmul XXX, P.G., 12, 1329— 1330.
41. Pr. Prof. D. Abrudan, Dimensiunea socială a împărăţiei Iui Dumnezeu, în «Stu
dii Teologice», XXX III (1981), nr. 1—2, p. ISO.
42. Ibidem, p. 152.
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ţiei lui Dumnezeu» 43. Deci nădejdea ca forţă naturală umană este le 
gată de responsabilitatea individuală şi colectivă şi de efortul comu
nităţii umane. Prim ită din mila lui Dumnezeu prin credinţă stimulează
omul la activitalte, îi dă un imbold energic în direcţia activităţii reale.
4.
R aportul între n ă d ejd ea creştină
şi nă d ejd ea naturală a societăţii um ane contem porane

N ădejdea creştină şi nădejdea naturală a societăţii contemporane
se întîlnesc în mai multe privinţe. Creştinii şi societatea contempo
rană îşi pun nădejdea într-un v iitor mai fericit b I omenirii în care pa
cea, dreptatea, libertatea, egalitatea, bunătatea, sinceritatea, destinde
rea şi iubirea să fie instaurate pe deplin în lume, în care relaţiile din
tre oameni şi popoare să fie bazate pe o comuniune de iubire desăvirşită şi toate potenţele de umanitate să fie actualizate la maximum.
Lucrarea creştină şi lucrarea societăţii contemporane pentru acest
v iitor mai bun, ale cărui orizonturi se tot lărgesc aducînd noi surprize,
este una şi aceeaşi, pentru că toţi constituie o comunitate umană unită
în muncă şi strădaniile ei, toţi formează o umanitate care a primit de
la Dflmnezeu stăpînirea asupra aceleiaşi n a tu ri; itoţi am prim it posibi
litatea să «participăm încă de aici la viaţa dumnezeiască prin virtute» 44.
N ăd ejd ile legitim e ale omenirii nu stau alături, paralel, de nădej
dile lui Hristos. N ădejdea pe care Hristos o aduce le inclnde pe toate.
«N o i putem vorb i lumii şi să ne alăturăm nădejdilor ei legitim e numai
dacă ne concentrăm asupra propriei noastre identităţi. Ca creştini tre
buie să ştim ce ne-a promis Hristos şi la ce putem spera. Aceasta ne
face să discernem între m ultiplele nădejdi care se trezesc în epoca
noastră» 45.
Desăvîrşirea morală a umanităţii rămîne un ob iectiv al nădejdii, care
angajează efortul responsabil al tuturor oamenilor. Creştinii lucrează
împreună cu toaJtă societaitea umană pentru luarea în stăpînire a na
turii spre folosul întregii comunităţi umane, nu numai în sensul tehnic
al cuvîntului, ci şi în sensul moral, adică în sensul eliberării omului de
folosirea egoistă a naturii, în sensul folosirii bunurilor ca m ijloace de
sporire a iubirii inter-umane ca astfel toţi să vadă lumea ca pom al
vieţii, ca un potir care ne.poate îmbia la viaţa dumnezeiască, fără de
moarte, ca o «grădină», prin care umblă Dumnezeu, ca rai al deplină
tăţii v ie ţii» 46. N ădejdea îl îm pinge pe orice om înainte, îl îndeamnă
să crească. «O viziune mai realistă şi mai creştină ne arată pămîntul
mergînd spre o sitare în care omul va deveni, în sfîrşit, o fiinţă adultă» 47.
Ca şi nădejdea naturală, «nădejdea creştină ne îndeamnă la acţiu
ne pentru schimbări importante în opinia publică, în înţelegerea şi cre
area culturii în sistemul economic şi structurile naţiunilor b o g a te »i8.
Deci toţi oamenii, fie că sînt creştini sau altfel de membri ai societăţii
43. Conf. Dr. Kozma Zsolt, împărăţia lui Dumnezeu ca realitate şi nădejde, în
«Studii Teologice», X XX III (1981), nr. 1— 2, p. 147.
44. Pr. lector D. Gh. Radu, op. cit., p. 84.
45. Bernard Hâring, op. cit., p. 402.
'îb.
Tî?i. 1î>. ‘MsUSâS.s Teologia dogmatică ortodoxă, voi. I, p. 477.
47 Th. <-lo chardin, op. cit., p. 19.
48. Bernarcl'Pîaring, ■ep.'eh./'ţ». W ».
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umane simit o responsabilitate comună pentru înnoirea vieţii, nutresc
nădejdea în ridicarea umanităţii pe trepte tot mai înalte de viaţă şi
sînt pătrunşi de convingerea că nădejdea lor într-un viitor mai bun nu
se va realiza decît prin angajarea lor în «apostolatul speranţei pentru
lume» 49.
N ădejdea noastră nu e în afara istoriei prezente, pentru că încre
derea noastră este în dragosttea eternă, în Dumnezeu care este prezent
în m ijlocul istoriei umane şi o conduce spre realizare. Pentru noi creş
tinii, promisiunile divine sînt întrupate acum în m ijlocul nostru, în tot
universul. N ădejdea societăţii contemporane într-un v iitor mai bun, so
cietate din a cărei componenţă fac parte şi creştinii, constituie o bază
comună care-i leagă pe toţi oamenii întreolaltă. N ădejdea cteştină sus
ţinută de har, ca cea naturală, general-umană, susţinută de puterile
naturale, sînt una, înltrucît puterile naturale sînt daite tot de Dumne
zeu ca şi harul divin care le întăreşte.
Creştinii au astăzi responsabilitatea de a trăi după Evanghelie ca
astfel să poată transforma lumea radical şi s-o umple de nădejde co
rectă. «Dacă noi sîntem «sarea pământului», oamenii v or înţelege că nă
dejdea viitorului nu este doar «bunăstarea» (w ell-being), dar mai pre
sus de toate «a fi mai m ult» (m ore-being). Aceasta se «poate realiza
doar dacă trăim sinteza dintre în Sus şi înainte, între Deasupra şi în
Faţă» 50.
în nădejde noi aşteptăm nu numai venirea finală a lui Hristos, la
sfîrşitul vrem urilor, dar şi venirea continuă a Lui prin Biserică, a cărei
existenţă e legată de îm plinirea slujirii ei. «Pentru acest m otiv ea nu
esite nim ic în sine, dar tot ceea ce eslte ea, este că există pentru alţii.
Ea este Biserica lui Dumnezeu unde este o Biserică pentru lum e» 51.
Teologia creştină afirmă că prin Biserică se împlineşte sub puterea şi
călăuzirea Capului ei, Iisus Hristos, planul de pregătire a împărăţiei ce
rurilor sînt angajaţi toţi, nu numai creştinii. Ei nu se pot mîntui şi desăvîrşi ca oameni singuri, ci împreună cu toţi fraţii lor în umanitate
pentru care a muriit şi a înviat Hristos.
«Prin membrii ei care sînlt încadraţi într-un context geografic şi is
toric determinant, împărăţia lui Dumnezeu se află în chip necesar în
conexiune cu societatea şi lumea prezentă. Ea a luat fiinţă în interiorul
lumii şi s-a implantat în m ijlocul societăţii. De aceea urmăreşte acelaşi
ideal, pe de o parte, eliminarea răului din lume, iar pe de altă parte,
instaurarea unei vieţi comunitare în continuu flux spre tot mai înalte
trepte ale d esăvîrşirii» 52. Acest flux sau tensiune spre viitorul fericit
este întreţinut de nădejdea creştină şi nădejdea naturală a societăţii
umane contemporane.
Speranţa naturală care îm pinge societatea umană spre viitor şi o
determină să acţioneze pentru statornicirea unui climat de pace, cola
borare şi dezvoltare economică şi socială este forţa intrinsecă de care
se serveşte Hristos în realizarea planului său. înţelegînd sensul efor49.
50.
51.
52.

J. Moltmann, Theology ol Hope, p. 328.
Th. de Chardin, op. cit., p. 303.
J. Moltmann, Theology ol Hope, p. 327.
Pr. Prof. D. Abrudan, art. cit., p. 152.
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tului şi tensiunii spre un viitor mai bun, care animă azi societatea umană, creştinii au răspunderea să sprijine acest efort şi să participe cu
nădejde la făurirea idealului spre care se îndreaptă întreaga creaţie şi
care este desăvîrşirea, împărăţia cerurilor. Creşitinii trebuie să fie pă
trunşi de convingerea că prin fiecare faptă a lor şi a celorlalţi membri
ai societăţii umane, contribuie la conducerea om enirii şi a lumii spre
trepte de viaţă superioară mai apropiate de împărăţia cerurilor. «Este
im posibil să profesezi credinţă şi speranţă în Hristos şi în acelaşi timp
să nu te preocupe viitorul acesttei lumi. Aceasta ar trăda speranţa pe
care Hristos o aduce ca M întuitor al lum ii» 53.
Desigur, creştinii văd o legătură directă între sentimentul lor de răs
pundere pentru viitorul mai bun al lumii şi Hristos, pe cînd ceilalţi
membri ai societăţii umane nu văd aceasta, deşi au un sentiment acut
de responsabilitate pentru viitorul lumii, ca un efect al lucrării lui
Dumnezeu în ei, chiar dacă aceştia nu au conştiinţa acestui fapt. T e o 
logia creştină afirmă că speranţa creştină şi efortul pe care-1 implică
şi întreţine ea se datorează harului. Dar şi efortul desfăşurat de ceilalţi
membri pentru un v iitor mai bun al omenirii, pentru o lume mai bună
şi mai dreaptă, mai apropiată de împărăţia cerurilor, se datorează tot
puiterii lui Hristos, care lucrează $i în aceştia într-un fe l ascuns.
împărăţia aceasta există de pe acum vifltual în Hristos, du a cărui
umanitate e aşezată plinătatea existenţei tuturor şi din care, ca dintr-un
focar, iradiază în forma accesibilă oamenilor infinitatea v ie ţii divine 54,
atrăgînd la sine pe toţi fraţii săi întru umanitate asumaţi prin întrupare
şi răscumpăraţi prin Jertfa, M oartea şi învierea Sa. îm plinirea ^împă
răţiei lui Dumnezeu «nu este rezultatul unui proces de aspiraţie spon
tană şi imediată, ci este acea realitate, care «in nuce» a fost şi este
prezentă. Identitatea între prezenţă şi plenitudine ne este demonstrată
de poate cea mai «rezistentă» şi exp resivă pildă a lui Iisus, cea a gră
untelui de muştar (M atei 13, 31— 32) 55. Această parabolă exprimă ade
vărul că atît cît va dăinui lumea, îm părăţia lui Dumnezeu se va afla
într-un permanent proces de edificare şi reînnoire. Şi dacă acest proces
dinamic îl sprijină societatea întreagă, creştinii trebuie să se alăture şi
să colaboreze cu societatea pentru realizarea speranţelor într-un viitor
mai bun şi să umple nădejdea umanităţii de sens. «Dacă noi sîntem cu
adevărat credincioşi pămîntului, aşa cum o vedem în lumina evoluţiei
şi mai ales a revelaţiei, noi putem aduce acasă tot ce este bun şi plin
de speranţă, într-o singură speranţă creştină» 5C.
Creşitinii «au puţină simpatie pentru ideile ce susţin că societatea
umană se duce spre declin. în astfel de climat intelectual creştinii tre
buie să afirme că istoria rămîne deschisă libertăţii şi creativităţii umane 57, şi să arate întregii societăţi umane că lumea în care trăim e
o lume a posibilităţilor, o lume în care noi putem sluji viitorul, adevărul
promis, dreptatea şi pacea.
53.
54.
55.
56.
57.
286.

Bernard Hăring, op. cit., p. 401.
Teologia dogmatică şi simbolică, voi. II, Bucureşti, 1958, p. 638.
Conf. Dr. Kozma Zsolt, op. cit., p. 144.
Bernard Hăring, op. cit., p. 403.
G. Baum, Religion and Alianation, New York, Paramus, Toronto, 1975, p.
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N ădejdea societăţii esite şi ea «eshatologică», aşa'cum şi nădejdea
creştină este eshatologică, pentru că istoria întreagă «a intrat în eshaton şi eshatologia realizată este însuşi Iisus H ris to s »58. Tocm ai de
aceasta Biserica şltie că existenţa sa în această lume «se datoreşte unui
timp de graţie dat de Dumnezeu şi că trăieşte într-o aşteptare perma
nentă pînă la parusia lui Hristos. Această aşteptare este o activitate
continuă care se manifestă în predicarea Evangheliei şi instituirea sem
nelor împărăţiei lui Dumnezeu» 59, a păcii, a dreptăţii şi a bucuriei.
Timpul şi locul unde se înfăptuieşte mîntuirea dumnezeiască sînt
istoria şi socieitatea, lumea actuală, unde activitatea noastră, desfăşu
rată din recunoştinţă faţă de Dumnezeu, trebuie să aibă o orientare spre
semenii noştri, să fie o activitate a nădejdii, o diaconie către semenii
noştri, alimentată de nădejdea în promisiunile dumnezeieşti. Aspiraţiilor
lumii de azi spre unitate, spre dreptate socială şi spre pace, ca preludii
ale împărăţiei cerurilor, trebuie să le răspundem cu întem eierea nădej
dii în Hristos, care a transformat viaţa noastră într-o nouă nădejde al
cărei ţel este împărăţia lui Dumnezeu.
Noua nădejde a împărăţiei ne conduce la o solidaritate cu aştepta
rea anxioasă a întregii creaţii «care aşteaptă libertatea fiilor lui^ Dum
nezeu» (Rom., 8, 22) în «v iito ru l lui Dumnezeu». Această nouă nădejde
îl angajează pe creştin într-o continuă luptă, -alături de efortul întregii
societăţi umane spre mai bine, pentru ca voia lui Dumnezeu să se rea
lizeze în toate dom eniile de viaţă (Rom., 6, 9 ; Gal., 3, 26— 28). Trăind
pentru Hristos, pentru Biserica Lui, pentru lumea pe care o iubeşte El,
creştinul aşteaptă întru nădejde manifestarea noii făpturi a lui Dum
nezeu şi a vrem ii în care Dumnezeu v a fi toate în toţi (Rom., 8, 18
I Cor., 15, 22). A s tfe l împărăţia lui Dumnezeu în care toate lucrurile
vor ajunge la dreptate, la viaţă, la pace, la libertate şi la adevăr «este
prezentă aici ca promisiune şi nădejde pentru orizontul viitor al tutu
ror lucrurilor». «Prom isiunea (pro-missio) împărăţiei este (terenul m i
siunii (missio) iubirii către lume şi în lum e» 80.
Toţi oamenii trebuie să-şi conjuge eforturile pentru a înainta în mod
real spre lumina viitorului, spre o comunitate în care voin ţele să fie cît
mai unite, ca o anticipare a fericirii din împărăţia cerurilor. Ca creştini
avem menirea în această lume să conducem pe semenii noştri la Iisus
Hristos şi să arătăm drumul spre Tatăl nostru. Omul care are nădejdea
în Dumnezeu nu poate face altceva decît să se a ta ş e z e planului de iu
bire al lui Dumnezeu, să se ataşeze de noile posibilităţi ale prezentului,
să am elioreze convieţuirea umană, să consolideze pacea şi să respecte
drepturile şi demnităţile umane.
Creştinul ştie că «cerul nou şi pămîntul nou» (II Petru 3, 13) vor
veni numai prin intervenţia divină, dar nimeni nu are dreptul să spere
în noul cer şi pămînit, cu excepţia celor ce au făcut totul pentru binele
omului pe acest pămînt.
58. Conf. Dr. Kozma Zsolt, art. cit., p. 143.
59. Ibidem, p. 144.
60. J. Moltmann, Theoiogy ol Hope, p. 223—224.
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P O V A Ţ U IR I P A S T O R A L E
I N SCRIERILE L U I G A L A G A L A C T I O N
Pr. GHEORGHE CUNESCU

Preot, teolog, profesor de teologie, scriitor literar şi publicist militant, cu activităţi, realizări şi merite dintre cele mai de seamă, de excepţie chiar \ părintele G rigorie — Gala Galaction s-a preocupat, de
aproape şi stăruitor, de situaţia preoţilor, formarea, pregătirea şi îndrumarea lor teologică, etică, culturală şi pastorală. Concepuse şi do
rise o preoţime ortodoxă română din zodia idealurilor şi înălţimilor
evanghelice-apostolice, şi s-a zbătut, cu toate puterile şi posibilităţile,
pentru înfăptuirea ei. A declarat, cînd era misionar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor : «Lucrez încet, dar neîncetat, la marea transformare în care
cred : o preoţime nouă. Ca şoarecele din fabulă, rod, fără preget, laţul
care ţine prizonier pe leu ; rod laţul care ne-a robit şi ne-a ticăloşit
şi sînt nebuneşte încredinţat că într-o zi v o i libera pe leul lui Iuda :
eroica preoţime de m îine» 2.
Urmare, scrierile sale, pe lîngă «dogm ă şi mărturisire de
credinţă» 3 şi pe lîngă idei, sentimente, probleme şi fapte biblice, teologice,
morale, sociale, bisericeşti, democratice-umaniste, ecumeniste, cum s-a
arătat4, mai cuprind numeroase postulate, deziderate, îndrumări, îndemnuri, referiri îşi sfaturi pastorale.
Pornite dintr-o concepţie superioară şi autentic creştină-ortodoxă
despre preoţie, precum şi din dorinţa de îmbunătăţire teologică, eitică
şi socială a fraţilor preoţi, observaţiile, referirile, opiniile, doleanţele,
orientările, îndrumările şi îndemnurile pastorale ale părintelui G rigorie s-au d ovedit deosebit de judicioase, salutare, realiste şi oportune,
exprimate şi formulate cu pricepere şi dexteritate literare personale,
1. Justinian, Patriarhul României, Un vrednic slujitor al Bisericii: Părintele Gala
Galaction, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXII (1954), nr. 4, p. 433— 435 (Aniversări), retipărit în Apostolat social, voi. 5, -— Pilde şi îndemnuri pastorale, 1955, p.
187— 190; Prof. Teodor M. Popescu, Gala Galaction, în. «Biserica Ortodoxă Română»,
LXXII (1954), nr. 5, p. 549—555 (Sărbătorirea Părintelui Gala Galaction, cu prilejul
împlinirii vîrsitei de 75 ani, la Institutul Teologic din Bucureşti).
2. Gala Galaction, «Nu vreau să ne iaci popi», în «Adevărul literar şi
artistic»,
VI (1925), nr. 248, p. 2 (Dialogi-Epistole<SNote).
3. Idem, Pe dosul broderiei, în «Dimineaţa», XXII (1924), nr. 11.691, p. 1 (Ca
zul de la biserica «Cuibul cu barză»),
4. Pr. Gheorghe Drăgulin, Gala Galaction şi relaţiile dintre culte, în «Glasul Bise
ricii», XXI (1961), nr. 5—6, p. 454— 464; Preot A. Negoiţă, Gala Galaction, primul
ecumenist român, în «Revista Cultului Mozaic», V II (1962), nr. 201, p. 5; Pr. Dumitru
Soare, Idei şi preocupări sociale in opera literară a lui Gala Galaction, în «Mitropolia
Ardealului», X (1965), nr. 1— 3, p. 136— 166; Pr. Victor N. Popescu, Viaţa creştină în
romanele lui Gala Galaction, în «Mitropolia Olteniei», X V III (1966), nr. 11— 12, p.
991—996 ; Idem, Concepţia creştină în schiţele şi nuvelele Iui Gala Galaction, în «M i
tropolia Olteniei», X IX (1967), nr. 11— 12, p. 904—909; Pr. Gheorghe Cunescu, Gala
Galaction, precursor al ecumenismului actual, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXXIX
(1971), nr. 5— 6, p. 660— 664; Pr. Gheorghe I. Drăgulin, Generozitatea umană şi atitu
dinea ecumenistă în scrierile Iui Gala Galaction, în «Glasul Bisericii», X XX V I (1977),
nr. 1—3, p. 121— 131 ; Pr. Gheorghe Cunescu, Părintele Grigorie Pişculescu (Gala Ga
laction), apărător al Ortodoxiei romgneşti, în «Mitropolia Olteniei», XXX I (1979), nr.
4—6, p. 238—244.
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girate de competenţă şi autoritate indiscutabile, totdeauna sincere, oneste şi bine intenţionate.
Menţinîndu-işi însemnătatea şi utilitatea, le amintim şi le reactua
lizăm, într-o formă coordonată şi sirutetică. N e limităm numai la în
drumările pastorale adresaite p re o ţilo r ; cele referitoare la arhierei,
le-am arătat în altă parte 5.
Scriitor literar înainte de a fi preot şi profesor de teologie in ia cto 5bls părintele G rigorie a imaginat şi a prezentat literar cîteva figuri
de clerici, precum : Popa Tonea, în mişcătoarea nuvelă D e la noi, la
Cladova, «b ijuteria literaturii rom âne», cum a fost ap reciată6 ; Dionis,
în povestirea D ionis G recoteiul, un valah ajuns în a doua parte a v ie 
ţii, purtat de mîna lui Dumnezeu, m itropolit al Heracleei, unde- fusese
odinioară Sfîntul loan Gură de Aur ; călugării Gratie şi Palamon, în
nuvela omonimă ; A v a Pahomie, în lectura M ustafa Efendi ajunge M a carie M ona h ul, care s-a rugat liturgic o noapte întreagă, împreună cu
călugării săi de la schit, şi a cîştigat rămăşagul cu un necreştin despre
adevăratul Dumnezeu şi dreapta-credinţă, făcînd să ningă în iulie ; pas
torul Vater Hermann, «un adevărat ostaş al lui Hristos», în reveria-comentar A d a m o va (com pletată în J u r n a l)7 ; părintele Tarsicius Heel, în
nuvela V io a ra lui H u g o lin ; preotul de enorie A b e l Pavel, în romanul
Roxana ; preotul Năstase, ieroschimonahul Silvestru, călugărul A gatanghel şi arhimandritul Veniamin, în romanul Papucii lui M ahm ud.
C lericii literari ai lui Gala Galaction au fost luaţi în seamă, citaţi
şi prezentaţi în asociaţii şi referiri literare, cu specificarea că sînt oa
meni de credinţă şi preoţi auten tici8. Roxana s-a bucurat de aprecieri
elogioase din pantea cititorilor şi a criticii literare — «fericită îmbinare
între teologie şi literatură> 9, «rom an iteologic» 10, «rom an m isionar» 11,
«pretext pentru punerea şi rezolvarea de probleme spirituale» l2, «nu
trebuie să lipsească din biblioteca nici unui slujitor al B isericii» 13; la
fel Papucii lui M ah m ud — declarat «rom an creştin» l4, «romanul înfrăţi5. Pr. Gheorghe Cunescu, Gala Galaction despre slujirea arhierească, în «Mitro
polia Olteniei», X XXII (1980), nr. 7—9, p. 652—666.
5 bis. Idem, Preoţia Părintelui Grigorie-Gala Galaction, în «Ortodoxia», XXXI
(1979), nr. 2, p. 391— 404; Idem, Gala Galaction «ad cathedram», în «Studii teologice»,
XXVI (1974), nr. 3—4, p. 271—278.
6. Panait Istrati, Citind pe Gala Galaction... în vacantă, în «Adevărul literar şi
artistic», V (1924), nr. 192, p. 5.
7. Gala Galaction, Jurnal, voi. III, Bucureşti, 1980, p. 84—90.
8. Iconom P. Vintilescu, Preotul în literatura română, în «Adevărul bisericesc»,
V '(1916) nr. 3— 4, p. 96— 111, retipărit şi în broşură; Dumitru Roman, Preotul în
literatura română, în «Raze de lumină», I (1929), nr. 3, p. 147— 149.
9. Petronius (Vasile Ţepordei), în «Studentul», an. III (1930), nr. 16, p. 58—61
(Recenzii).
10. Perpessîcius, în «Cuvîntul», V II (1930), nr. 2.037, p. 1—2 (Menţiuni critice).
11. Idem, în «Cuvîntul», VIII (1931), nr. 2.047, p. 1—2 ( 1930 în literatură).
12. Al. A. Philippide, în «Adevărul literar şi artistic», X (1931), nr. 526, p. 1
(Anul literar 1930).
13. Pr. A. Luţcan, în «Luminătorul», LIX (1931), nr. 2, p. 110—.112 (Recenzii).
14. Arhim. I. Scriban, în «Luminătorul», LI (1932), nr. 8, p. 436— 438 (Recenzii);
Victor N. Popescu, în «Adevărul literar şi artistic», XI (1932), nr. 613, p. 2.
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rii spirituale» 15, romanul pacificării sufleteşti şi al înfrăţirii sociale» l6,
«o carte mare, bună de pus în m îinile tineretului» 17.
îndrumări, îndemnuri, poveţe, deziderate şi doleanţe pasitorale d i
recte, părintele G rigorie a adresat preoţilor, în studii şi articole, publi
cate în reviste şi ziare, ecleziastice şi laice, cu precădere în stil de scri
sori, cu apelativul «iubite frate întru D om nu l!». S-a învestit cu o su
premă datorie de conştiinţă de a ajuta şi îndruma pastoral pe «fraţii
preoţi», şi a îndeplinit-o cu o perseverenţă de Caton. Explica, într-o
scrisoare pastorală : «Eu unul îmi simt datoria neiertătoare să stăruiesc fără odihnă, să stăruiesc dincolo de hotarele măsurii şi ale sfielii.
Şi dacă mă ierţi, aş zice ca Sfîntul P a v e l: V a i mie, dacă v o i tă c e a !»
(v e zi An ex a — « V a i m ie, dacă v o i tă c e a !» ).
N -a tă c u t! A vorbit, a scris, a instruit, a edificat, a admonestat, a
povăţuit, a restabilit şi a reafirmat adevărurile ortodoxe, a sesizat, a
demascat, a dezaprobat şi combătut necruţător erorile şi influenţele
eterodoxe.
Părintele G rigorie şi-a îndreptat acţiunea de asistenţă şi îndrumare pastorală — o adevărată campanie — pe două c ă i: o cale teoretică,
de îndoctrinare dogmatică a preoţilor, pentru înarmare doctrinară şi sufletească ortodoxă şi rezistenţă la acţiunile şi influenţele eterodoxe ;
calea a doua, concretă şi practică, s-a referit la ţinuta şi comportarea
preoţilor în biserică şi în viaţa publică.
A ţinut să arate preoţilor, cu argumente biblice, dogmatice, te olo
gice, patristice, cunoscute şi mai puţin cunoscute 18, şi să-i facă să înţe
leagă şi să preţuiască, cu toate consecinţele, măreţia şi eminenţa preo
ţiei creştine, a preoţiei ortodoxe : o preoţie esenţial şi inalienabil euharistică, jertfitoare şi harică, implicată indivizibil în Sfînta Euha
ristie liturgică, în Taina prezenţei euharistice
a Mîntuitorului Iisus
Hristos, Dumnezeu şi Om, continuarea, în veci, a Cinei celei de Taină 19.
«P reoţia N oului Testament porneşte în lume, a demonstrat părin
tele Grigorie, de la Cina cea de Taină. «A ceasta să faceţi spre pom eni
rea M e a » însemnează : Sfinte să fie m îinile voastre, ca să puteţi jertfi
şi ridica, spre ceruri, pururea, Trupul M eu şi Sîngele M eu » 20. La fel,
în articolul următor : «D in seara aceea fără de pereche şi din jertfa sîngeroasă de a doua zi, de pe Golgota, au purces în lume jertfa cea nesîngeroasă a Sfîntului A ltar şi preoţia cea adevărată. Preotul creştin este
un jertfitor şi jertfa pe care o aduce el este, în veci, M ielul cel fără
prihană jertfit sîngeros pe Cruce şi învăluit, nesîngeros, în vălurile Sfîn15. Şgrban Cioculescu, în «Adevărul», XLVI (1932), nr. 14.777, p. 1—2 (Cronică
literară).
16. Perpessicius, în «Cuvîntul»,* IX (1932), nr. 2.460, p. 1—2 (Menţiuni critice).
17. G. Călinescu, în «Adevărul literar şi artistic», XI (1932), nr. 579, p. 7 (Cro
nică literară).
18. Gala Galaction, Aspru adevăr! — dar adevăr, în «Biserica Ortodoxă Ro
mână», LII (1934), nr. 1— 2, p. 13.
19. Mai dezvoltat, a se vedea la Pr. Gheorghe Cunescu, Dreapta-credinfă in scri
erile Părintelui Gala Galaction, în «Mitropolia Olteniei», X X X V (1983), nr. 9— 10, p.
595—611.
20. Gala Galaction, «Aceasta să iaceţi spre pomenirea M ea/», în «Curentul»,
(1936), nr. 3.166, p. 2 (Ziua Domnului).
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tei E u h a ristii»21. Cu concluzia im placabilă: «P re oţii cei adevăraţi
jertfesc pururea pe Iisus Hrisitos, actualizînd, prin eternă minune, jertfa
una şi aceeaşi, consumată pe G olgota». Dar cu o consecinţă categorică
pentru preoţi : «în Biserica noastră sacramentală nu poate să fie vi^ţă
adevărat creştină, nici vlagă preoţească, fără convingerea supremă, că
pe Altar, odihneşte Iisus Hristos, M ielul înjunghiat, şi că tu, preot, eşti
unealta acestei jertfe pream ăieţe. Eşti preot, in prim ul loc fiindcă aduci
această Jertfă la A lta r (subl. ns.). Biserică adevărată, fără credinţa în

prezenţa reală şi obiectivă a M ielului înjunghiat, nu există. Preoţia ade
vărată fără credinţă în realitatea jertfei aduse, în obiectivitatea acestei
jertfe, n-a existat niciodată» 22.
în acest fel, riguros demonstrat şi argumentat dogmatic şi teologic,
a fundamentat şi a restabilit chemarea şi cinstea sacerdotală a preoţilor
ortodocşi de jertfitori euharistiei, cinste fără egal, admiraită şi jinduită
de îngeri.
Acestea, însă, impun şi reclamă din partea preoţilor obligaţii de
conştiinţă şi pastorale, obligaţii de ţinută şi de conduită.
Preoţii, i-a îndemnat Părintele Grigorie, trebuie să le spună cre
dincioşilor, convingător şi convinşi ei înşişi, şi să-i fasă să înţeleagă,
importanţa deosebită a Bisericilor creştine-ortodoxe, ce sînt ele, ce se
face în Sfîrutul Altar, adică, să-i facă să priceapă că, în biserici, la Sfîn
ta Liturghie, se repetă ccpntinuu Cina cea de Taină (cum şi arată icoa
na de deasupra Uşilor împărăteşti) şi este prezent Mîntuitorul Iisus
Hristos.
în consecinţă, prezenţa permanentă a Mîntuitorului Iisus Hristos
impune o atenţie excepţională a credincioşilor şi a preoţilor faţă de
biserici şi în biserici. «Creştinul în Sfînta biserică, a explicat părintele
Grigorie, şi cu atît mai vîrtos p re o tu l: se găseşte în casa Stăpînului şi
împăratului său Iisus Hristos, iar îm păratul însuşi este aci, de faţă, în
jilţul său tainic» 23. Părintele G rigorie s-a arătat necruţător cu «spăimîntătoarea anarhie de cuget şi de com portare» a unor preoţi în Sfîntul
Altar. A văzut, a deplîns şi a condamnat atitudini şi comportări neco
respunzătoare, vin ovate precum : trecerea pe lîngă Sfînta Masă fără
nici un semn de atenţie şi de evlavie, cu epitrahil şi fără, ca pe lîngă o
mobilă profană ; pe Sfînta Masă şi înaintea Sf. Chivot, geanta, căciu
la, umbrela, mănuşile, hîrtii, reviste, resturi de lu m in ări; în Sfîntul A l 
tar, discuţii, rîsete, glume, certuri, vociferări. «Simte acel preot (care
se comportă în acest fel), ştie acel preot, a întrebat părintele Grigorie,
că Iisus Hristos, întreg, Dumnezeu şi Om, odihneşte pe această Masă,
21. Idem, Preoţia creştină, în «Curentul», IX (1936), nr. 3.167, p. 2 (Ziua Dom
nului).
22. Idem, Euharistie—Preoţie, în «Curentul», IX (1936), nr. 3.194, p. 2 (Ziua Dom
nului). A se vedea şi Gala Galaction, Scrisori teologice — Piatra din capul un
ghiului (Bucureşti, 1926, 111 p.), în care a restabilit şi a reafirmat adevărurile de
bază ale dogmaticii ortodoxe, confruntate cu ideile, enunţurile şi pretenţiile reformiste-protestante, constituind o nouă Mărturisire de credinţă ortodoxă, cum şi i s-a
spus (Nichifor Crainic, în «Cuvîntul», nr. 425/1926, p. 1 ; «Apostoli», nr. 7/1926,
p. 55—56), care stă «strajă la porţile cetăţii ortodoxe. Cine citeşte cartea, o închide
mai întărit în credinţa ortodoxă şi mai veghetor asupra comorilor ei de învăţătură
şi de evlavie» (Prof. Teodor M. Popescu, Gala Galaction, loc. cit., p. 551).
23. Gala Galaction, Aspru adevăr! — dar adevăr, loc. cit., p. 14.
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în Sfîntul Chivot, ascuns sub vălurile euharistice ? Răstignim iar şi iar
pe Iisus Hristos, dar nu spre mîntuirea noastră, ci spre osînda noastră,
spre pierzania şi aruncarea noastră în întunericul cel din afară ! » 24.
A repetat şi cu acest prilej adevărul capital că «Biserica noastră
ortodoxă — înalt euharistică, integral euharistică — nu poate fi adusă
înapoi la frumuseţea şi la puterea ei primară deoît atunci cînd preoţii
ei vor înflori, ca merii, de iubire către Iisus Hristos Euharistie. Biserica
noastră nu va putea să împlinească toate cîte ne lipsesc şi-i cerem, în
zilele de faţă, decîlt atunci cînd inim ile noastre (ale preoţilor) vor fi
candele aprinse şi cădelniţe fumegînde, la picioarele împăratului din
A lta r» 2S.
Tot din datoriile euharisitice ale preoţilor, Părintele G rigorie a amintit «fraţilor p reoţi» şi i-a îndemnat să se pregătească, după prescrip
ţiile tipiconale, încă din ajunul duminicilor şi sărbătorilor, pentru întîlnirea de a doua zi cu Iisus Hristos Euharisitic, la Sfînta Liturghie. A
adresat două scrisori pastorale, în aceasită privinţă, una către un preot
tînăr, a doua către un preot mai în vîrstă. Am bele le-a început la fel :
«M îin e e D um inică!» (v e zi A n exa — M lin e e Dum inică I şi I I ) 26.
Părintele G rigorie a mers cu îndrumările sale pastorale, în proble
mă, pînă la speciile euharistice — pîinea şi vinul. în trei articole succe
sive 27, a enunţat observaţii şi propuneri. «P rosfora» să fie frămîntată,
coaptă şi adusă la biserică de mîini pioase, iar vinul să fie dintr-o can
titate destinată Sfintei Prefaceri, nu de provenienţă comercială, dubi
oasă şi suspectă, cu specificarea că nepăsarea şi neglijenţa preoţilor
faţă de acestea ameninţă şi acuză însăşi substanţa credinţei sacerdo
tale.
Deduse din îndrumările pastorale doctrinare şi conexe au ele, se
înscriu cele referitoare la ţinuta şi conduita preoţilor în afara Bisericii,
în viaţa publică. Părintele G rigorie a exprimat şi a formulat constatări,
deziderate, indicaţii, îndrumări şi sfaturi pastorale, privitoare şi la aces
te probleme colaterale. Nu le-a ocolit. A intuit, la preoţii ortodocşi ro
mâni unele mentalităţi şi procese sufleteşti, contaminări, tendinţe şi
gusturi eterodoxe. Le-a dat pe faţă, le-a arătat obîrşiile şi urmările ne
faste, lucid, judicios şi fără menajamente, le-a combătut şi dezaprobat
cu toată tăria şi cutezanţa, ca nimeni altul.
A observat la preoţii ortodocşi români tendinţe de modernizare şi
de laicizare a înfăţişării şi a portului — reducerea, pînă la dispariţia
totală, a semnelor exterioare specifice ale preoţiei ortodoxe : barba şi
reverenda înlocuită cu costumul civil. A căutat să înţeleagă acest feno
men clerical ortodox român de «dezpreoţire progresivă», cum l-a nu
mit, i-a descoperit rădăcinile şi le-a arătat. A privit şi a prezentat pro
blema, cu seriozitate şi îngrijorare, lucid, critic şi p e rs e v ere n t; a con
24. Ibidem, p. 16.
25. Ibidem.
26. îndrumări similare a adresat preoţilor şi Prof. Pr. Niculae M. Popescu —
Preotul cel bătrîn — Cum se pregătea pentru St. Liturghie, în voi. Preoţi de mir
adormiţi în Domnul, 1942, p. 205— 208, cu referire la «paginile înaripate ale lui Gala
Galaction».
27. Gala Galaction, Observaţii şi propuneri («Glasul Monahilor», an. X V III (1941),
nr. 605, p. 1); Cum este? — Cum trebuie să iie ? (Idem, nr. 606, p. 1); Un monopol
trebuincios (Idam, nr. 614, p. 1),
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sidera't-o deosebit de gravă, contrar aparenţelor şi opiniilor curente
majoritare. A mărturisit că «sufletul nostru se întristează cînd vedem
la unii preoţi, nu numai tineri dar şi mai bătrîni, o grăbită pornire de
m odernizare a pletelor, a bărbilor şi a hainelor. Vom căuita să privim
cu luare-aminte aceste pricini, la prima vedere indiferente şi vom ară
ta că în dosul lor se ascund îndrumări şi tendinţe vătămătoare pentru
Sfînta Taină a P reo ţiei» 28.
. înţelege şi este de acord că chipul şi portul preoţesc ortodox tra
diţional — plete, barbă, haine largi şi lungi — sînt frumoase dar d ifici
le şi incomode în viaţa publică, la mers 29, pe stradă, în călătorii (auto
buze şi tram vaie), la lucru. în aceste îm prejurări mai p otrivit ar fi cos
tumul civil. Reverenda şi suprareverenda să fie obligatorii numai în
biserică şi la ierurgii.
Concede şi consideră explicaţiile, opiniile şi argumentele de acest
fel nevinovate, raţionale, întem eiate şi practice, la prima vedere. «N u
le vom nesocoti». Adaugă chiar un argument în plus în favoarea m o
derniştilor : mărturia Sf. Apostol P avei (Rom., 14, 15— 23), parafrazată
şi adaptată situaţiei : nici tăierea pletelor şi schimbarea hainelor, nici
netăierea şi neschimbarea lor nu înseamnă ceva, ci făptura cea nouă.
«Preotul ortodox, a arătat Galaction, poartă în persoana lui sigiliul
neşters al- unei sfinţiri unice. Prin punerea m anilor Episcopului — prin
Sfînta Taină a H irotoniei — el a primit puterea incomparabilă de a săvîrşi, la Sfîntul Altar, Suprema Taină a Sîngelui şi a Trupului lui Iisus
Hristos. Prin aceasta, preotul ontodox este deasupra semenilor săi şi nu
mai poate să se confunde cu ei. Cine a primit hirotonia şi se joacă cu
ea, o ia în deşert sau o tăvăleşte în păcate grele — vinovat se face de
sîngele lui Iisus H ristos» 30. «P reoţia lui Hristos cere sacrificii şi separatisme necondiţionate. Să fii preot şi să mai pofteşti să rămîi la zaia
feturi, la circiumă, la dansuri sau la palavre — este inadmisibil. Şi ca
să nu ite amesteci cu beţivii, şi ca să nu sari într-un picior, şi ca să nu
te ispitească negustoria, Biserica a pus asupra ta haina deosebitoare.
Cel ce rîvneşte preoţia trebuie să ştie din capul loctului, că între el şi
lume — o dată hirotonit — cade sabia Sfîntului Arhan gh el» 31.
în concluzie, precizarea : «A ic i totul stă în riguroasă legătură cu
atitudinea, cu cunoştinţa, cu pătrunderea pe care o ai faţă de Sfîntul
Altar. Dacă ai ajuns să înţelegi ce este şi ce se săvîrşeşte la Sfîntul
Altar, şi cine eşti tu, cînd te împărtăşeşti cu Sfintele Taine, atunci rerevenirea ta printre oamenii veacului şi pofta să porţi hainele lor ci
vile şi confundarea cu ei — sînt lucruri cu neputinţă» 32.
28. Gala Galaction, Unii clerici vor să se iacă asemenea cu mirenii, în «Glasul
Monahilor», III (1926), nr. 50— 51, p. 1—2.
29. Pentru înlesnirea la mers, Părintele Grigorie, de la preoţire (în 1922) şi cit
a trăit, permanent îmbrăcat în reverendă şi suprareverendă, obişnuia să poarte cizme
în toate anotimpurile anului, poalele reverendei lunecînd mai uşor pe carîmbL Se
făcuse notoriu. Cineva care îl însoţise în cîteva călătorii a întrebat: «Cine va scrie
poemul miraculoaselor cizme de şapte poştii, pe care ilustrul scriitor le-a purtat de
la un capăt la altul al ţării ?...» (Eugen Jebeleanu, Gala Galaction Ia 80 de ani, în
«Gazeta literară», V I (1959), nr. 12, p. 1). O pereche de cizme de ale Părintelui Gri
gorie se pot vedea expuse în Camera memorială Gala Galaction, din Muzeul Mînăstirii
Cemica.
30. Gala Galaction, Unii clerici vor să se Iacă asemenea cu mirenii...
31. ibidem.
32. Ibidem.
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Şi continuarea finală : «D acă v o iţi să înţelegeţi de ce purtaţi o hai
nă care vă deosebeşte de lume şi dacă v o iţi să v ă vindecaţi de noslalgia veşm intelor civile, învăţaţi mai întîi ai cărui duh sinteţi (Luca 9,
55) şi meditaţi, în genunchi, cuvintele eterne : «D e aţi fi din lume, lu
mea ar iubi ce este al e i ,- dar pentru că nu sinteţi din lume, pentru
aceea vă urăşte» (Ioan 15, 19) 33.
Referindu-se iarăşi la reducerea şi desfiinţarea semnelor exterioare
ale preoţiei orto d o x e 34, a declarat la pogribania unui preot «conserva
tor», ca şi el : «N u mă credeţi atît de nebun să v ă închipuiţi că plîng
aci numai vech ile giubele şi frumoasele bărbi defuncte. Piîng acea psi
hologie preoţească deosebită care însoţeşte mai totdeauna un exterior
tradiţionalist» 35.
A definitivat problema, cu precizări şi referiri la împrejurări con
crete, într-un articol-scrisoare pastorală, adresat unui preot care i-a
scris, manifestîndu-se surprins, nedumerit şi nemulţumit de pledoariile
şi pretenţiile «retrograd e» ale profesorului de teolo gie şi scriitorului
literar Gala Galaction. Pentru actualitatea cuprinsului şi frumuseţea sti
lului literar, reproducem articolul-scrisoare la A n exă — Înfăţişare şi
conduită.
Cît priveşte comportarea preoţilor în viaţa publică, părintele Grigorie a formulat-o sintetic în înţeleapta zicală populară românească :
O ri vorbeşte cum ţi-e p o rtu l, ori te poartă cum ţi-e vorba, cu aplicarea :
aceasta înseamnă că preoţii să caute, cu tot dinadinsul şi cu toată g ri
ja, să fie oamenii v orb ei lor. Comportarea şi conduita publică ale preo
ţilor să fie cît mai conforme cu cele ce săvîrşesc şi învaţă în biserică,
cu predica lor ; ei să fie cei dintîi executori ai predicii lor ,• să fie cît
mai mult oamenii teolo giei şi ai vorb ei lor 36.
O regulă de conduită publică clericală a desprins-o de la preoţii
care l-au boitezat şi i-au binecuvintat copilăria. «Ei nu se arăitau în lu
me decîit cu slujbele lor bisericeşti şi cîteodată, foarte rar, în cerc restrîns, la prins peşte cu năvodul. A ceşti oameni nu intrau în adunările
gălăgioase, nu căscau gura pe uliţă şi mai ales nu călcau niciodată pra
gul cîrcium ii» 37.
Pentru a se ţine departe de zarva lumii, să aibă ocupaţii instruc
tive şi să reziste influenţelor şi distracţiilor profane, părintele Grigorie a recomandat preoţilor prietenia, «zăb ava» — cum i-a zis cronica
rul — prelungită şi necesară, cu cartea — cu cartea teologică, literară,
ştiinţifică. «U n slujitor al Altarului trebuie să fie un om cult, arăta el,
pe lîngă alte însuşiri ş i alte puteri. Este o cerinţă a veacului» 38. M ai
explicit într-un articol următor : «C a să fii dascăl al altora, trebuie să
fii tu singur ucenic mult$ vrem e. Ca să înveţi pe aproapele tău trebuie
33. Ibidem.
34. Ibidem.
35. Gala Galaction, A murit un preot din vechea generaţie, în «Dimineaţa», XXV
(1929), nr. 8.115, p. 1.
36. Idem, La început de păstorie nouă, în «Biserica Ortodoxă Română», LVII (1939),
nr. 7—8, p. 393—394.
37. Idem, Biserica în copilărie, în «România», II (1939), nr. 240, p. 3.
38. Idem, Preoţi culţi, în «Curentul», V (1932), nr. 1.638, p. 1 (Ziua Domnului).
A se vedea şi Gala Galaction, Leviţii, în «Cuvîntul», I (1922), nr. 8—9, p. 212—215.
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să fi adunat şi să aduni necontenit multă învăţătură» 39. A menţionat
că «una din cele dintîi datorii ale preotului este să ştie carte într-o mă
sură covîrşitoare. Şi anume carte felurită asupra acesitei lumi pămînteşti şi asupra lumii superioare a duhului» 40.
Pentru însuşirea unei culturi cît mai largi şi mai temeinice a în
demnat pe studenţii teologi şi pe preoţi să înveţe limbi străine — m ă
car una dacă nu mai multe.
Ca să fie preoţii cît mai feriţi de tentaţiile, situaţiile, injuriile şi
batjocurile laice, a propus şi a cerut ca, măcar în oraşele reşedinţei
episcopale, să se înfiinţeze cămine preoţeşti, unde să se întîlnească şi
să se cazeze preoţii. «O casă a noastră, cu bibliotecă, sală de conferin
ţe, baie, bufet sau chiar bucătărie. O construcţie impunătoare, cu m o
nograma Mîntuitorului şi proclamînd, în văzut lumii întregii aci, în Bu
cureşti, că preoţimea ortodoxă a ajuns conştientă de forţa şi de dem
nitatea e i» 11.
A mers, cu îndrumările, pînă la amănunte de conduită preoţească
publică, pînă la obligaţia preoţilor de a se saluta unii pe alţii cînd se
văd şi se întîlmesc pe stradă, ca dovadă de preţuire reciprocă şi de bunăcreştere teologică şi civică. A scris şi publicat un articol deosebit de
personal, privitor la această «regu lă elementară». Pentru felul cum a
abordat, a expus şi a argumentat problema, precum şi pentru continua
ei actualitate, îl reproducem ila A n ex ă — O regulă elementară.
Îndrumări utile a dat profesorul Gala Galaction studenţilor săi teo
logi, şi, respectiv, preoţilor, referitoare ia căsătorie im plicit la însemnă
tatea, de prim ordin, a preoteselor în viaţa şi activitatea pastorală a
preoţilor.
Cu toate că părintele G rigorie înclina către preoţia monahală şi celibă, total devotate slujirii preoţeşti, despovărată de g rijile şi com plica
ţiile fam iliei şi ale copiilor (A b e l P avel din Roxana este celib), nu era
exclusivist şi extremist. A admis şi căsătoria preoţilor, mai cu seamă că
aceasta este specifică O rtodoxiei. Dar, a opinat şi a susţinut ca maria
jele şi căsniciile preoţilor să fie dintre cele superioare şi binecuvîntate.
A văzut în preotese cauzele ascunse, nevăzute, ale succeselor şi biruin
ţelor preoţilor, precum şi ale dezastrelor şi decăderilor lor. N e-a spus la
FacuCtate, ia o oră duhovnicească :
—
La o conferinţă misionară-pastorală s-a dezbătut, tem einic şi cu
lux de detalii, problema, cu multe laturi, a deficienţelor preoţilor, cau
39. Gala Galaction, Clerici superiori, în «Curentul», V II (1934), nr. 2129', p. 1
(Ziua Domnului); a se vedea şi în «Curentul», nr. 2428/1934 şi nr. 3047/1936, p. 1
(Ziua Domnului).
40. Ibidem. Dezideratele părintelui Grigorie—Gala Galaction pentru continua culti
vare şi instruire a preoţilor au fost confirmate de ştiinţa pedagogică. «Cultura, şi în
special cultura filosofică, sînt necesare preotului, nu numai pentru a-şi forma propria
?a convingere, ci şi pentru convingereea altora. Pe omul cult îl vom putea cuceri
dacă noi înşine sîntem înarmaţi cu o cultură superioară, pătrunsă de spiritul creştin.
Influenţa puternică pe care preoţii protestanţi şi catolici o au asupra lumii culte
din Apus se datoreşte, în cea mai mare parte, tocmai acelei pătrunderi filosofice a
religiei creştine» (G. G. Antonescu, Pedagogia generală, Bucureşti, 1944, p. 546; cf.
Prof. I. Simionescu — membru al Academiei Române, Scrisori către un preot, Bucu
reşti, 1943).
41. Gala Galaction, Un cămin preoţesc — sau visuri peste visuri, în «Crucea»,
II (1925), nr. 18— 19, p. 1—2.
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zele şi rem ediile. Am cerut şi eu cuvîntu'l şi ile-am spus că toate cîte
s-au afirmat, în legătură cu problema discutată, sînt juste şi bune. S-a
scăpat din vedere şi nimeni n-a vorb it de o cauză misterioasă, ascunsă
şi totuşi principală a înălţării şi decăderii preoţilor ; nimeni n-a vorbit
de înrîurirea îşi rolul preoteselor în viaţa preoţilor, deşi influenţa şi
misiunea lor sînt hotărîtoare într-o direcţie şi în alta, în bine şi în rău.
Le-am mai spus şi vă spun şi vouă, că soţia este un factor de capi
tală importanţă în viaţa omului, respectiv, în viaţa preotului cu atît mai
mult. Preoteasa poate să facă ca preotul să ajungă departe şi sus în
vrednicie şi desăvîrşire preoţească, şi poate să fie cea mai mare neno
rocire. Preoteasa este factoruil X, resortul intim şi tainic, vierm ele as
cuns, al decăderii şi prăbuşirii preotului. în mare parte, preoţii sînt ope
rele preoteselor ilor — psihologic, etic, cultural, social, pastoral. Cînd
vedeţi pe stradă un preot cu hainele şifonate şi murdare, nu-'l condam
naţi pe el, ci pe preoteasa lui — el este victimă.
In această privinţă, luaţi aminte v o i care v ă gîndiţi să v ă preoţiţi,
cu cine vă căsătoriţi. U itaţi-vă bine pe cine luaţi tovarăşă de viaţă, de
preoţie şi de soartă. Căci este foarte greu să găseşti fiinţa superioară şi
conştientă, care să te înţeleagă, să-ţi cinstească preoţia şi să te ajute
să-ţi îndeplineşti datoriile de preot creştin. F eriţi-vă de căsătorii co
merciale şi grăbite. A stfel de căsătorii s-au dovedit nefaste pentru
p reoţi» 42.
Iar într-un articol, ocupîndu-se de succesele pastorale ale unui
preot din Bucureşti, a fericit ajutorul salutar oferit preotului de preo
teasă. «Este o adevărată binecuvîntare de sus şi este un evident semn
de favoare dumnezeiască să ai iîngă tine — mai cu seamă cînd eşti preot
— pe tovarăşul de viaţă înţelegător, convins de rostui şi de chemarea
ta şi nobil devotat idealuSui căruia tu te închini».
Nu mai puţin judicioase şi actuale, se dovedesc îndrumările pasto
rale ale părintelui G rigorie privitoare la atitudinea şi comportarea preo
ţilor faţă de eterodocşi — în speţă, faţă de adepţii sectelor. N -a p rege
tat să califice prezenţa şi proliferarea lor în parohii «biciul lui Dumnezeu
pe spinarea preo ţilor» — pentru trezire şi stimulare la lecturi biblice si
teologice, la idealism şi zel pasitoral-misionar, pentru stăvilirea p rozeli
tismului sectant şi readucerea oilor rătăcite. A indicat cum să se pro
cedeze : cu tact, cu răbdare şi blîndeţe, nu cu resentimente, polem ic şi
brutalităţi, care le acordă o aureolă m artirică gratuită, ce le este în fa
voare. Să-i combatem cu armele lor. Unde pătrund şi se arată şi oferă
mai multă atenţie, bunăvoinţă şi ajutor — cu duh frăţesc şi cu dragoste
binefăcătoare — faţă de cei nevoiaşi şi suferinzi, faţă de cei care înclină
spre ei şi aderenţii lor, să procedeze şi preoţii ia feil. «Să fim şi noi toţ
aşa. Să facem şi noi tot aşa» 43. Dar totdeauna fără nici o concesie şi nici
42. Idem, Preotul M. Sorpoianu, în «Curentul», V (1932), nr. 1555, p. 1 (Ziua
Domnului).
43. A se ved ea : Gala Galaction, Cîteva din mijloacele şi purtările sectanţilor
faţă de aceia cari se duc după ei, în «Misionarul», I (1929), nr. 2, p. 16— 17; Metode
de propagandă practicate de sectanţi — Referat la Congresul misionarilor ortodocşi
români; Lecţiile sectanţilor, în «Curentul», III (1930), nr. 944, p. 1 (Ziua Domnului);
Biciul lui Dumnezeu, în «Curentul», V (1932), nr. 1722, p. 1 (Ziua Domnului); Obîrşia
sectelor, în «Curentul», V III (1935), nr. 2757, p. 1 (Ziua Domnului); Procedee greşite,
în «Curentul», II (1936), nr. 2963, p. 2 (Ziua Domnului).
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o ştirbire doctrinară ortodoxă. El a fixat, din capul locului, ca lege în
relaţiile interconfesionale şi interbisericeşti, «o riguroasă contabilitate
dogmatică», fiind în favoarea Bisericii Ortodoxe, depozitara recunos
cută a învăţăturii adevăra te44.
In acest fel, cum s-a v ă z u t: deosebit de activ, superior teologic şi
cu înaltă conştiinţă ortodoxă, generos sufleteşte, sincer şi cinstit, idea
list şi realist, îndrăzneţ şi intransigent,, a dorit şi a stăruit preotul şi p rofe
sorul de teologie, părintele G rigorie — Gala Galaction, să înveţe şi să îndrumeze şi pastoral pe fraţii săi preoţi, ca să fie cît mai destoinici şi cît
mai plăcuţi Tatălui Ceresc şi cît mai folositori Bisericii şi poporului.

ANEXA
«V ai mie, dacă aş tăcea !»
Iubite frate întru Domnul, sînt peste patru luni de zile, de cînd am deschis, cu
această cronică duminicală, un nebănuit plebiscit al conştiinţelor. Şi cei ce m-au ur
mărit de aproape şi cei ce m-au citit întîmplător, au luat parte la această intimă veri
ficare a propriilor convingeri. Deocamdată, rezultatul acestui vot sufletesc îl ştie nu
mai Dumnezeu. Dar va veni vremea cînd vor începe să-l cunoască şi oamenii. Ce mi-a
răspuns inima ta de preot ? De care parte eşti tu ? In ceasul pe care îl trăim o tran
şee de foc împarte în două lumea creştină. Unii sîntem urmaşii viguroşi ai Sfinţilor
Vasile, Grigore şi loan ; alţii, pe ştiute sau pe neştiute, sîntem ucenicii celor ce tăiară, îm secolul al 16-lea, vinul lui Hristos şi turnară în el apa raţionalismului şi a
Reformatei.
A i urmărit tu cronicile mele ? M-ai simţit tu aproape de inima ta, sau ţi-am părut
un înapoiat şi un bigot lamentabil ? Eşti tu dintre cei ce vor să dăm la pămînt zidul
Troiei şi — sub pretextul nerod al unei mari izbînzi bisericeşti şi naţionale — să vîrîm
în Troia noastră pravoslavnică născocirea unor străini, calul unei teologii eretice? Sau
eşti dintre acei oameni înţelepţi care socotesc că mărturisirea noastră ortodoxă este
mai presus de orice neguţătorie şi mai presus de orice ciuntire interesată ?
Fă-ţi singur socotelile şi aşează-te printre cei ce mă aprobă sau printre cei ce
sînt împotriva mea. Eu unul îmi simt datoria neiertătoare să stăruiesc fără odihnă, să
stăruiesc dincolo de hotarele măsurii şi ale sfielii. Şi dacă mă ierţi, aş zice ca Sfîntul
P av el: Vai mie, dacă aş tăcea !
Din nenorocire, adîncul problemei pe care o urmăresc este invizibil, ba poate
chiar inexistent, pentru priceperea şi pentru slăbănogul creştinism al celor mai mulţi
dintre noi. Dar sînt zile de înfricoşat examen şi nu mai putem răbda somnolenţa
noastră de pînă aci.
Mai este, pentru noi, Sfîntul Altar o sacră realitate, ori nu mai este ? Au ajuns
bisericile noastre egale cu templele protestante, sau îşi păstrează încă nimbul lor de
mister şi de Dumnezeire ? Vor, cu adevărat, preoţii noştri să semene la suflet, la teo
logie şi la port cu intendenţii calvini şi cu pastorii luterani, sau vor să revie, cu po
căinţă şi cu tot dinadinsul, la sfîntă preoţie euharistică ?
Tu singur ştii, în cugetul tău, iubite frate, dacă, la aceste insistenţe ale mele îmi
răspunde, din inima ta, glas de clopote de argint sau batjocoritor hodorog de tinichea !
44.
Pr. Gheorghe Cunescu, Părintele Grigorie Pişculescu (Gala Galaction) apă
rător al Ortodoxiei româneşti, loc. cit.
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Poate eşti — mai ş tii! — încă prunc într-ale cunoştinţei. Nu-ţi dai încă seama
de crîncena seriozitate a chestiunii. Sau, poate, de-abia azi, întîia oară, dai cu ochii
de această cronică a mea.
Atunci, iată pentru frăţia ta, a 'treizecea oară, despre ce este vorba : Biserica
noastră ortodoxă crede, de două mii de ani, că în Sfînta împărtăşanie este, cu adeyărat, întreg şi înfricoşat, viul nostru Dumnezeu Iisus Hristos, cu toată Dumnezeirea
şi cu toată neprihănita Sa omenire. Aşadar, nod slujim şi aducem dirvină jertfă la
altar : Mielul cel fără prihană care ridică păcatul lumii. (...)
Iubite frate, să-ţi ajute Dumnezeu să gîndeşti de-a pururi, în străfundul inimii '
tale răspunsul incomparabil:
«Cred Doamne şi mărturisesc că Tu eşti cu adevărat Hristos, Fiul Iui Dumnezeu
celui viu. Care ai venit in lume să mîntuieşti pe cei păcătoşi, dintre care cel dinţii
sint eu /...».
(«Curentul», X (19Î7), nr. 3282, 21 mar
tie, p. 2 — Ziua Domnului).
M îine e D um inică (I)
Mîine e Duminică. Presupun, iubite frate întru Domnul, că eşti hirotonit de scurtă
vreme şi că eşti ajutorul unui preot mai bătrîn, păstorul unei parohii. N-ai putut să
iei parte la slujba Vecerniei şi, pentru cuvinte binecuvîntate, ai avut dispensa şefului
canonic.
A i venit acasă în faptul serii — de la şcoală, de lacancelarie, de la
bibliotecă,
şi marea preocupare care trebuia să te stăpînească, de acum şi pînămîine
la amiază,
este Sfînta Liturghie la care vei lua parte. Eşti încă prea tînăr şi tot ceea ce ai în
văţat în Seminar şi ai completat în Facultatea de Teologie, pluteşte pe sufletul frăţifei tale, ca un untdelemn greu de absorbit. E mare depărtare între cele ce vedeai şi îţi
închipuiai pe băncile şcoalei şi această aspră realitate pe care începi s-o trăieşti. Dar
fii puternic în credinţa ta creştină şi roagă-ite neîncetat ca Mîntuitorul să ţi-o
sporească.
Mîine vei sluji Sfînta Liturghie. Aceasta trebuie să-ţi fie singurul gînd — ne
strămutat şi elibesator. Ia-ţi din vreme măsurile necesare. în ajunul Sfintei Liturghii,
înlătură cu hotărîre : şi o cină prea bogată, şi lecturile profane, şi petrecerile în fami
lie, şi necazurile, şi afacerile, şi orice prilej care-ţi risipeşte cugetul şi te robeşte
treburilor şi deşertăciunilor vieţii. Nici demîncarea, nici cugetele lumeşti, nici rîsul
cel bezmetic, nici banii, nici angaralele vieţii, nici poftele pămînteşti, să nu tulbure
ceasurile tale de veghe premergătoare Sfintei Liturghii.
A i sub mîna ta Ceaslovul, Liturghierul şi vreo carte de rugăciuni. A i Siinta
Scriptură, sau măcar Noul Testament, sau măcar Psaltirea. Citeşte, astă seară, acasă,
ceea ce trebuia să asculţi la biserică şi mai ales fă-ţi cu străşnicie «Rînduiala Sfintei
împărtăşiri».
Obişnuieşte-te, iubite frate, să citeşti această rînduială, în liniştea orelor de
seară, mai înainte de a te lăsa odihnei. Nu te culca mai înainte de îndeplinirea acestei
datorii. Nu te măguli cu gîndul că te vei scula a doua zi, cu un ceas mai devreme
şi vei face atunci cele de cuviinţă. Nici nu te lăsa ispitit de nădejdea că vei putea
să-ţi spui rugăciunile în vremea Utreniei. Este o amînare adînc păgubitoare. în timpul
care precedă Sfînta Liturghie ai alte'îndatoriri şi alte rugăciuni. Rînduiala Sfintei îm
părtăşiri se face acasă, în tăcerea şi în alinarea orelor de seară, cu pătrunderea cea
mai cucernică şi fără nici o întrerupere, sau întrelăsare.
înfricoşata seriozitate pe care ţi-o porunceşte
Sfînta Liturghie începe de cu
seară, cu citirea scormonitoarelor şi admirabilelor rugăciuni din Rînduiala împărtă
şirii. V ei citi aceste rugăciuni o viaţă întreagă, le vei citi uneori de eîteva ori pe
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săptămînă, poate, altădată, zi de zi. Nu te da obosit niciodată ! Fă-le, pentru sufletul
tău, pururea proaspete ! Primeşte-le aşa cum s în t: dătătoare de viaţă şi dătătoare de
nemurire !
După mulţi ani de citire, vel ajunge să vezi că înţelepciunea şi puterea sînt ne
primitoare de cercetare şi că — de-abia dupăani de z ile ! — începi să le înţelegi şi
să le preţuieşti ceva mai aproape de preţul lor de pietre scumpe duhovniceşti.
Eşti încă tînăr şi la începutul sacrei experienţe pe care'îţi va darui-o Stăpînul,
dacă îl vei ruga stăruitor — ca altădată Solomon — să-ţi dăruiască darurile înţelepciunei celei mai presus de fire. Eşti încă tînăr. Roagă-te neîncetat să ajungi să veri
fici, în Sfîntul Altar, învăţătura auzită în şcoală şi garantată de Părinţii Bisericii.
Iubite frate, mîine, la Sfînta Liturghie, te vei întîlni, mai m ult decît a t i t : v^i fi
comeseanul, mai mult decît a t ît : vei primi, în îimţa ta trupească şi sufletească, pe
Iisus Hristos, cu toată umanitatea şi cu toată Dumnezeirea L u i!
în biserica unde vei sluji, lîucja un iiate mai mai^, pxeot ca şi tine, în mijlocul
unei adunări creştine -— adeseori neînţelegătoare — tu te vei întîlni cu Mîntuitorul,
tu vei lua Ioc şi cinste printre comesenii din foişorul Sionului, tu vei primi m încarea
şi băutura $e care le slujesc îngerii, dar care ne sînt
hărăzite nouă oamenilor !
i

(«Curentul», X (1937), nr. 324-7, 15 fe
bruarie, p. 2 — Ziua Domnului).
\

Mîine e Duminică (II)
/

MiTne e Duminică. Iubite frate întru Domnul, ai trecut printr-o săptămînă grea ;
acasă ai avut neplăceri, strîmtorări de parale, o trecătoare boală în familie. La şcoală,
la slujbă, ai auzit zvonuri, intrigi sau uneltiri viclene. închipuirile şi nădejdile pe
care ţi le făceai, în preajma viitorului frăţiei tale s-au veştejit parcă deodată şi nu
mai ştii prin ce minune se vor înviora din nou. Acesta este bilanţul săptămînii. Dar
mîine este Duminică şi te duci să slujeşti Sfînta Liturghie!
Mai întîi, deschide Epistola II către Corinteni a Sfîntului apostol Pavel şi ci
teşte (12, 10): «Sînt bucuros de slăbiciuni, de defăimări, de nevoi, de prigoniri, de
'p*en\TuTririb\ob; daci tocmai cina sliîc slab atunci slrit tare».
Aceasta însemnează că pentru cei ce s-au dăruit Domnului trup şi suflet, există
un fel de alchimie sufletească binecuvîntată şi fără putinţă de greşală : toate neca
zurile, toate încercările din lumea aceasta, toate durerile trupeşti şi morale, cînd sînt
aduse şi descărcate, la picioarele Mîntuitorului, se prefac în aur sufletesc, adică în
mulţumire generală şi în binecuvîntare pentru Stăpînul nostru. Cu ajutorul Celui ce
ne-a iubit şi ne-a răscumpărat putem să răsturnăm legile durerii şi ale slăbiciunii şi
să imităm pe marii îndurători de altădată.
Iubite frate, acum la începutul deprinderilor duhovniceşti, vei aştepta mult, te
vei ruga mult şi vei aduna puţin. Bogăţia cea întru Hristos se agoniseşte mult mai
greu decît amăgitoarele şi primejdioasele bogăţii pămînteşti. Fii stăruitor şi adu-ţi
aminte neîncetat de pildele răbdării, puse nouă înainte de Sfînta Evanghelie.
Mîine, vei urca treptele Sfîntului Alfar, ca să aduci înfricoşata jertfă a Trupului
şi a Sîngelui lui Iisus Hristos. Fii treaz, fii cu luare aminte şi ascultă freamătul adînc
al sfintelor dumbrăvi duhovniceşti, prin care trebuie să treci astă-seară, pregătindu-te
pentru Sfînta Liturghie de mîine. Ascultă împietrit, uneşte-te în simţire şi cutremuiră-te
cu cei ce au alcătuit citirile şi rugăciunile ce-ţi stau înainte. Nu este datorie, nu este
poruncă, nu este înţelepciune şi nu este altă viaţă mai presus de datoria, de porunca,
de înţelepciunea şi de viaţa sufletească iluminată, pe care ţi le pun sub ochii minţii
rugăciunile premergătoare Sfintei Liturghii.
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Dezbracă de pe sufletul frăţiei tale toate grijile, toate temerile şi toate poverile
pămînteşti. Mai înainte ca s-o asculţi miine, în biserică, auzi-o de acum înălţătoarea
cîntare : «toată grija cea lumească acum să o lepădăm».
Luptă-te cu tenacitate să-ţi creiezi, totdeauna în ajunul Sfintei liturghii, o at
mosferă sufletească de cerească lumină şi de slăvită sărbătoare. Nu e destul să-ţi simţi
conştiinţa pornită spre împlinirea datoriei. Nu e destul să te pregăteşti ca predicator
şi ca învăţător, pentru norodul ce te va asculta. Nu e destul să te consideri ca împli
nind un rol social şi naţional. Toate acestea sînt foarte bune şi vor adăuga nouă,
atunci cînd vom urca, atunci cînd vom atinge, pe aripile credinţei, fericita culme a
Taborului Euharistie.
Iubite frate întru Domnul, ceea ce te aşteaptă mîine, la Sfîntul Altar, nu rabdă
nici o comparaţie cu nimic pămîntesc şi cu nimic de pe pămînt. Vei cunoaşte, poate,
în viaţă, succese, bucurii mari, biruinţe şi măguliri din partea semenilor sau a supe
riorilor frăţiei tale. Toate acestea sînt umbră şi înşelăciune, pe lîngă izvoarele de apă
ţîşnitoare, întru viaţă veşnică, din stînca Sfîntului Prestol.
Prin această lungă, statornică şi neobosită pregătire sufletească, te vei apropia cu
crescîndă vrednicie de lumina cea aneaprop'iată. Folosul obştesc şi românesc pe care
vreai să ni-1 aduci, importanţa şi puterea pe care le vei dobîndi între noi, înţelesul
suprem al chemării frăţiei tale, în familia şi în pămîntul nostru, vor birui, vor dăinui
şi-şi vor logodi răsplata vrednicului iconom, numai cu severa şi înfricoşata condiţie a
devotamentului absolut pe care-1 vei dovedi: Celui ce sus şade împreună cu Tatăl
şi aici, împreună cu noi, nevăzut petrece !
(«Curentul». X (1937), nr. 5255, 28 fe
bruarie, p. 2 - Ziua Domnului).
Înfăţişare şl conduită
Constatăm zilnic că un val imens de laicizare se ridică în jurul ostrovului ecle
ziastic. Este un flux poate de nebiruit, dar nu şi vrednic de aprobare. înfăţişarea
omului Bisericii nu trebuie să fie echivocă. Dacă au ieşit, nu ştiu de unde, legi care
tind să camufleze pe preot şi să-l piardă printre civili, trebuie să susţinem, cu toată
tăria, că aceste legi sînt tendenţioase.
Concepţia cea străveche şi cea sănătoasă, este că preotul nu trebuie să se con
funde cu cei ce nu sînt preoţi. Nu sîntem bucuroşi deloc cînd vedem pe obrazul şi pe
capul tinerilor noştri clerici că briciul şi foarfeca au şovăit şi au scos o operă hibridă.
Vă mărturisesc că asemenea «trei sferturi» la barbă şi «una a doua» la cap, mă întris
tează şi mă înciudează.
Dacă preoţimea noastră nu poate să mai rabde barba patriarhală şi pletele sfin
ţilor noştri popi de altădată, să se radă şi să se tundă de-a binelea, adoptînd înfăţişarea
clerului occidental. Dar variaţiile, fanteziile, originalităţile de astăzi, vorbesc rău des
pre creşterea şi despre seriozitatea noastră sacerdotală.
Aceleaşi pesimiste observaţii trebuie să le facem şi în privinţa costumului ecle
ziastic. El este obligator şi este uniform. Preoţii unei Biserici nu sînt soldaţi cu schim
bul, ci sînt soldaţi pe toată viaţa. In portul hainelor noastre, trebuie să dăm pe faţă
un accentuat spirit militar. Un soldat trebuie să poarte uniforma unităţii sale şi trebuie
s-o poarte cu un ritm special, cu o autosupraveghere care şade bine. La fel este şi cu
preotul. Poate să fie cald, cum este în aceste zile de iulie. Unui preot nu i se iartă
neglijenţele, alintările şi simplificările pe care şi le pot permite concetăţenii sSi civili.
Un preot poate să fie călător, în concediu, în vacanţă, în vilegiatură. Toate
aceste ocazii sînt pentru el binevenite ca să predice, fără vorbe, seriozitatea lui sa
cerdotală şi sacra convingere pe care el o are despre militarismul preoţesc. Jalnici
sînt preoţii care se lasă biruiţi şi anulaţi de restaurant, de excursie, sau de plajă !
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Setea, căldura, foamea şi orice împrejurare oricît de grea, nu trebuie să ne bi
ruiască ! Bodega, cafeneaua, restaurantul pe trotuar, grădinile cu lăutari sînt bune
pentru toată lumea, dar sînt contraindicate pentru p reot! Şi dacă, în conştiinţa ta,
nu eşti convins că aşa este (ceea ce ar fi un dezastru !...) cugetă cel puţin că smin
teşti pe cei ce stau în jurul tău.
Poporul nostru (pentru cuvinte ascunse care ar trebui cercetate), nu e bucuros
să se întîlnească cu preotul în localuri prea profane şi la petreceri prea întrecute. Aş
zice că este ceva din simţămîntul lui Sem şi al lui Jafet, care aflînd că Noe, tatăl
lor, a adormit de vin şi stă dezgolit, în gîrliciul bordeiului, au mers la el de-a-ndăratelea, şi l-au acoperit cu un burnuz.
Dar trebuie, oare, să aşteptăm ca poporul nostru să ne acopere cu burnuzul lui
Noe ? A r ii prea tîrziu! Purtarea noastră, cea de sub ochii oamenilor, trebuie să fie
o tîlcuire exactă şi superioară a preocupărilor şi a convingerilor noastre.
Cînd stai în cafenea sau la bodegă, mai comod decît un laic, cum să mai mi-aduc
aminte de hirotonia ta ? Cînd treci printre noi, mai mult reformat decît reglementar,
ce să mai cred eu despre rapoartele tale cu dogmatica ortodoxă ?
Scumpe frate întru Domnul, care, în această zi cînd mă citeşti, eşti poate de
părere că greşesc, ori că exagerez, dă-ţi seama că anticipările noastre exterioare,
mici şi parcă nevinovate, ne-au dus, pe nesimţite, la un capitol neaşteptat de neaştep
tate emancipări dogmatice!
Această foarte înceată şi ai zice indiferentă reformă exterioară, merge, pe ne
văzute, dar mină în mînă, cu alta mult mai gra vă !
(«Curentul», X (1937), nr. 3406, 26 iulie,
p. 2 — ziua Domnului).
O regulă elementară
Ştie toată lumea că, între militari, există o pravilă a respectului, pe care nimeni
nu poate s-o treacă cu vederea. Un militar, cînd se întîlneşte cu un alt militar, dacă
sînt în acelaşi grad amîndoi, cuviinţa camaraderească cere ca ei să se salute. Porunca
nu-i obligă, cel puţin aşa cum am observat între soldaţii simpli şi între caporali. Mi
s-a întîmplat să văd că un caporal nu salută pe alt caporal. Poate că este o latitudine
lăsată gradelor inferioare. Am văzuit însă, foarte bine că un locotenent, de pildă, sa
lută pe alt locotenent. Probabil că este aici o anume regulă : care anume să salute
întîi, dintre cei doi care sînt egali în grad.
Această obligaţie militară de luare în seamă şi de recunoaştere a frăţiei militare
prin salutul reglementar, este o frumuseţe, pentru noi civilii, deocamdată exterioară,
dar ne dă gînduri de multă preţuire pentru lumea militară.
Militarii se salută între ei. Militarii îşi recunosc reciproc vrednicia, şi ne fac
să simţim mîndrul spirit de corp care îi însufleţeşte.
Oricine va admite că şi nai preoţii sîntem o lume aparte, între concetăţenii
noştri. Preoţimea este şi ea o oaste, şi anume oastea Singurului împărat care trăieşte
veşnic şi a Cărui împărăţie va dura cît cerul şi pămîntul. Vechii scriitori bisericeşti,
părinţii şi sfinţii de odinioară au privit totdeauna pe slujtiorii Sfîntului Altar ca pe
o oaste duhovnicească, vrednică de toată cinstea semenilor noştri. Adevărul că preo
ţimea lui Iisus Hristos este cu adevărat un corp militar, se vede pe dinafară şi din
faptul că preoţii poartă, şi ei, uniforma lor. Nu putem cugeta, că va veni o vreme în
care portul ecleziastic să nu mai fie obligatoriu şi preoţii să se confunde, ca aspect
exterior, cu semenii lor laici. In privinţa aceasta, barba şi pletele preoţeşti sînt încă
un semn necesar şi deosebitor pentru slujitorii Sfintei Biserici. Este evident, prin ur
mare, că şi preoţia la fel cu milităria însemnează o lume închisă, cu pravile şi cu o
viaţă specială.
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Militarii cînd se întîlnesc pe stradă, fie că se cunosc, fie că nu s'e cunosc, trebuie
să-şi cinstească tagma lor militară pi să se salute între ei. Ar fi foarte firesc ca şi
preoţii să facă la fel. Dacă militarii poartă toţi, pe umăr sau pe braţ, gradul lor ostă
şesc, nici preoţii nu sînt lipsiţi de vizibile semne exterioare care le determină vred
nicia. Galonul şi tresa stabilesc treapta la care se află ostaşul nostru. In preoţie lu
crurile sînt mai simple : barba neagră, sau căruntă, sau albă, arată destul de limpede
ce grad are preotul pe care îl întîlneşti. Admiţînd că se întîlnesc doi clerici, unul
negru ca corbul şi .altul alb-colilie, este evident că cel alb este un fel de colonel, pe
cînd cel negru (dacă, fireşte, nu e vlădică), este mai mic : căpitan sau locotenent.
Cuviinţa cere, neapărat, ca preotul tînăr să salute duhovniceşte pe preotul cel bătrîn..
Trebuie să deplîngem faptul vizibil, în toate zilele, că această sfîntă regulă de
cinstiră-a noastră înşine se mai păstrează decît foarte rar de către fraţii noştri preoţi.
Iată, un preot tînăr, atît de tînăr după barbă şi după plete încît ai zice că este de-abia
în primul său an de. preoţie. Se întîlneşte cu doi, trei preoţi, cari, după vîrsta lor, ar
putea să fie cel puţin unchii lui. Preotul nostru cel tînăr trece pe lîngă aceşti clerici
bătrîni, rece, încruntat, cu aerul că se gîndeşte la cea mai grea dogmă din Dogmatica
Ortodoxă. In realitate, nu se gîndeşte la nimic. E pur şi simplu un cyget grosolan, un
cleric fără educaţie şi un membru fără nici o demnitate şi fără nici o conştiinţă al
familiei preoţeşti.
Mă întîlnesc adeseori cu aceşti regretabili fraţi întru Hrisots cari, în felul lor
sergenţi şi sergenţi majori, nu s-au gîndît niciodată că un preot cu barbă albă este
cel puţin un căpitan.
Cu tristeţe dar cu spirit frăţesc şi doritor de a-i îndrepta, mă opresc în dreptul
acestor confraţi dispreţuitori şi le spun cu smerenie : — «Binecuvintează, Cinstite
Părinte !».
(«Curentul», V (1932), nr. 1610, 25 iulie,
p. 1 — Ziua Domnului, retipărit în «Gla
sul monahilor», XIX (1942), nr. 689, 19
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PREO CUPĂRI C A N O N IC E ALE IERARHILOR BISERICII
D IN SECOLELE X V II— X IX ,
IN L U M IN A P R A V IL IO A R E LO R

NOASTRE,

Pr. asist. dr. NIGOLAE V. DURĂ

Pentru Dreptul scris, există diferite izvoare : legi sau pravile, hri
soave, ofise, anaforale, circulare etc. A ceste izvoare sînt necesare pen
tru cunoaşterea şi interpretarea textelor din punct de vedere strict ju
ridic, precum şi pentru aflarea originii, influenţelor şi transformărilor
petrecute în dezvoltarea lor *■
P ravilioarele redactate de ierarhii Bisericii noastre constituie un iz 
vor preţios al dreptului românesc scris, .şi îndeosebi al dreptului canonic
românesc.
Urmînd o tradiţie canonică de veacuri, încetăţenită şi legitim ată în
baza vechiului obicei canonic al locului, vrednicii întru pomenire ierarhi
ai Bisericii noastre strămoşeşti au întocmit şi redactat, în graiul nea
mului, pravilioare, pastorale, predoslovii, cărţi de hirotonie, lucrări cu
caracter canonico-pastoral etc., care au constituit «p îrga de învăţătură
a toată ceata p reo ţească »2. Această «p îrgă de învăţătură», culeasă şi
adunată din canoane şi din p ravilele ţă r ii3, dă expresie tradiţiei cano
nice ortodoxe, care a ,servit şi serveşte la formarea conştiinţei pastoralpreoţeşti.
1. Vezi Legiuirea. Caragea, Bucureşti, 1955, p. III.
2. Preoţia, Rîmnic, 1749, Predoslovie. Ms. nr. 270 C.R.V. Biblioteca Academiei
R.S.R.; Cf. Pr. Dr. Gheorghe Ciuhandu, îndreptarea prezbiterilor, Sibiu, 1931, p. 45.
3. Vezi Catalogul manuscriptelor greceşti întocmit de Constantin Litzica, Bucu
reşti, 1909, Ms. 605 (356), etc.; Catalogul manuscriptelor româneşti întocmit de Ioan
Bianu, tom. I, Ms. 109, 295,'Bucureşti, 1907, p. 243— 244, 637— 639. Catalogul manu
scriptelor româneşti, tom. II, întocmit de I. Bianu şi R. Caracaş, Bucureşti, 1913, Ms.
nr. 709, 711, 713 etc.; G. Ştrempel, Copişti de manuscrise româneşti pînă la 1800,
Bucureşti, 1959, p. 3—211 ; George Chirică, Cercetări istorice asupra legislaţiei Bisericii
Romune din secolul al X VII-lea şi al X VIII-lea, Bucureşti, 1895, p. 68—82 ; Pr. Chirii
Pistrui, 101 manuscrise slave în Transilvania (sec. X II—X V II). I. Biblioteca Episcopiei
Ortodoxe a Aradului, în «Biserica Ortodoxă Română» («B.O.R.) CXVI (1978), nr. 1—
2, p. 136— 139; C. Erbiceanu, Descrierea manuscriptului arhim. Iacob Ioanitul. Sin
tagma sa alfabetică, în «B.O.R.»», X V I (1892— 1893), p. 31—60; Idem, Manuscriptul
grecesc al Iui Manuel Malax Notarul, în «B.O.R.», X V I (1892— 1893), p. 319—334 ; Radu
Constantinescu, Manuscrise şi cărţi vechi din bibliotecile Patriarhiei şi a Sfîntului
Sinod, în «B.O.R.», XCII (1974), nr. 7—8, p. 1040— 1046.
B. O. R. 5
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In ciuda bogatului şi variatului lor conţinut canonic, pravilioarele,
pastoralele, predosloviile, cărţile de hirotonie şi, în general, lucrările
cu caracter canonico-pastoral întocmite, traduse sau tipărite de ierarhii
noştri sau doar cu blagoslovenia lor, au rămas încă necercetate. Pro fe
sorul Şt. G. Berechet a nutrit speranţa că «...nu va întîrzia ceasul cînd
vreunul din fiii sfintei noastre Biserici va putea înfăţişa cel mai preţios
dar care va fi orînduirea bogatului tezaur al v ie ţii juridice într-un ase
menea manual de Drept canonic rom ânesc»4. Din nefericire, un ase
menea manual, care să înfăţişeze vech ile instituţii şi forme de organi
zare şi conducere aile Bisericii noastre, n-a apărut în c ă ; el ar putea fi
însă suplinit prin studii canonice care să prezinte cele mai variate
aspecte aile v ie ţii noastre bisericeşti. De pildă, un studiu canonic privind
tematica pravilioarelor ar avea darul să evidenţieze preocupările cano
nice — variate şi multiple — ale ierarhilor români din secolele X V II—
X IX . Prin aceasta s-ar aduce o reală contribuţie şi la cunoaşterea v e 
chiului drept canonic românesc. Evident, un asemenea studiu ar putea
furniza şi un material documentar preţios, atît de necesar în procesul
de reconstituire a fizionom iei vechiului tezaur al v ie ţii juridice româ
neşti. Cercetarea unui asemenea bogat tezaur al v ie ţii juridice biseri
ceşti poate contribui şi la m aterializarea unui viitor ghid bibliografic
canonic românesc, a cărui lipsă se resimte atît de mult astăzi.
în studiul de faţă vom prezenta preocupările canonice ale ierarhilor
Bisericii noastre, din secolele X V II— X IX , în lumina unor p ra vilio a re 5
redactate în această perioadă de timp.
V ech ile p ravile româneşti adeveresc că poporul român a avut ca
«îndreptare pentru ceale în parte dreptăţi ale ilăcuitorilor săi, ale sale
nescrise... obiceiuri şi.-, p ra vilele împărăteşti ale romanilor...» 6. Conşti
ent că «...altă mai multă defăimare nu poate fi la un norod şi mai vîrtos
la cel de bună credinţă decît a vieţu i fără de pravili, adică sau să nu
aibă pravili, sau să nu urmeze după p ravili...»7, poporul român s-a pri
copsit dintru început cu o asemenea îndreptare sau pîrghii ale vie ţii
obşteşti. Dar, asemenea pravile nu erau suficiente pentru a reglementa
viaţa bisericească din Ţările Române. Un cercetător al legislaţiei Bise
ricii O rtodoxe Române afirma cu îndreptăţire că p ravilele lui Vasile
Lupu şi M atei Basarab «...nu erau suficiente pentru a stabili regulile
unei bune discipline bisericeşti. De aceea ierarhii au căutat ia trebuinţă
a stabili nişte reguli rela tiv la disciplina bisericească şi a le publica ; elie
sînt cunoscute sub numele de pravilioare şi cuprindeau ilegiuiri şi dis
poziţii despre care codicii de mai sus nu reaminteau» 8. A ceste pra vili
oare expun de fapt doctrina canonică a Bisericii Ortodoxe privind ad
ministrarea Sfintelor Taine şi dau îndrumări canonice duhovnicilor cu
privire la aplicarea epitim iilor în scaunul duhovnicesc. învăţătura biseri
cească a acestor pravilioare — adresată creştinilor şi clericilor — are un
4. Dreptul vechilor noştri ierarhi Ia judecarea mirenilor, în «B.O.R.», LVI (1938),
nr. 11— 12, p. 761.
5. Despre existenţa altor lucrări cu caracter pastoral-canonic, a se vedea Barbu
Teodorescu, Repertoriul cărţii româneşti vechi, 1508— 1830, în. «B.O.R.», LXXVII (1960),
nr. 3— 4, p. 339— 366.
6. Legiuirea Caragea ..., p. 2.
7. M. Gaster, Chrestomaţie română, voi. II, Leipzig-Bucureşti, 1891, p. 124.
8. George Chirică, Cercetări istorice asupra legislaţiei..., p. 69.
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caracter catehetic şi de îndrumare. Pentru duhovnici, respectivele pravilioare au constituit un tem ei şi o călăuză canonică.
Bibliotecile ţării păstrează numeroase pravile-manuscris n, redactate
şi de ierarhi ai Bisericii noastre. Aceste pravile-manuscris, cît şi cele
tipărite, vădesc preocuparea constantă a ierarhilor noştri de a se ob
serva şi urma rînduiaila canonică a Bisericii Ortodoxe.
In predoslovia P ravilei sale din anul 1632, Logofătul Eustratie ne
încredinţează că aceasta a fost «scoasă şi tocmită şi dentru multe sfinte
scripturi cercată şi găsită, pentru că îndeamnă pe toţi pravoslavnicii
spre cunoştinţa v ie ţii» 10.
In pravilioara din anul 1651, intitulată «M istirio sau Sacrament.-.»,
m itropolitul Ştefan al U ngrovlahiei a dat preoţilor preţioase îndrumări
canonice privind modul de administrare al prim elor două sfinte taine —
Botezul şi M irungerea. Referindu-se la pregătirea adecvată ce se cere
p reoţilor pentru slujirea Sfintelor Taine, mitropolitul Ştefan îndemna pe
preoţi «...să se nevoiască, să petreacă şi să locuiască întru bunătăţi, în
curăţie, în trezvie şi întru multă frica ilui Dumnezeu, pentru că Sfintele
Taine măcar de nu pot să se oprească şi să se spurce de preoţii cei
păcătoşi, necuraţi, nedestoinici, viclen i şi r ă i ; iar aşa carii de e i deistvuiaşte şi slu}aşte, acestea şi iaste necurat şi nedestoinic, acela popă
căde în hazna m orţii de v e c i» 11. Aşadar, după cuvîntul de învăţătură al
mitropolitului Ştefan, preoţii trebuie ,să petreacă în viaţă curată, să fie
vase ale Duhului Sfînt, chiar dacă starea lor morală nu condiţionează
validitatea Tainelor. Ei sînt obligaţi să tîlcuiască poporului Tainele Bi
sericii, să explice simbolismul liturgic al Bisericii Ortodoxe.
In aceeaşi praviiioară mitropolitul Ştefan cerea preoţilor «...să facă
întîi ceva învăţătură înaintea celora ce v o r să ia această Taină — adică
a Botezului, n.n. — şi să le tîlcuiască şi să le arate puterea Tainei, fa
cerea, folosul, rînduielile şi ce semnează, după cum e învăţătura sfintei
Biserici a Răsăritului» 12.
O bligaţia preotului de a catehiza poporul dreptcredincios a fost
preocuparea permanentă a mitropolitului Ştefan, dar ea rămîne actu
ală şi astăzi. Preoţii au datoria de a explica credincioşilor simbolismul
Tainei respective şi a le face cunoscută învăţătura dogmatică, canonică
şi liturgică a Bisericii O rtodoxe despre acestea.
M itropolitu l Ştefan amintea preoţilor săi că, în conformitate cu
rînduiala canonică a Bisericii Ortodoxe, nu au îndreptăţirea de a săvîrşi hirotonia şi de a sfinţi Sfîntul M ir. «în ştire să-ţi fie o ! preote !
— preciza m itropolitul Ştefan — că... sfinţirea Sfîntului M ir şi hirotonia
se cuvine episcopului, iar tu n-ai treabă» 13.
în contextul aceleiaşi pravilioaire m itropolitul Ştefan îndemna pe
preotul vrem ii sale «să se nevoiască să caulte de toată podoaba Bi
sericii, de sfintele veşminte, şi pe ce se şterge să fie tot curate şi v a 
9. Vezi Pravila Siinţilor Părinţi a Iui Varlaam. Ms. Rom. nr. 713, Biblioteca
Academiei R.S.R.; Pravilă. Ms. Rom. nr. 295; Cîrja arhierească. Ms. Rom. nr. 1266,
1271 j Pravile. Ms. Rom. nr. 1366 etc.
»
10. Pravila aleasă. Predoslovie, apud M. Gaster, op. cit., p. 76.
11. Mistirio sau Sacrament sau Taine. Două de în cele şapte, Botezul şi- Siîntul
Mir..., Tîrgovişte, 1651, publicată de C. Erbiceanu in «B.O.R.», X IV (1890), nr. 9, p. 679
12. Ibidem, p. 681.
13. Ibidem, p. 683.
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sele carele sînt de slujba altarului să fie frumoase şi curate» 14. A s e 
menea îndrumări pastorale izvorau din conştiinţa unui vrednic ierarh,
bun cunoscător al rînduielilor şi prescripţiilor canonice ale Bisericii
Ortodoxe. îndrum ările sale canonico-pastorale rămîn actuale şi pentru
preoţii de astăzi, pentru că ele sînt conform e cu doctrina canonică a
Bisericii Ontodoxe şi pot deci călăuzi activitatea pastorală a unui preot
ortodox.
De la Sava Brancovici ne-a rămas o pravilioară numită «Zaconicuil», în care se oglindeşte organizarea Bisericii transilvănene în secolul
al X V II-lea, precum şi activitatea canonico-pastorală a acestui m itropo
lit de A lb a Iulia. C ercetătorii acestei pravilioare au afirmat că ea «cu 
prinde legiu iri mult mai v e c h i» 15, cu caracter canonic şi ortodox.
M itropolitul Sava B rancovici cerea preoţilor ca să vestească cu
vîntul lui Dumnezeu «în limba noastră, rumâneşte, carele ne-am năs
cut, ca să înţeleagă toţi creştinii. Popii, care nu se nevoiesc cu rumânie, ci tot cu sîrbie, să se oprească din p op ie» l6.
în «A şeză m in tele» sale, redactate în anul 1675, m itropolitul Sava
Brancovici al Transilvaniei a condamnat obiceiurile necanonice încetă
ţenite printre unii creştin i: «C are nu v o r să-şi îngroape m orţii lunea
sau miercurea — spunea mitropolitul Sava Brancovici — la aceea popii
sa nu m e a rg ă »17. Printre altele, mitropolitul Sava anatematiza pe cei
care «v o r face foc în curte la Joi M ari sau la Blagoveştenie şi vor pune
masă şi pîine şi zic că vin m orţii să se încălzească, şi aruncă apă pe
pajişte să beie m orţii» 18.
în anul 1702 m itropolitul Teodosie al'U n grovlah iei a tipărit la Bu
zău «învăţătura preoţilor pe scunt. De şapte Taine ale B isericii cu drep
te d ovediri din Pravila Sfinţilor Părinţi...». în predoslovia acestei pra
vilioare, m itropolitul Teodosie mărturisea că aflase despre unii preoţi
care se îm potriveau «învăţăturilor apostoliceşti şi Tainelor sfintei Bise
rici, şi mai ales de Sfîntul Botez, de Sfîntă Cuminecătură şi de M iru l cel
Mare, care îm potrivire în tot chipul a le smulge >şi a le dezrădăcina v o 
im şi ne silim » 19. Pentru a întări cele spuse, m itropolitul Teodosie aduce temeiuri canonice din pravilă, privind modul de administrare a
Sfintelor Taine.
Condamnînd unele practici necanonice ale preoţilor în administra
rea Sfîntului Botez, m itropolitul Teodosie hotăra : «C a apa de la Bo
tez să nu fie apă meşteşugită sau amestecată cu altceva, precum iaste
apa de trandafir sau berea, sau altă apă fiartă cu d re s u ri; de iaste (apă)
prea rece se poate încălzi cît să poată răbda firea trupului. Să fie atîta
apă cît poate fi afundare într-însa de trei ori, precum învaţă Sfinţii Pă
rinţi la Pravilă, cap. 141...» 20.
14. Ibidem, p. 680.
15. Pr. Mag. M. Colotelo, Zaconicul Siîntului Ierarh Sava Brancovici, în «B.O.R.»,
LXXIX (1961), nr. 7—8, p. 774; Cf; Dr. Augustin Bunea, M itropolitul Sava Brancovici,
Blaj, 1907; Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Sava Brancovici. mitro
polit al Transilvaniei şi martir al Ortodoxiei, în «Telegraful Român», CXXXI (1983),
nr. 21—24, p. 1— 5.
16. M. Gaster, op. cit., voi. I, p. 219.
17. Ibidem, p. 218.
18. Ibidem.
19. C. Erbiceanu, învăţătura preoţilor pe scurt. De şapte Taine ale Bisericii cu
drepte dovediri, den Pravila Siinţilor Părinţi ..., de Chir Teodosie Mitropolitul, în
«B.O.R.», X IV (1890), nr. 9, p. 704.
20. Ibidem.
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în privinţa reprimirii eterodocşilor «la credinţa ortodoxă», m itropo
litul Teodosie amintea preoţilor că «...pentru calvini, lutherani şi papistaşi, v eţi şti că numai îi lepădăm de eresurile lor şi-i învăţăm cre
dinţa creştinească, apoi îi ungem cu Sfîntul Mir, iară nu-i mai botezăm.
Iară pe papistaşi nu-i mai ungem, de mărturisesc ei că i-au uns ai lor,
iară de nu i-au uns, îi ungem » 2l. Această practică a reprimirii eterodoc
şilor, şi îndeosebi a catolicilor, este conformă cu doctrina canonică a
Bisericii O rtodoxe şi vădeşte spiritul umanitar, creştinesc şi ecumenist
al ierarhilor noştri care n-au impus obligaţia rebotezării ca to licilo r22.
Despre elem entele euharistice ale Tainei Cuminecăturii, m itropo
litul Teodosie atrăgea atenţia preoţilor «a servi cu pîine dospită din făi
nă de grîu curată şi din apă neamestecată cu altceva. Şi vinul să fie iară
neamestecat cu altceva, nici cu pelin...» 23.
Adine cunoscător al Pravilei, m itropolitul Teodosie a interzis p reo
ţilor să lipsească din parohie, lăsîndu-i pe credincioşi fără asistenţă
religioasă. «...Cînd v a vrea vreun preot din v o i să meargă în
cale undeva, sau va avea altă zăbavă, să roage pe alt preot
vecin al său să-i păzească enoria sa, iară să nu-şi lase turma pustie,
precum auzim că mulţi fac din voi. Că de va pieri cineva necăutat, v o i
v eţi da seama precum am zis» 24. Această poruncă a arhipăstorului Bise
ricii Ungrovlahiei era în deplină consonanţă cu doctrina canonică a Bi
sericii Ortodoxe. în conformitate cu dispoziţia canonului 15 apostolic,
prezbiterul care se strămută dintr-un Coc în altul sau îşi părăseşte turma
şi m erge în altă eparhie, îm potriva voin ţei episcopului său, nu mai
are v o ie să liturghisească. De altfel, canonul 6 al Sinodului I V ecumenic
prevede că hirotonia se face cu destinaţie precisă. Cunoscător al aces
tor dispoziţii canonice, m itropolitul Teodosie s-a străduit să înlăture
practica necanonică a unor preoţi din vrem ea pa.
în pravilioara sa, m itropolitul Teodosie condamna şi interzicea obi
ceiul necanonic de a da oamenilor anaforă cu vin (paşti) de ziua în v ie 
rii Domnului, ca substitut al Sfintei Euharistii. «...De vrem e ce Părinţii
sfinţi n-au b lagoslovit să ia toţi anaforă — preciza m itropolitul T eod o
sie — nu se cade să se dea tuturor nici la Paşti...», pentru că «...celor
neispoveduiţi niciodată şi celor ce nu se supun jugului legii, nici aghiazmă, nici anaforă, să nu le daţi, ca să vadă că şi acelea sînt daruri sfin
ţite, şi nu se cade a le da tuturor» 25. Aşadar, potrivit afirmaţiei m itro
politului Teodosie, creştinul trebuie să se pregătească şi pentru prim i
rea aghiazmei şi a anaforei, întrucît şi acestea sînt daruri sfinţite. Apoi,
acestea nu pot înlocui primirea je rtfe i euharistice, singura în sitare, prin
participare, să unească pe creştini cu Hristos.
Ungerea cu Sfîntul M ir a credincioşilor la praznicele împărăteşti
a fost o altă practică pe care m itropolitul Teodosie a sancţionat-o în
pravilioara sa : «C a nu cumva să îndrăzniţi să ungeţi pe oameni la zile
mari cu Sfîntul şi M arele M ir (precum am auzit că fac oarecarii nechib
zuiţi), ci la zile mari să ungeţi pre oameni cu untdelemn din can
delă...» 26.

1756.

21. Ibidem, p. 705.
22. O astfel de practică a impus-o Sinodul de la Constantinopol întrunit în anul
23. C. Erbiceanu, învăţătura preoţilor..., p. 706.
24. Ibidem, p. 708.
25. Ibidem, p. 709—710.
. 26. Ibidem, p. 705.
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După cum se poate constata, aceste practici necanonice — inclusiv
ungerea cu Sfîntul M ir la praznice — s-a datorat atît lipsei de învăţă
tură a preoţilor din vrem ea aceea, cît şi unui exces de e v la v ie care sităpînea mentalitatea epocii. Această pravilioară vădeşte totodată preocu
parea mitropolitului Teodosie de a pune capăt unor asemenea practici
şi de a statornici rînduiala canonică a Bisericii Ortodoxe în priVinţa
administrării Tainelor şi a Ierurgiilor.
O pravilioară în cel mai adevărat sens al cuvîntului rămîn/ă «în 
văţătura bisericească» a v lăd icii Antim, din anul 1714, Această praviiioară a găsit în Pravilă izvorul principal de referinţă, iar în itextul ca
noanelor justificarea afirmaţiilor ei. Aşa după cum mărturisea vlădica
Antim în prefaţa pravilioarei, «g rija cea mai mare şi mai aleasă» 'n-a
fost atta «...fără numai chivernisirea Bisericii şi spăsenia sufletelor oi
lor noastre cele cuvîntătoare...» 27.
în cuprinsul pravilioarei se află şi un capitol special intitulat “în
văţătură pentru s p o v e d a n ie »273, care a constituit un adevărat îndru
mător canonic pentru preoţi în scaunul duhovniciei. Asem enea învăţă
turi privind Taina Spovedaniei şi aplicarea epitim iilor 28 se găsesc şi în
alte lucrări din secolele X V — X V I I 29. A devărate lib ri manuales ale
preotului, aceste învăţături pentru spovedanie — inserate de obicei în
cuprinsul M olitfelnicului — sînt prescurtări ale unor compilaţii penitenţiale mai v e c h i30, care au servit ierarhilor noştri de odinioară drept
cărţi de judecată în scaunul d u h ovn iciei31.
Prin pravilioara sa, vlădica Antim a dorit «ca să ştie fieştecare du
hovnic cum se cade să îndrepteze şi cu ce m ijloc trebuie să ispoveduiască pre cei ce vor veni la dînsul» 32. După cuvîntul său de învăţătură,
preotul duhovnic «trebuie să fie împodobit cu ca rte 'ş i fapte bune, să
priceapă Sfintele Scripturi şi canoanele Sfintei Bisericii noastre, cu care
poate să îndrepteze pe oamenii ce se v or ispovedui la dînsul» 33. El tre
buie să administreze epiitimiile «după învăţătura sfintelor P ra vile» 34.
în aceeaşi pravilioară, vlădica Antim a reamintit preoţilor şi inter
dicţia pe care o pun canoanele Bisericii Ortodoxe de a săvârşi slujbe
bisericeşti în altă parohie fără încuviinţarea parohului respectiv. «V e ricare preot afară din enoria ilui va face Liturghie sau o sfeştanie, sau
va cununa, sau va ispovedui, sau va cumeneca jir e cineva, şi după ce
va muri îl va îngropa, sau veri-ce alt lucru bisericesc va face fără
de voia preotului aceluia, a căruia va fi enoria, unul ca acela de P ra vi
27. C. Erbiceanu, Învăţătura bisericească a Viădicăi Antim, Cartea păstorului
către preoţi, în «B.O.R.», X V I (1893), nr. 11, p. 769— 770.
27 a. C. Erbiceanu, op. cit., în «B.O.R.», X X X IV (1916), nr. 12, p. 914—922.
28. Vezi Pr. Prof. P. Vintilescu, Primirea şi oprirea de la Siînta Împărtăşire, în
«B.O.R.», LVI (1938) nr. 9— 10, p. 728— 740.
29. Vezi R. Constantinescu, Manuscrise şi Cărţi vechi din Biblioteca Patriarhiei
şi a Siîntului Sinod, în «B.O.R.», XCII (1974), nr. 7—8, p. 1043; Pr. Chirii Pistrui, 101
manuscrise slave in Transilvania (sec X II— XVII)..., p. 129— 148 ; C. Erbiceanu, Ma
nuscriptul grecesc al lui Manuel Malax..., p. 319— 334.
30. Vezi R. Constantinescu, op. cit., p. 1046 ; C. Erbiceanu, Descrierea manuscri
sului Arhim. Iacob..., p. 31— 60.
31. Vezi Prof. Şt. G. Berechet, Dreptul vechilor noştri ierarhi .... p. 742.
32. C. Erbiceanu, Învăţătura bisericească..., în «B.O.R.», X V I (1893), nr. 11, p.
772.
33. Ibidem, X VII (1893), nr. 2, p. 130,
34. Ibidem, p. 134.
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lele sfinţilor părinţilor noştri să leapădă de toit darul preoţesc, şi-l vom
lepăda şi n o i» 35.
V rednicul arhipăstor interzicea preoţilor de a săvîrşi Taina cunu
niei persoanelor străine, necunoscuite, şi reamintea interdicţia Bisericii
de a săvîrşi a patra nuntă. «N ic i unul din v o i să nu îndrăznească să cu
nune vreun om sau v reo muiere străină dintr-altă ţară, au din ţara aaceastă şi să fie neştiuţi, pînă nu-i veţi cerceta şi-i v e ţi ispiti..., iar carii
vor fi a patra nuntă, nicicum să nu îndrăzneşti a cununa» 38. Asemenea
interdicţii îşi aveau o tradiţie vech e în viaţa Bisericii noastre. De p il
dă, Sinodul de la Tîrgovişte din anul 1659, convocat şi prezidat de v o 
ievodul M ihnea III Radu — la care au participat toţi ierarhii ţării — a
luat hotărîri ce privesc neîncuviinţarea celei de-a patra căsătorii, car
tea de mărturisire dată de duhovnic, controlul gestiunii băneşti a m î
năstirilor e tc .37.
în Pravila sa, vlădica Antim a povăţuit pe preoţi să nu ceară bani
la săvîrşirea Tainelor şi ieru rgiilor Bisericii şi îndeosebi la Taina Spo
vedaniei. Cît priveşte modul administrării acestei Taine — a Spoveda
niei — vlădica Antim cerea preoţilor să nu ia aminte la faţa omului, la
poziţia lui socială, ci să dea canon de pocăinţă după rînduiala prescrisă
de pravilă pentru păcatele săvîrşite. «Bani să nu ceară pentru ispovedanie, ca şi pentru celelalte Taine..., fără numai — preciza vlădica A n 
tim — de-i va da cel ce se ispovduiaşte de v o ia lui, în loc de milostenie,
şi asupra ispovedaniei să nu se ruşineze de nici un om, nici să nu facă
făţărie, ce numai pre fieşte carele după cum îi v or fi păcatele să-l îndrepteze şi să-l canonească după învăţătura Sfintelor P ra vili» 38.
în aceeaşi pravilă vlădica Antim amintea preoţilor că doar duhov
nicul are îndreptăţirea canonică dd a spovedi : «N ic i un preot care nu
va avea v o ie de la arhiereu să nu cuteze a ispovedui (fără numai de
moarte), precum am înţeles că fac mulţi ca să cîştige daruri» 39.
R eferitor la Sfînta Euharistie, vlădica Antim amintea preoţilor
săi că «taina Liturghiei iaste prefacerea pîinei şi a vinului în trupul şi
sîngele Mîntuitorului nostru Iisus Hrisitos, şi iaste materia acestei Sfin
te Taine, pîinea de grîu curat şi vin curat şi apă curată, şi (închipuirea)
sînt sfintele cuvinte care le zice preotul după cuvintele cele domneşti :
şi fă pîinea aceasta ... iar ce este în paharul acesta ... Prefăcîndu-le pe
dînsele ... Şi sfîrşitul Sfintei Liturghii iaste să se jertfească M ieluşelul
lui Dumnezeu, pentru mîntuirea lum ii» 40. După ce expune temeiul dog
matic al acestei Taine, vlădica Antim îndemna preoţii să urmeze dispo
ziţiile şi norm ele canonice ale Bisericii O rtodoxe privind modul de ad
ministrare al Sfintei Euharistii. Aceste cuvinte de îndrumare sîiit în de
plină conformitate cu învăţătura Sfinţilor Părinţi şi îndeosebi cu a Sfîn
tului V asile cel Mare, care a alcătuit, în anul 375, un «C uvînt de îndru
35. Ibidem, în nr. 3, p. 225.
36. Ibidem, p. 226— 227, 233.
37. Vezi N. Iorga, Două contribuţii Ia istoria bisericească a românilor, în «Anal.
Acad. Rom. Mem. Sect. Ist.», Seria II, t. X XX V III (1915— 1916), p. 471— 483.
38. C. Erbiceanu, op. cit., în «B.O.R.», X V II (1893), nr. 2, p. 134.
39. Ibidem, nr. 3, p. 237.
40. Ibidem, nr. 11, p. 682.
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m are» pentru preoţi, privind săvîrşirea Sfintei L itu rg h ii41. A cest îndru
mător canonic-pastoral îl primea ficcare preot la hirotonie. După exem 
plul Sfîntului Părinte, ierarhii Bisericii O rtodoxe au întocmit astfel de
îndrumări canonico-liturgice pentru preoţii lor.
«Învăţătura bisericească» vădeşte cu prisosinţă grija vlădicăi Antim pentru chivernisirea Bisericii, pentru instruirea preoţilor săi, pentru
observarea şi urmarea rînduielilor canonice ale Bisericii O rtodoxe în
săvîrşirea Sfintelor Taine. ■
Lucrările şi pastoralele , mitropolitului Antim Ivireanul, şi îndeo
sebi pravilioara «învăţătura bisericească», au fost copiate şi în celelalte
provincii istorice româneşti 42. De altfel, pravilioareile şi în general lu
crările cu caracter penitenţial âu avut o largă circulaţie pe teritoriul
locuiit de rom âni43.
în anul 1751, mitropolitul Iacob Putneanul (1750— 1758) a tipărit
la Iaşi o pravilioară intitulată «Sinopsis», adică adunarea celor şapte
Taine, a celor şapte Laude a Sfintei B ise ric i; canoanele din Sfînta Pra
v ilă ce sîr.t trebuincioase la itaina duhovniciei. Titlul p ravilei rămî-ne
sugestiv şi în privinţa conţinutului ei. în această pravilioară se află
cuvinte de învăţătură ale mitropolitului Iacob adresate creştinilor şi
îndrumări canonice pentru preoţi privind modul de administrare a Sfin
telor Taine, îşi îndeosebi instrucţiuni date duhovnicilor -cu privire la
aplicarea epitimiilor.
Adresîndu-se creştinilor, m itropolitul Iacob spunea : «Drept aceea
se cade cu inimă curată şi cu smerenie să ne pocăim, iar nu cum zic
unii, care şi de rîs este, mîncînd- şi bînd se deschide inima spre ispovedanie, şi ca să nu zicem mai mult, plini de beţie, fiirld se ispitesc a
face cele ce sînt ale spovedaniei, lucrînd îm potriva acestei T a in e » 44.
în aceeaşi pravilă, vlădica sfătuia pe duhovnici să nu lase vreun
creştin fără merindea vie ţii veşnice. «...De se va îmtîmpla vreun om b ol
nav spre moarte şi vrea să se precestuiască — afirma m itropolitul lacob — să nu trimiţi tu, preote, pre vreun om prosit (n.n. — om de r.înd),
ci însuţi să m ergi cu epitrahil şi în felon şi cu capul gol, cu mare cu
cernicie, punînd în potir sfînta precistanie şi mergînd înainte cu llumină aprinsă pînă la bolnav ; iar de va fi locul departe, atunci sfînta
precistanie să o iei cu cutioară şi să o pui în sîn de-a dreapta, cu mare
cuviinţă, ... şi intrînd la bolnav să nu faci vorbă deşartă sau să rîzi,
fără numai să citeşti rînduiala cea pentru b o ln a v i»45. Acfeastă îndru
mare vădeşlte preocuparea mitropolitului Iacob de a se respecta de că
tre preoţi dispoziţiile şi normele canonice ale Bisericii Ortodoxe, care.
41. Guvîntul de îndrumare al Sfîntului Vasile cel Mare, trecut în rîndul «Prescriptiunilor canonice», rămîne cuvînt de învăţătură normativ pentru preoţii tuturor
veacurilor. Vezi acest cuvînt de îndrumare al Sfîntului Vasile cel Mare la : Dr. N.
Milaş, Canoanele Bisericii Ortodoxe, însoţite de comentarii, voi. II, part. 2, p. 259.
42. De exemplu, la mînăstirea Agapia a fost găsită în anul 1871 Pravilioara
«învăţătura bisericească». Vezi : Melchisedec, Episcopul Romanului, Notiţe istorice
şi arheologice adunate de pe la 48 monastiri şi biserici antice din Moldova, Bucureşti,
1885, p. 39.
43. Prof. Dr. T. G. Bulat, O carte bisericească pentru Banat tipărită ia Iaşi în
anul 1765, în «Mitropolia Banatului,», XX (1970), nr. 1— 3, p. 140.
44. Melchisedec, Episcopul Romanului, op. cit., p. 69— 70.
45. Ibidem, p. 70,

DIN TRECUTUL BISERICII Şl PATRIEI NOASTRE

225

dispun ca «...pentru cei ce pleacă (din viaţă) să se observe şi acum le 
gea vech e şi canonicească, încît dacă pleacă cineva, să nu se lipsească
de merindea cea mai de pe urmă şi cea mai necesară...» 46.
în anul 1757, acelaşi vrednic arhipăstor a tipărit o altă pravilioară, intitulată «Cereasca floare...». Printre alftele, această pravilioară in
terzice preoţilor să spovedească, dacă nu au prim it duhovnicia. «D a
rul a lega şi a dezlega, a ierta şi a ţinea — se menţionează în această
pravilioară — numai de la arhiereu s-a dat şi numai ei ca o matcă a iz
vorului preoţiei sînt îmbrăcaţi cu acest dar de la Domnul nostru Iisus
Hristos şi de la Sfinţii A p o s to li; ... Ci dar luînd numai blagoslovenie
de la arhiereu, atuncea sînt şi preoţii v oln ici şi cu dar a ispovedui, a
lega şi a dezlega, însă după canoanele care hotărăsc Sfinţii Părinţi şi
A p o s to li» 47. M itropolitul Iacob se referă la canoanele 1 şi 8 ale Sfîntu
lui G rigorie de Nyssa şi 102 Trulan, care prevăd obligaţia duhovnicu
lui de a da fiecărui penitent doctoria duhovnicească potrivită păcatelor
săvîrşite de acesta; 34 al SfîntuLui Vasiile cel M are şi 132 Cartagina,
care interzic duhovnicului să divulge păcatele ce i-au fost mărturisite
în Taina S p o ve d a n iei; 28 N ich ifor Mărturisitorul care îndrumă pe du
hovnic să oprească de la Sfîntă Cuminecăltură, dar să nu interzică in
trarea în biserică a celor ce mărturisesc păcate grele, ascunse; cano
nul 30 N ich ifor Mărturisitorul, care cere duhovnicului să procedeze ou
chibzuială cu cei ce de bunăvoie îşi mărturisesc păcatele.
Bun cunoscător al canoanelor Bisericii Ortodoxe, m itropolitul Ia
cob Putneanul a oferit preoţilor îndrumări canonice cu caracter prac
tic, al căror conţinut este actual şi astăzi. Pravilioarele sale adeveresc
preocuparea constantă a ierarhilor noştri de a se administra Tainele
Bisericii în conformitate cu dispoziţiile şi norm ele canonice ale Biseri
cii Ortodoxe.
în anul 1768, m itropolitul G avriil al M old ov e i a tipărit la Iaşi pravilioara «îndreptarea păcătoşilor, adică învăţătura către cel ce se pocăie ş te ; cum se cade să se ispoveduiască». Tradusă din greceşte, aceas
tă pravilioară a fost de un real folos duhovnicilor în scaunul M ărturi
sirii.
în anul 1771 s-a (tipărit la Iaşi, cu cheltuiala episcopului Ioanichie
al Romanului, «învăţătură arhierească către p reoţi» 48. în această lu
crare se fac menţiuni speciale pentru respectarea -canoanelor şi sînt re
dactate diferite îndrumări canonice.
în anul 1781, m itropolitul G rigorie al U ngrovlahiei a tipărit, în ti
pografia M itrop oliei de la Bucureşti, «P ravilioară cu învăţătura bise
ricească de taina ispovedaniei, povăţuitoarea obşitei preoţeşti, celor ce
au asupră-le sarcina duhovniciei, ca să ştie începerea şi săvîrşirea T ai
nei cum să o facă şi alte învăţături ce s-au mai adăugat spre folosul
creştinescului norod».
46. Can. 13 — 1 eci, apud Dr. N. Milaş, op. cit., voi. I, part. 1, p. 63; Ci. Cart.
52 Apost. i 6 şi 22 Ancira ; 2 Neocezareea , 7 Cartagina ; 73 Sf. Vasile cel Mare ;
2 şi 5 St. Grigorie de Nyssa.
47. Melchisedec, Episcopul Romanului, op. cit., p. 71.
48. Dan Simonescu menţiona că «nu cunoştea exemplarul tipărit, ci numai o co
pie manuscrisă, de pe la 1800» (Bibliografia Românească Veche, tom. IV, Ms. 376,
Bucureşti, 1944, p. 254).
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Adresîndu-se duhovnicilor, m itropolitul Grigorie îi sfătuia să apli
ce epitim iile «...cu m ijlocul ce au orînduit Părinţii Bisericii noastre, adică cu post şi cu rugăciune şi cu milostenie şi cu alte fapte plăcute
lui Dum nezeu; iar nu să îndemne pe creştini să mănînce pămîntt şi căr
buni şi alte oarecare m ojiceşti învăţături, ca nişte neînvăţaţi»
Condamnînd aspru asemenea practici, Intîistătătoruii Bisericii Ungrovlahiei îndemna pe duhovnici sâ aplice epitim ia în conformitate cu
cele rînduite de Părinţii Bisericii Ortodoxe în canoanele lor. Acelaşi
lucru îl ceruse cu insistenţă şi m itropolitul Iacob Putneanul, încă din
anul 1751. în pravilioara «Cereasca floare...», el mărturisea că «...unii
din duhovnici nu şitiu cu ce chibzuială satanicească s-au obişnuit, de
canonisesc ca să mănînce acei greşiţi şi însărcinaţi cu păcate, atîtea
litre de pămînt. Lucru cu adevărat diavolesc, fiindcă aseamănă pe creş
tini cu şarpele ce a înşelat pe Eva în rai şi Dumnezeu l-a blestemat ca
să nu aibă altă mîncare ci numai pămînt să mănînce. O ! tic ă lo şilo r!
creştinul este pecetluiit cu pecetea lui Hristos, măcar de esite greşit şi
păcătos şi v o i îl asemănaţi cu şarpele ; socotiţi că în ce chip cu neînvăţăturile şi nelegiuirile voastre asemănaţi pe alţii, mai cumplit vor
asemăna pe v o i la înfricoşatul judeţ» 50.
în anul 1784 mitropolitul G avriil al M old ov e i a tipărit tot la Iaşi
«P ravilioara — în care se cuprind cele Şapte Taine bisericeşti cu care
să se deprindă preoţii, mai ales duhovnicii, ca să ştie începerea şi săvîrşirea Tainei cum să o facă» 51.
Această Praviilioară conţine numeroase instrucţiuni şi îndrumări
pentru preoţii duhovnici, în conform itate cu doctrina canonică ortodoxă.
Printre altele, m itropolitul G avriil interzice preotului să săvîrşească
v re o Taină sau ierurgie, «...sau v e ri ce altă lucrare bisericească...» în
parohie străină, «fără de v oia preotului aceluia a căruia va fi e n o ria ;
pe unul ca acela, după p'ravila Sfinţilor Părinţi îl vom lipsi de darul preo
ţesc ; iar de se v a întîmpia cuiva nevoie de moarte şi preotul enoriei
de v a fi lipsind undeva departe, sau v a fi bolnav, atunci de nevoia m or
ţii, preotul din enoria care va fi: mai aproape să aibă v o ie să-l spove
dească şi să-l cuminece şi de va muri, să-l îngroape (aşijderea şi la bo
tez) pentru că de se va afla omul în cumpăna m orţii cînd v a lipsi preo
tul vreunei enorii, şi preotul celeilalte enorii chemîndu-se de oamenii
bolnavului, de nu va vrea să meargă, ci de va pune pricină că are treabă
sau vrajbă cu preotul enoriei şi de se v a întîmpia a muri acel bolnav
negrijit, un preot ca acela se v a lipsi de darul preoţiei, că a murit un
suflet şi a pierit, pentru a cărui mîntuire Dumnezeu s-a făcut om şi a
primit moartea ; că se cade şi preoţilor ce au enoriile aproape să dea
unul altuia înştiinţare cînd v o r vre a să m eargă undeva» 52.
După cum se poate constata, mitropolitul G avriil al M o ld o v e i a
vădit aceeajşi preocupare pentru instruirea şi îndrumarea duhovnicilor,
în conformitate cu dispoziţiile norm elor canonice ale Bisericii Ortodoxe,
care nu îngăduie prezbiterului să se strămute dintr-un lo c în altul, sau
să nu poarte grijă de păstoriţii săi, lipsindu-i de însăşi merindea cea de
pe urmă, adică Sfînta Euharistie.
49. Melchisedec, Episcopul Romanului, op. cit., p. 79.
50. Ibidem, p. 72.
51. Ibidem, p. 72, 78.52. Ibidem, p. 73— 74.
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în anul 1790 s-a tipărit la I-a-şi Pravilioara instituiată «învăţătură
creştinească spre folosul de obşte şi mai ales a celor ce v o r fi orînduiţi
în vreun cin din cele sfinte şi bisericeşti silujbe». O asemenea pravilă a
folosit episcopilor şi în scaunul de judecată bisericească
In amu! 1800 s-a tipărit la Bucureşti, din porunca mitropolitului
Dositei al U ngrovlahiei, «C arte folositoare de suflet, despărţită în trei
părţi, din care cea dintîi cuprinde învăţătura către duhovnici, a doua,
canoanele Sfîntului Ioan Pustnicul, ia j a treia, sfătuire către cel ce se
ispovedeşte, tălmăcită din limba grecească...». Pentru duhovnici această
Pravilioară a fost un adevărat ghid canonic, iar pentru candidaţii la hi
rotonie un manual de studiu 54.
în Pravilioara intitulată «învăţătura către duhovnici» 55, se prevăd
indicaţii pastorale privind modul în care duhovnicul trebuie să se poarte
cu cei bolnavi. «D e este cineva bolnav, trebuie, o, duhovnice ! să alergi
îndată spre cercetarea lui, măcar de ar fi şi la miezul nopţii, măcar de
va fi ploaie sau va ninge ; şi după ce-il v e i m îngîia la boala lui, să-l în
demni mai întîi de toată doctoria trupească, să se spovedească de obşte
a tuturor păcatelor v ie ţii sale» 56.
în biblioteca Şcheiană s-a păstrat un Codice ecleziastic caie datează
din secolul al X V III-lea . După mărturia autorului Predosloviei, acest
Codice de limbă greacă, în traducere românească, a avut menirea să
servească episcopilor în scaunul de judecată, «...pentru toate pricinile
ce se cade fieştecăruia din arhierei să jud ece» 57. Prezenţa unor astfel de
codioi canonici în bibliotecile din ţară — la mînăstiri, şcoli bisericeşti
şi centre eparhiale — dovedeşte preocuparea ierarhilor noştri de a avea
o călăuză canonică în materie de judecată bisericească. Dealtfel, drep
tul ierarhilor la judecarea d iferitelor pricini, de natură civilă şi penală,
s-a impus în baza dreptului consuetudinar şi aii vech ilor pravile.
Ţinînd seama de locul şi de rostul Bisericii şi clerului în structura
juridică a statului feudal românesc, trebuie să amintim faptul că ierarhii
români au îndeplinit şi funcţii legislative, ju3ecătoreşti şi de procedură
judecătorească în viaţa c iv ilă 58. M ărturiile epocii m edievale româneşti
adeveresc că îm pricinaţii apelau la judecata arhierească şi datorită
faptului că în concepţia lor canoanele — după care se făcea judecata —
erau «m ai umane decît le gile ju d e c ă to rilo r»59. A cestei realităţi i se
adaugă şi faptul că în posesia Bisericii se aflau şi p ravilele ţă r ii60, şi
apoi cunoscătorii acestora şi ai Dreptului cutumiar erau prin excelenţă
oamenii Bisericii.
53. V e z i: St. Berechet, Judecata bisericească la primii creştini, în «B.O.R.», XLI
(1923), nr. 12, p. 915— 921.
54. Vezi Rînduiala Mărturisirii din sec. XIX, Ms. rom., nr. 35, în posesia Biblio
tecii Episcopiei Romanului.
55. Trad. de Grigorie şi Gherontie, în anul 1800 (V e z i: George Chirică, Cerce
tări istorice asupra legislaţiei..., p. 80—81).
56. George Chirică, op. cit., p. 81.
57. Ion Bianu, Catalogul manuscriptelor..., tom. I, p. 243—244.
58. V e zî: Gh. Cronţ, Clerici, in serviciul justiţiei, în «B.O.R.», LVI (1938), nr.
11— 12, p. 11—38; Şt. Berechet, Dreptul vechilor noştri ierarhi la judecarea mirenilor,
Bucureşti, 1938.
59. C. Erbiceanu, Descrierea manuscriptului Arhim. Iacob..., p. 56.
60. V e z i: C. Erbiceanu, Material inedit pentru istoria Dreptului canonic orien
tal. Manuscriptul grecesc al Iui Manueb Malax Nolarul, în «B.O.R.», X V I (1892), nr.
5, p. 319— 334.
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O
legiuire din veacul X V III precizează că dieţile şi foile de zestre
întocmite de preoţi îşi iscălite de protopopi, să fie întărite «şi de către
arhiereu sau de către episcopii din partea tocului» 61. Această realitate
este confirm ată şi de cele două lucrări ale lui Antim Ivire a n u l: «în v ă 
ţătură bisericească la ceale mai trebuincioase şi mai de folos pentru
învăţătura preoţilor...», T îrgovişte, 1710 (Bibi. Acad. R.S.R., C.V. 158)
şi «Capete de poruncă...», Tîrgovişte, 1714 (Bibi. Acad. R.S.R., C.V.
168), cărţi în care se dau instrucţiuni preoţilor cum să întocmească astfel
de acte.
Ierarhii cercetau şi judecau diferite pricini de hotărnicii şi partaj,
de moştenire şi mai ales chestiuni matrim oniale 62. Din documentele v e 
chiului Drept românesc aflăm că ierarhii Bisericii noastre primeau
această însărcinare din partea Domnitorului : «...Pentru aceea Domnia
mea — se adevereşte într-un asemenea document — am socotit şi am
lăsat şi i-am trimis la sfinţia ta ca să-i judeci cum v e ri găsi mai cu drep
tul de aceasită piră. A şa să-i giudeci sfinţia ta şi ca să fie giudecată
această pîră şi să nu se mai întoarcă nice dănăoară» 63.
Pentru judecarea cazurilor de natură civilă, penală şi bisericească,
ierarhii români s-au folosit de P ra vilele ţării, în care se arăta procedura
de judecată şi canonisirea delincvenţilor. O astfel de Pravilă a fost şi
«T oiagu l A rh ie reilo r» (pax-cTjpta ’ Apxiepewv) redactată de Arhim. Iacob
Ioanitul în anul 1645 şi care a circulat şi în Ţ ările Române. Ea a fost
de mare folos arhiereilor ţării din această perioadă (sec. X V II— X IX ),
«spre a se conduce, în judecăţile ce au avut, cît mai b ine» 64.
A v în d ca m odel aceste P ravile de lim bă greacă, ierarhii români au
redactat diferite p ravilioare şi manuale de jurisprudenţă. într-un astfel
de manual, mitropolitul Antim al Ungrovlahiei preciza că «lucrul jude
cătorului este să caute cu nevoinţă şi cu minte întreagă judecăţile tutu
ror, neuitîndu-se nicidecum la faţa cuiva, ci cu dreptate şi fără de făţărie să judece şi să dea fieşcăruia dreptate. C^ci judecata este a lui Dum
nezeu. Căci aşa este porunca lui Dumnezeu- Pentru ca să nu supuie sil
niciei pe cei neputincioşi şi să le împresoare dreptatea» 65.
în anul 1802 episcopul bănăţean Icisif I Şakabent de la V îrşeţ a c o
municat clerului din eparhie norm ele şi obligaţiile — împărţite în 40 de
pravile 66 — de comportare atît în biserică cit şi în viaţa particulară,
în Pravila I se menţionează că sînt «patru datorinţe preoţeşti în Bogoslov ia păstorească : (A ) A propovedui cuvîntul lui Dumnezeu cu vrem e
şi fără vrem e, îndreptînd credincioşii spre învăţătura E vangheliei şi întărindu-i spre cunoştinţa credinţei şi creştin ătăţii; (B) A -şi petrece viaţa
61. Pravilniceasca Condică 1780, Bucureşti, 1957, p. 94.
62. V e z i: Mag. Stelian Izvoranu, Elemente de Drept bisericesc în legiuirile vea
cului X V III şi XIX, pînă la Regulamentul Organic, în «Studii Teoloqice», XI (1959),
nr. 1, p. 61— 72.
63. N. Iorga, Anciens documents de Droit roumain, voi. II, p. 313.
64. C. Erbiceanu, Descrierea manuscriptului..., p. 34.
65. Mitropolia de Bucureşti, în «B.O.R.», X V II (1393— 1894), nr. 9, p. 749.
66. V e z i: P. Oldea, Îndreptarea presviterilor, diaconilor şi tuturor clirosului.
O povăţuite a episcopului Iosil I Şakabent de Ia Vîrşeţ (1802), Sibiu, 1931, apud. I. D.
Suciu — R. Constantinescu, Documente privitoare la istoria mitropoliei Banatului,
voi. I, Timişoara, 1980, p. 511— 516.
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sa asemenea învăţăturii evangheliceşti şi printr-aceea puindu-vă înainte
luiş spre pildă viaţa sfîntă, ca creştinii lui să urmeze ; (C) In întocmirea
T ainelor lui Dumnezeu, prin care se întăresc cei ce cred întru Hristos
D om nu l; şi (D) Rugăciunea către Dumnezeu, întrucît fără de aceasta
nici cuvîntul lui Dumnezeu a propovedui, nici singuri sfînt a vieţui, nici
iarăşi plăcut lui Dumnezeu Sfintelor Taine a sluji nu p ot» 67.
în anul 1807 se tipărea la Iaşi «T îlcu irea celor Şapte Taine». Această
pravilioară a fost tradusă şi tipărită de m itropolitul Veniam in Costachi, oare a adăugat la sfîrşitul lucrării şi o «învăţătură pre scurt» pen
tru creştini şi preoţi, şi «sim bolul credinţei tîlcuit» 6® învăţătura pentru
creştini şi preoţi este fundamentată pe textul canoanelor. Deşi în titlul
lucrării nu menţionează, m itropolitul V. Costachi a inserat în corpul
pravilioarei excerpte din opera canonică a Sfîntului Ioan Postitorul, pe
care le-a prelucrat şi actualizat. în cuprinsul acestei pravilioare se men
ţionează doar «a lui Ioan păcătosului, pentru cele Şapte Taine ale Bi
sericii, tîlcuitoare p rivire şi l u m i n a r e » A p o i se precizează că s-a
făcut «...oarecare schimbare de ţesătura scriitorului celui zis, şi cu în
dreptare şi despărţire pe deasupra scrierii, pentru înlesnirea în ţelegerii».
Tîlcuitoarea p rivire despre cele Şapte Taine este urmată de «a lui Ioan
Păcătosului pentru sfînt şi îngerescul chip al monahilor tîlcuitoare p ri
v ire ».
în parafraza lucrării despre cele Şapte Taine a Sfîntului Ioan Pos
titorul, m itropolitul V eniam in Costachi precizează, printre altele, că
«•pentru cele întîi de n evoie la toţi şi prea de obşte» trei sînt Tainele
Bisericii, «adică Sfîntul Botez, Sfînta Ungere şi împărtăşirea Tainelor».
Pocăinţa şi Maslul sînt şi ele «d e obşte», adică «la toţi..., încă la cei mai
desăvîrşiţi cu vîrsta-..». Referindu-se la Taina Pocăinţei, mitropolitul
Veniam in spunea: «...De vrem e ce iaste cu neputinţă a nu greşi cît de pu
ţin omul, bine au v o it Dumnezeu, chivernisitorul cei mare şi minunat,
şi înţeleptul doftor, ca această bună doftorie şi mîntuitoare băutură a
Pocăinţei, lepădînd toată rana răutăţii şi bubele păcatelor lui şi urîciunea cea veninată, noi iarăşi luminaţi şi curaţi lui să ne facem...».
Despre Taina Cununiei, acelaşi arhipăstor al M old ov e i afirma că
este binecuvîntată de Biserică «spre facerea de copii şi diadoxisirea nea
mului», pentru că nu există «scoposul nunţii fără de chipuil acesta».
M itropolitu l V eniam in Costachi atrăgea atenţia preoţilor să nu
săvîrşească v re o taină celor care nu doresc acest lucru. «A d e c ă pre
cel ce nu voieşte sau nu poate să^se hirotonească, cine-1 v a hirotonisi ?
Şi pre cel ce nu voieşte să se împreune cu fămee dupre lege, cine 11 va
împreuna cu v reo mireasă prin sfinţita slujbă a nunţii ? Tainele au deci
trebuinţă «...împreună cu ajutorul şi darul şi puterea cea de sus şi de
a noastră pornire şi v o ie şi sîrguinţă..., şi de nesilita socoteală şi voire...».
67. Ibidem, p. 511.
68. In titlul pravilioarei se precizează : «Tălmăcitu-s-au această sfîntă şi mult
folositoare carte ce se numeşte Tîlcuirea celor şapte sfinţite Taine ale Bisericii ... din
limba elinească de însuşi Prea Sfinţia Sa Părintele Arhiepiscopul şi Mitropolitul a
toată Moldavia Kiriu Kir Veniamin. Care cu blagoslovenia şi cheltuiala Prea Sfinţiei
Sale s-au îpdreptat cu deadinsul şi s-au dat şi în tipar spre folosul cel de obşte al
moldovenilor. Adăugîndu-se pe urmă şi o învăţătură pe scurt şi Simbolul Kredinţei
tîlcuite. In Tipografia Sfintei Mitropolii. In Iaşi, 1807».
69. Ibidem, p. 60—91.
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Despre Sfintele Daruri, mitropolitul Veniam in reamintea pYeoţilor
că ele «se prefac cu atotputernic darul Sfîntului Duh prin rugăciunile
preotului în Trupul şi Sîngele lui Hristos şi mai presus de fire cu ade
vărat, şi de cuvînt şi de minte iaste-..».
Cît priveşte darul hirotoniei, acesta dă posibilitatea celui care-1
primeşte «să săvîrşească dumnezeieştile Taine ale Sfinţitei Biserici, şi
să se facă m ijlocitor între Dumnezeu şi între oameni, şi să sfinţească şi
pe sineşi şi pre alţii».
Referitor la vîrsta canonică pentru hirotonie, acelaşi
mitropolit
prevedea «douăzeci de an i» pentru diacon şi «treizeci preotului», «cu
potrivire fieştecăruia rînduiefi, dupre sfinţitele canoane».
Deşi în vrem ea sa nu se punea problema hirotoniei femeilor, totuşi
vrednicul ierarh a ţinut să precizeze că — în conformitate cu doctrina
canonică a Bisericii prim are — «la preoţie, bărbaţi sînt şi nu femei fe 
ţele ceile ce o primesc...».
Cu privire la «cinstita nuntă», m itropolitul Veniam in concluziona
că «darul şi puterea de sus... pricinuiaşte patului cinstea şi neîntinarea...». Am intea apoi că în «...zilele Sfîntului Post celui de patruzeci de
zile şi pînă la Săptămîna Luminată, nu să cade nici într-un chip să în
drăznească cineva sfinţita cuvîntare a nunţii, nici logod ire să săvîrşească.
încă şi pre a doua şi pre a treia nuntă dupre le ge în vrem e şi cu chip
cuviincios». <
în pravilioara mitropolitului Veniam in Costachi este consem
nat şi un cuvînt pentru cei care au apostaziat de ia credinţa
Bisericii şi pentru cei care se întorc de la vreun eres. Pe aceştia, «ungîndu-i iarăşi cu Sfîntul M ir şi înnoind... sfinţita pecete, de iznoavă chemăm înapoi darul cel lepădat al Sfîntului Duh şi îi aşezăm ca
mai înainte.-.». Această afirmaţie adevereşte practica reprimirii eterodocşilor de către Biserica noastră în acea vrem e.
Referitor ia. săvîrşirea ierurgiei sfinţirii bisericii, mitropolitul m ol
dovean îndemna pe preoţi să o facă «după cum iaste leage şi obicei lcţ
aceasta». După afirmaţia sa «...sfinţirea şi înnoirea dumnezeieştii bise
rici... să pare că să aduce supt săvîrşirea MiruLui... şi a ungerii...».
îndrumările mitropolitului V eniam in sînt urmate de un cuvînt de
învăţătură despre îngerescul chip. Acest capitol intitulat «a l lui Ioan
Păcătosului. Pentru sfînt şi îngerescul chip al monahilor tîlcuitoare pri
v ire », este o prelucrare a m aterialului canonic al Sfîntuilui Ioan Postito
rul. De altfel, Veniam in Costachi împărtăşeşte părerea acestuia că «sfin 
ţita feciorie împreună cu îngerescul chip una oarecare din ceale sfinţite
Şapte Taine să numără», adică cu Taina Preoţiei. După părerea sa, «după
căderea şi lepădarea de sfîntul chip, de sfintele canoane să desparte şi
să afuriseşte..■». Această afirmaţie impune un corectiv, şi anume că ierurgia tunderii în monahism nu este o Taină, şi nici nu poate fi asociată
Tainei Preoţiei. A firm aţiile m itropolitului Veniam in Costachi despre în
gerescul chip rămîn produsul tradiţiei monahale m edievale, al cărui Pă
rinte a fost şi Ioan Postitorul.
Din prezentarea extensivă a praviilioarei mitropolitului Veniamin
Costachi ne-am putut da seama că asemenea lucrări au fost pentru preoţi
adevărate călăuze canonice. Tematica variată şi bogată a acestei pravilioare vădeşte cunoştinţele canonice ale vrednicului ierarh şi, totodată,
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preocupările sale canonico-pastorale. O eventuală reeditare a acestei
pravilioare ar da posibilitate preoţilor să cunoască mai bine doctrina
canonică a Bisericii O rtodoxe privind administrarea Sfintelor Taine.
O
pravilioară asemănătoare este şi «Învăţătura pre scurt pentru
nunţi», tălmăcită din greceşte de mitropolitul Grigorie al Ungrovlahiei.
Această lucrare a fost tipărită şi la Iaşi, în anul 1832, «cu blagoslovenia
şi toată cheltuiala Prea Sfinţitului M itrop olit al Sucevei şi M old aviei
K iriu K ir Veniam in Kositaki» 70.
Intr-o «p ra v ilă » redactată în anul 1825 de ieromonahul Climent de
la mînăstirea «Brâncoveanu» (Sîm băta de Sus — Braşov) — care este
de fapt o prelucrare, o remaniere a m aterialului canonic aflat în pravile
mai v e c h i71 şi care a servit ca manual de Drept bisericesc în şcolile de
pregătire a oierului — , găsim numeroase îndrumări canonice privind pre
gătirea şi săvîrşirea Sfintei Liturghii. De exemplu, capitolul I V este in
titulat «Pentru toţi sfinţii, adecă preoţii de nu-şi vor ceti toată pravila
adecă slujba lor...» ; iar un paragraf din capitolul V este intitulat «Pentru
Liturghii». In capitolul V II se vorbeşte despre «Leturghiile ce se fac pen
tru v ii», iar în capitolul V III «Pentru Leturghiile ce se dau preoţilor, pen
tru cei v ii şi pentru cei m orţi».
în capitolul X al acestei P ravile se prescriu indicaţii preţioase du
hovnicilor. Intitulat «învăţătură scurtă şi lucrătoare către duhovnici, de
la mulţi adunată», acest capitol îl introduce pe duhovnic în «cunoştinţa
dumnezeieştilor Scripturi a dogm elor şi a Sfintelor canoane».
In Pravilioara Ieromonahului Climent, ierarhii români din secolul
trecut au găsit un bogat material informaţional şi documentar. Pastora
lele şi cărţile lor de preoţie au găsit în această lucrare un tem ei pravilnic.
în anul 1844 s-a tipărit la Rîmnicu V îlcea «P ravilă manuală tradusă
(scoasă) din Pravila cea M are a Sfinţilor Părinţi (ai) Sfintei Biserici dreptcredincioase răsăritene pentru trebuinţa clirosului bisericesc, cu o în
ţelegere mai largă şi mai cu desluşire pentru starea spiţelor (de) rude
nii în pricina căsătoriilor».
M itropolitu l N ifon al Ungrovlahiei a tipărit, în anul 1852, «M anual
de pravilă bisericească sau culegere din canoanele Sfinţilor A p ostoli
şi dintr-ale Sfintelor Soboare, precum şi din cele cuprinse în pravila bi
sericească vech e». Tot cu acest titlu au mai apărut două ediţii, una la
1854 şi alta în timpul păstoriei Sfîntului Calinic la Rîmnicu V îlcea, în
anul 1861. Pravila mitropolitului N ifo n cuprinde legiu iri care se referă
70. Vezi Invăfătură pre scurt pentru Nunti, tălmăcită şi intru acest chip aşezată
de Prea Slinfia Sa Părintele Mitropolitul Ungro-vlahiei Kir Grigorie şi dată în tipar
în aceeaşi Tipografie a Sfintei Mitropolii din Bucureşti. întocmai tipărită cu blagos
lovenia şi toată cheltuiala Prea Sfinţitului Mitropolit al Sucevii şi Moldovei Kiriu
Kir Veniamin Kostake, în Tipografia Sfintei Mitropolii, în Iaşi, 1832.
71. Printre altele, Ieromonahul Climent — fost diacon Dincă, dascăl de şcoală
teologică — mărturisea : «Acestea le-am găsit eu scrise la sfîntă mînăstire Brâncovenilor după un Ceaslov bogat de la Sibii...» (f. 8 v.). «Pînă aici s-au scris din pra
vila împărătească, iar de aici înainte s-au scris dinltr-o altă pravilă mai mică şi nu
mai pentru învăţătura duhovnicilor...» (f. 34). (Vezi Pravilă, Ms. nr. 925. Biblioteca
Acad. R.S.R.; Cf. Catalogul manuscriptelor româneşti întocmit de loan Bianu, tom.
I, Bucureşti, 1907, p. 637— 639).
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la cler şi judecata bisericească, la căsătorie şi instrucţiuni pentru
p re o ţi72.
Din rîndul pravilioarelor fac parte şi cele redactate «pentru vînzarea luminărilor în biserici» 73.
Unii ierarhi ai Bisericii noastre au tradus şi manuale de Drept b i
sericesc74. Prin aceasta au dorit să fam iliarizeze pe preoţi cu noţiunile
şi cu materia Dreptului canonic ortodox, care fusese expusă în parte
şi'în pravilioare.
In praviilioare, ierarhii şi preoţii Bisericii noastre au găsit temei
pravilnic şi pentru dezlegările cerute de unele acte ce dfepăşiseră gra
niţa canonicităţii75.
Pentru preoţii ortodocşi români, pravilioarele au fost adevărate că
lăuze canonice privind administrarea Sfintelor T a in e ; e le vădesc, tot
odată, statornice preocupări canonice aiie ierarhilor noştri pentru bunul
mers al Bisericii.
P ravilioarele au nu numai o importanţă documentară pentru Drep
tul bisericesc românesc, ci şi una de redescoperire şi actualizare a te
maticii canonice a acestora pentru preoţii zilelor noastre, pentru că
«nulii sacerdotum liceat canones ignorare».
Ş C O A L A M U Z IC A L A DE L A P U T N A ÎN C O N TE X T
GENERAL R O M ÂNE S C ŞI B A L C A N IC *
Sec. X V — X V I
Diac. prof.

M ARIN VELEA

Este bine cunoscut m uzicienilor şi tuturor oamenilor de cultură din
ţara noastră că valorificarea patrimoniului cultural naţional constituie
în timpul din urmă, o preocupare permanentă a statului nostru. în sfera
largă şi impunătoare a acestuia, intră şi inestim abilele valori artistice
m edievale care au constituit îndeletniciri m ajore îşi permanente ale cer
cetătorilor români şi străini. în contextul acestor preocupări, cu pasiune,
dăruire şi voinţă nestrămutată, cercetătorii români au depus eforturi
susţinute pe perioade îndelungate, cu scopul precis de a pune în lumină
bogatele înfăptuiri culturale şi artistice ale lum ii m edievale, de pe pă
mîntul românesc, «indispensabil pentru înţelegerea valorilor contem
porane» 1.
Şi unii şi alţii, conduşi de pasiunea cercetătorului şi totodată de
semnalul tras în 1883 de către profesorul rus Emil Kaluzniacki care a
semnalat existenţa manuscrisului unui «Irm oiogh ion » cu criptograme ce
72. Vezi : Mag. Stelian Izovranu, op. cit., p. 69.
73. Pravile pentru vînzarea
luminărilor în biscrică, F.V. XLV/224 (Biblioteca
Academiei R. S. România).
74. V e z i: I. S. Berdnicov, Dreptul bisericesc, trad. Sil. Bălănescu,
Episcopul
Huşilor, Bucureşti, 1892.
75. De pildă, ierarhii Bisericii noastre au dat dezlegare pentru căsătoria a doua,
in conformitate cu prevederile Pravilei. V e z i: Dezlegare dată de mitropolitul M ol
dovei pentru cununia a doua, din 14 F.ugust 1833. F.V. XXXI/186, Biblioteca Acade
miei Române.
*
Această lucrare a fost prezentată la cursurile de ghizi de la Techirghiol din pri
măvara anului 1983.
1.
Sebastian Barbu-Bucur, Filotbei Sin Agăi Jipei, Psaltichie Rumănească, Catavasier, I, Bucureşti, 1981, p. V.
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aparţine ieromonahului Eustaţie de la Putna, au căutat — unii să stabi
lească adevărul provenienţei acestui manuscris, iar alţii, în mod tenden
ţios — să atribuie întreaga activitate putneană altei tradiţii decît celei
autentice româneşti.
N ici pe cercetătorul rus Kaluzniacki, iar mai tîrziu pe conaţionalul
său, A . I. Iaţimirski, nu i-a interesat decît textele cifrate ale manuscri
sului n eglijînd latura muzicală, fapt, datorită căruia, s-au făcut afirmaţii
neconforme cu realitatea provenienţei acestui manuscris, de mare im 
portanţă istorică şi artistică pentru cultura muzicală m edievală rom â
nească.
De altfel, aceeaşi eroare o fac şi cercetătorii români Ilie Bărbulescu
şi Ion Bogdan, care şi ei şi-au concentrat atenţia tot asupra slovelor
g lagolitioe folosite în manuscris, n eglijînd total notaţia muzicală, peri
oada scrierii, conţinutul şi totodată provenienţa acestui valoros docu
ment istoric-artistic.
M u zicolo gii români şi străini de direcţie au ignorat şi mai mult
aceste erori ale cercetătorilor amintiţi, lăsîndu-le circulaţie nestinghe
rită. Singurul dintre m uzicologii de profesie care s-a ocupat de această
problemă este cercetătoarea bulgară Raina Palikarova Verdeuil, dar
care studiind în grabă cîteva facsimile ale lui A.' I. Iaţimirski, reproduce
erorile predecesorilor săi, afirmînd că acest manuscris intitulat «Irm ologhion», «ar fi o simplă copie după un m odel bulgăresc» 2.
Lucrurile nu rămîn însă aici, înitrucît alţi doi cercetători bulgari,
Stoian Petrov şi Christo K odov, m erg mai departe, făcînd afirmaţii ca
tegorice privitoare la neautentioitatea creaţiilor m uzicale existente atît
în manuscrisul lui Eustaţie cît şi în alte manuscrise m uzicale putnene.
Cu alte cuvinte, întreaga activitate culturală,' dublată de cea mu
zicală existentă pe pămîntul M old ov e i la mînăstirea Putna, în secolele
X V — X V I şi fixată în conştiinţa contemporaneităţii de către cercetătorii
români pe bază de documente, ar fi de provenienţă bulgară, datorită
refugiului călugărilor bulgari în Valahia, M old ova şi Rusia după desfiin
ţarea ţării lo r ca stat de către turci, în sec. al X lII-lea.
C eva mai mult, se mai afirm ă de către cercetătorii amintiţi că odată
cu venirea călugărilor bulgari pe m eleagurile ţării noastre, ei aduc tot
odată în cultura şi mai ales în practica muzicală bisericească «vechiul
cînt bisericesc bulgar». Tot prin aceşti călugări bulgari refugiaţi — se
afirmă de către aceiaşi — ia fiinţă şi mînăstirea Neamţu, iar Nicodim
de la Athos, născut în M acedonia înfiinţează mînăstirile Vodiţa şi
Tismana.
In urma acestor afirmaţii categorice ale cercetătorilor amintiţi se
ridicau desigur probleme care angajau întreaga intelectualitate rom â
nească. M ai întîi trebuia dovedit pe bază de documente existenţa unei
activităţi culturale dublată de una muzicală la mînăstirea Putna în
această perioadă.
Cu argumente ştiinţifice edificatoare, cercetătorii români ca : Ştefan Bîrsănescu, Radu Pava, N ico lae Ursu, N ico lae Smochină, Emil Turdeanu şi cercetătoarea engleză A. E. Pennington, au arătat în lucrările

I

2.
Raina Palikarova Verdeuil, La musique byzantine chez Ies bulgares et Ies
russes, Copenhaga, 1953, p. 335.
B. O. R. — 6
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lor înflorîtoarea activitate culturală şi muzicală ce a existat la mînăstirea Putna în secolele X IV — X V I.
în al doilea rînd, trebuia dovedit că activitatea muzioallă ce fuziona
cu cea de cultură generală era susţinută de călugări români şi nu străini,
iar creaţiile lor sînt în lim ba greacă şi silavonă, dar de inspiraţie auten
tic românească.
Un rol extrem de important în această problemă îl joacă bizantiniştii români : Pr. I. D. Petrescu, care a iniţiat în România studierea docu
m entelor m uzicale m edievale, profesorul şi folcloristul Gh. Ciobanu,
m uzicologul dootor Cristian Ghenea ; diac. prof. Grigore Panţîru şi, în
ultimul timp, prof. Sebastian Barbu-Bucur care a şi publicat o teză de
doctorat susţinută la Conservatorul de muzică din Cluj, asupra lui Filotei sin A g ă i Jipei — fost log ofăt al lui M ircea cel Bătrîn.
T oţi aceşti cercetători au ajuns la concluzia că la ctitoria v o ie v o 
dală Putna, zidită în anul 1466, şi sfinţită în 1470, «a fiinţat o şcoală greco-slavo-rom ână cu program de studii şi cu profesori valoroşi timp de
aproape 100 de a n i»3.
Deşi această şcoală a avut un început mai modest (ca simplă şcoală
elementară — în înţelesul modern al cuvîntului) totuşi «Şcoala de la
Putna se afirmă ca o instituţie românească legată de societatea şi n e v oi
le ţării» 4. Ea avea un larg eoou nu numai în M oldova, «dar şi peste gra
niţele e i» 5. A jucat apoi un mare rol în dezvoltarea culturii româneşti,
prin faptul că a prom ovat oameni de aleasă cultură românească care au
lăsat neamului nostru Letopiseţul Putna I şi II, cărţi de muzică veche
bizantină, prelucrări de p ravile şi alte lucrări de mare importanţă pen
tru istoria culturii noastre.
Se afirmă că atît prin programa de studii, cît şi prin scopul său,
şcoala de la Putna era o instituţie strîns legată de societatea românească
şi de nevoile ei specifice în acel moment al istoriei.
Se ştie de asemenea că pe plan european în această perioadă, şcoala
se făcea în limba llatînă. In şcoala de la Putna însă se predau discipli
nele în trei lim b i: greacă, slavonă şi română. Ea a prom ovat interesul
pentru istorie, pentru studii de drept, pentru astronomie şi muzică, aducînd în acest fel reale servicii culturii poporului român. Astfel, M ineiul
pe luna octombrie a fost scris la Putna de către diaconul Trifan. Tot aici
au fost copiate cuvîntările Sfîntului Ioan Hrisostom, de către călugărul
Chiriac în anul 1470. Un T etraevanghel de mare importanţă pentru teo
logia românească a fost scris da Putna în anul 1502, de către călugărul
Spiridon, iar Tipicul bisericesc pentru uzul călugărilor din mînăstire a
fost copiat în limba medio-bulgară la anul 1523 de către călugărul Siluan, care a întocmit şi o Pascalie asemănătoare cu cea din anul 1492. Cît
priveşte activitatea muzicală desfăşurată în acesit viguros centru de
cultură românească, stau mărturie cele şapte manuscrise m uzicale de
origine putneană, iar altele două, recent descoperite de către cercetă
3. Ştefan Bîrsănescu, Şcoala greco-slavo-română de Ia minăstirea Putna, în «Re
vista de Pedagogie», nr. 5 din 9 inuie 1966, p. 20—26.
4. Grigore Panţîru, Şcoala muzicală de la Putna, în «Studii de muzicologie», voi.
VI, Bucureşti, 1970, p. 32.
5. Romeo Ghircoiaşiu, Contribuţii la Istoria muzicii româneşti, voi. I, Bucureşti,
1963, p. 95.
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toarea engleză A. E. Pennington vin să îm bogăţească florilegium -ul
muzical putnean, ca mărturie a existenţei unei puternice şcoli mu
zicale ale cărei principii de com poziţie trebuie să fi fost iden
tice cu cele laice din zilele noastre. De aceste manuscrise s-au
ocupat în mod special bizantiniştii Gh. Ciobanu şi regretatul Diac. prof.
Grigore Panţîru care au dovedit cu argumente de ordin intern şi extern
că afirm aţiile cercetătorilor bulgari nu au bază ştiinţifică şi sînt simple
supoziţii. îm potriva originii bulgare a m elodiilor putnene se ridică în
seşi e le pentru că s în t: «m elod ii de tip bizantin ca stil, ca structură a
ehurilor, ca notaţie şi sistem de c a d e n ţe »6.
în ce priveşte afirmaţiile muzicologului Stoian Petrov, făcute cu
privire la existenţa unui «cîn t bisericesc bulgar» la români, domnia sa
aduce ca document edificator, scrisoarea domnitorului Alexandru Lăpuşneanu, trimisă în 1558 comunităţii din L yov, prin care cere să i se trimită
patru cîntăreţi buni pentru a fi învăţaţi «cîntui grec şi sîrb».
Şi aici, m uzicologul bulgar amintit greşeşte intenţionat întrucît din
cei patru cîntăreţi buni pe care ştim că i-a cerut Alexandru Lpuşneanu,
face zece. C ît priveşte «cîntui grec şi sîrb», despre care menţionează
scrisoarea, domnia sa îll transformă în «cîn t bisericesc bulgar». Iată ce
zice m uzicologul român Gh. Ciobanu, cu p rivire la acest fa p t : «Dacă
schimbarea numărului cîntăreţilor de la 4 la 10 poate fi considerată ca
simplă greşeală, înlocuirea specificării «cîn t g rec şi sîrb» prin «cîn t b i
sericesc bulgar» numai poate fi socotită simplă inadvertenţă» 7.
O
altă susţinere a muzicologului amintit este aceea care se referă
la catavasiile Floriilor, pe care le consideră pe glas bulgăresc, alcătuite
de către dascălul Şărban protopsaltul Ţării Româneşti. Şi aici, cercetă
torul Gh. Ciobanu arată într-un studiu publicat în revista «M itrop olia
O lten iei» nr. 5— 6/1970, că aceste catavasii nu aparţin dascălului Şărban,
care a trăit şi a activat prin 1733 ci sînt creaţiile muzicale ale lui Filotei
sin A g ă i Jipei, fostul log ofă t al lui M ircea cel Bătrîn, care a dat prima
Psaltichie Rumănească în 1713, potrivit concluziilor cercetătorului Sebastian Barbu-Bucur, expuse în teza sa de doctorat menţionată mai sus.
Cît priveşte strădaniile muzicoCogului Stoian Petrov, coroborate cu
ale conaţionalului său Christo K odov, de a demonstra existenţa ila r o 
mâni a unui «serviciu bisericesc s la v » şi a influenţei melosului popular
bulgar asupra m elodiilor bisericeşti, cercetătorii români le consideră
insuficient documentate, întrucît, este bine cunoscut faptul că odată cu
creştinarea lor, bulgarii au prim it «în tregul serviciu liturgic bizantin,
care se desfăşura după reguli p recise» 8. Prin urmare, este vorba de un
serviciu liturgic bizantin şi nu slav, pe care şefii religioşi ai bulgarilor
îşi luaseră obligaţia să-l respecte, odată cu creştinarea lor.
Referitor la teza influenţării muzicii bisericeşti de către cea popu
lară, susţinută de m uzicologii bulgari amintiţi, cercetătorii români sînt
de acord, dar aceasta nu este o noutate. Fenomenul nu este singular, în6. Gheorghe Ciobanu, Manuscrisele de la Putna şi unele probleme ale culturii
medievale româneşti, în «Studii de Btnomuzicologie şi bizantinologie», voi. II,
Bucureşti, 1979, p. 297.
7. Ibidem, p. 299.
8.
Gheorghe Ciobanu, Manuscrisele muzicale de la Putna şi problema raporturi
lor muzicale romăno-bulgare in perioada medievală, în «Studii de Etnomuzicologie
şi bizantinologie», voi. II, Bucureşti, 1979, p. 307.
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trucît îl întîlnim :La ruşi şi la rom ânii din Transilvania, dar după secole
şi secole de circulaţie orală a cîntării bisericeşti. «N u poţi accepta afir
maţia lui Stoian Petrov — zice Gh. Ciobanu — că în mai puţin de un
secol s-a ajuns la o muzică bisericească bulgară cu trăsături proprii,
răspîndită peste to t» 9. Şi celelalte manuscrise m uzicale putnene de care
s-a ocupat cercetătorul Diac. prof. G rigore Panţîru şi ultim ele două des
coperite de cercetătoarea engleză A . E. Pennington, v in să întărească şi
mai mult concluziile profesorului Gh. Ciobanu, şi ale altor m uzicologi
români mai sus amintiţi, cum că la Putna a fost o şcoală muzicală cu
puternică tradiţie culturală, în care au activat călugări români culţi şi
înzestraţi cu darul com poziţiei muzicale ca : Eustaţie, ritor, protopsalt
şi dascăl de cîntare bizantină care a lăsat posterităţii prelucrări şi
opere originale cum s în t : Stihira Sfîntului Ioan cel N ou de la Su
ceava, şi care ocupîndu-se şi cu dirijatul coral «a dirijat corul la
înmormîntareai lui Ştefan ceil M a re» 10. T ot în opera manuscris a lui
Eustaţie protopsaltul mai figurează şi stihirile Sfîntului Dumitru, Stihirile
de la Bobotează, Stihirile Sfîntului Procopie şi altele.
A l doilea cărturar al Şcolii culturale de la Putna, este Ierom. A n 
tonie care ne-a lăsat un manuscris de muzică greacă şi care cuprinde
unele com poziţii ale lui Eustaţie şi ale altor cîntăreţi români mai im
portanţi.
T ot în galeria cărturarilor de seamă de la Putna din secolul ai X V Ilea, se remarcă şi figura proeminentă a ritorului Lucaci, care face fru
moase studii de drept în Polonia şi care întocmeşte o nouă pravilă la
cererea episcopului Eustaţie, fapt ce îl situează «printre fruntaşii cul
turii româneşti din a doua jumătate a secolului al X V I-le a » n .
Şirul călugărilor menţionaţi în manuscrisele putnene se continuă
cu monahii : Agathonos, Hrisafi, Agalian, Antim, Klikeos, Teodosie Zotica — despre care bizantinistul G rigore Panţîru crede că nu era monah
— , Redestin, Mahian, Gheraşim, Lampadarie, Ioan Vlatir, Serpina, M anuil, Dometian Vlahul, monahul Loghin, monahul Teodul, Ioan Kladas,
Ioan Heros, M anuel Thebaios, M anuel Phanaretos şi alţii. Este adevărat
că cercetătorii nu au stabilit încă dacă toţi călugării putneni sînt ro
mâni, totuşi, unii dintre e i ca : Eustaţie, Antonie, Lucaci şi Dometian
V lahul sînt cu siguranţă români atît prin origine cît şi prin tematica con
ţinutului şi valoarea istorică şi artistică a lucrărilor lor de mare impor
tanţă pentru cultura neamului românesc.
C ît priveşte activitatea acestor copişti şi com pozitori menţionaţi
oare aparţin şcolii m uzicale putnene şi pe care şi cercetătorul rus A . I.
Iaţimirschi şi bizantinologul occidental Egon W e lle s z îi trec în cataloa
gele lor se poate spune în stadiul actual al cercetărilor că sînt o măr
turie v ie o bogatei activităţi muzicale desfăşurată în renumitul centru
de cultură românească Putna.
Concluzionînd asupra celor prezentate mai sus, ne putem da seama
cît de greşite sînt acele teze care susţin că românii au împrumutat în
9. Gh. Ciobanu, op. cit., p. 308.
10. Smochină N. Nicolae şi Smochină N., O pravilă românească din veacul al
XVI-lea. « Pravila Siinţilor Părinţi» după Învăţătura Iui Vasilie cel Mare, Întocmită de
ritorul Lucaci, In 5181, în «B.O.R.», LXXXIII (1965), nr. 11— 12, p. 1043.
11. Ibidem, p. 1062.
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întregime muzica lor bisericească de la slavi şi anume de la bulgari
care au adus şi au creat muzică pentru români iar călugării români nu
mai au copiat creaţiile lor cunr eronat se exprimă Raina Palikarova
Verdeuil în cartea sa ,2. T ot greşite sînt şi tezele cercetătoarei Elena
Borisowa Tontschewa care prezentînd polihroniud dedicat domnitorului
Alexandru Lăpuşneanu la Festivalul Naţional de muzică vech e de la
Budgazcz (Polonia), 1975, şi păstrat în manuscrisul E. D. C larke 14 in
The Bodlein Library din Oxford, susţinea că şcoala muzicală de la Putna,
a preluat întocmai tradiţia muzicală bulgară. Executat însă polihroniul
de către corul studenţilor Institutului de m uzicologie din Belgrad lucra
rea prezentată a convins auditoriul, «că este o creaţie psaltică româ
nească în cel mai autentic stiil m oldovenesc» 13.
în concluzie, toate aceste încercări din partea unor cercetători
străini de a revendica pentru cultura lor Manuscrisul lui Eustaţie — ca
şi alte manuscrise care aparţin şcolii m uzicale de la Putna — presupun
din partea noastră o angajare fermă, atentă şi susţinută de a face tot ce
este posibil ca această străveche cultură românească muzicală să fie
temeinic studiată şi făcută cunoscută mai întîi românilor dar în acelaşi
' timp şi specialiştilor străini pentru a cunoaşte în toată amploarea ei
această cultură care a viat secole de-a rîndul pe pămîntul românesc.
Totodată, întreprinzînd această nobilă acţiune de cunoaştere profundă a
creaţiilor m uzicale m edievale de inspiraţie autentic românească s-ar
înţelege pe deplin că lim ba slavonă nu a jucat în Biserica Română, rolul
pe care îl atribuie unii cercetători.
S-ar înţelege de asemenea pe deplin că deşi eram într-o perioadă
de cultură cu influenţe slavone, totuşi în m arele centru cultural al Putnei se cînta mai mult greceşte decît slavoneşte, întrucît, adoptarea lim 
bii slavone în cultul Bisericii noastre găsea deja cîntarea bisericească
română executată în greacă şi latină cu o vechim e de aproape cinci
secole.
Toate acestea, adunate şi valorificate de condeie prestigioase ale
intelectualităţii româneşti, dovedesc în mod indiscutabil că, «a sosit
timpul ca m uzicologia românească să valorifice ceea ce de drept îi re 
venea şi îi r e v in e » 14.

12. Verdeuil Palikarova, op. cit., p. 215— 216.
13. Cosma Viorel, Musica Antiqua Europae Orientalis, Budgazcz, 1976, în «Mu
zica», nr. 12, 1975, p. 36.
14. Gh. Ciobanu, op. cit., p. 378.
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M a n u sc rise m uzicale bizantine pro venite din Rom ânia
şi autori de cîntări rom âni

România se poate mîndri, pe drept cuvînt, cu o colecţie foarte bo
gată de manuscrise m uzicale bizantine cu text grecesc, românesc, sla
von şi bilingv.
C ele vechi, începînd cu secolul al X l-le a pînă la reforma lui Chrysant (1814, după alţii 1831, cînd apare la Paris opera acestuia tipărită)
sînt cercetate şi catalogate de subsemnatul, ( v e z i : Izvoa re ale cîntării
psaltice in Biserica O rtodoxă Română — manuscrise m uzicale v ech i b i
zantine (greceşti, româneşti şi rom âno-greceşti), Bucureşti, 1974).
Manuscrisele în cauză se ridică pînă acum la cifra de 215— 220, ce 
lelalte mai noi, adică în notaţia chrysantică (sec. X IX -X X ) fiind în jur
de o mie.
Aceasta constituie o dovadă că românii, deşi au avut norocul să po
sede tipărituri muzicale în notaţie psaltică, executate aici în ţară şi so
cotite pînă acum primele din Balcani (este vorba de tipăriturile lui Petru
Efesiul de la Sf. N icolae-Şelari din Bucureşti, la 1820, apoi venind la
1823 cele ale lui M acarie Ieromonahul, executate însă la Viena), ei au
iubit foarte mult manuscrisele copiate şi înfrumuseţate de mîna lor v e r 
sată de veacuri în asemenea lucrări de artă.
M ajoritatea acestor manuscrise s-au păstrat în ţară prin diferite bi
b lioteci publice, mînăstireşti şi particulare.
îm prejurările istorice însă au făcut ca unele manuscrise foarte im
portante să fie înstrăinate. Unele au fost probabil donate sau dăruite de
către diverşi monahi români, dar altele au fost luate, pur şi simplu, de
străini şi duse prin bibliotecile din diverse capitale sau oraşe ale Eu
ropei.
Cert este că din seria manuscriselor provenite din vestita şcoală de
la Putna, cîteva se păstrează în bibliotecile din M oscova, Leningrad,
Sofia, Leipzig, mînăstirea teim onos de pe insula Lesbos etc,
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Manuscrise muzicale bizantine provenite din România mai există şi
la Oxford, unuil din secolul al X V II-lea, fiind prezentat de profesorul
J. Raasted la cel de al X lV -le a Congres de Studii Bizantine (Bucureşti,
1971) *, congres la care şi subsemnatul a ţinut o comunicare asupra ma
nuscriselor vech i bizantine din România, apărută în Editura Academ iei
R.S.R., în 1976.
A lte le se păstrează în diverse biblioteci din Macedonia.
In 1981, aflîndu-mă la V iena cu o bursă de studii muzicale la A c a 
demia de M uzică şi la Universitate, am cercetat cu atenţie şi interes
deosebit manuscrise m uzicale vechi-bizantine existente în Biblioteca
Naţională din V iena şi am găsit într-adevăr cîteva care interesează d i
rect România.
A cestea sînt m,ss. gr. '100, 130 şi 150 (poate mai există şi ailtele),
menţionate de profesorul şi bizantinologul Herbert Hunger în «Suplimentum graecum», catalog tipărit la V ien a în 1957.
Manuscrisul grec 150 a fost cumpărat de un preot român de la soţie
protopsaltului Costache Chiosea, înaintaşul lui Anton Pann ila catedra
de muzică psaltică de la Seminaruil Central din Bucureşti şi colaborato
rul Iui M acarie Ieromonahul. Acest Chiosea a murit la 1842. Deci ma
nuscrisul a ajuns la V iena după această dată.
Manuscrisul 130 ca şi ms. 100 conţine cîntări compuse de Giobasku
sau Iovaşcu Vlahul, protopsalt român care, după m uzicologii Ghiorghios
Padadopulos şi Egon W eilesz, a activat după secolul al X lII-le a ( v e z i :
retopŢio? I. IlaitaBorcouXoC, Eo[i.(3oXai eiî ttjv la^opîav tvjC itap’ ^ î v exxX.7)otaotixTj? ţioooixîjî, Atena, 1890 ; 1977, p. 270 ; Egon W eilesz, A H istory o i
Bizantine M u sic and H ym nography, Oxford, 1949 ; 1962, p. 443).
Este vorba de C atavasiile Adorm irii M aicii Domnului pe glasul 1
şi aile înălţării Sfintei Cruci pe glasul 8 ca şi de o d oxologie pe glasul 4.
Manuscrisul gr. 100, f. 43 r— 46 r conţine C atavasiile Adorm irii
M aicii Domnului, facerea lui Ivaşcu psaltul (notTj&eîoa uito oSâaxoo tou
<l«xXtoo). Ms. gr. 130, p. 604— 609 conţine doxologia pe glasul 4 a lui
Ghiobascu (too rioSaaxa).
A ceste cîntări le găsim şi în manuscrisele gr. 93, 693 şi 790 exis
tente la Biblioteca Academ iei R.S.R.
C eea ce derutează puţin cu p rivire la epoca în care a activat acest
Iovaşcu V lahul este însemnarea din ms. 130 în care se spune, după un
Sfinte Dumnezeule, compus de Cosma Macedoneanul, care ar fi trăit în
secolul X V II, că urmeazş doxologia (stepa xoo autou [jkx&vjtS xop rtoSaoxoo)
(alta a ucenicului acestuia K ir Ghiobasku)Cosma Macedoneanul era şi e l probabil macedo-român. Rămîne de
stabilit epoca în care a trăit sau dacă există doi protopsalţi cu acelaşi
nume, dar care au trăit în epoci diferite, ceea ce este plauzibil.
Dar nu acest lucru este extrem de important, ci faptul că aceste
cîntări compuse de un valah s-au impus pe o arie atît de largă.
Intr-adevăr sînt foarte frumoase, concise, clare, cu o linie m elodică
naturală, logică.
*
Jorgen Roasted, A 17th century manuscript oi Byzantine music, recenthy acquired by the Royal Library in Copenhagen.
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C el mai important însă dintre manuscrisele cercetate la Viena este
manuscrisul grec 100. Este un Irm ologhion oare a aparţinut mînăstirii
Hurezi, zidită de Constantin Brîncoveanu între 1690— 1693 şi înzestrată
de acesta cu toate cele necesare şi probabil şi cu manuscrise muzicale.
A cest manuscris vine să se adauge celor peste treizeci de irmologhioane
vech i existente în România ( v e z i : N icu M oldoveanu, op. cit.).
Este foarte frumos scris pe hîrtie groasă cu filigran, coperţi de car
ton presat, îmbrăcat în piele cu chenare m arginale şi florale în stil ro
mânesc. A re 75 fiile scrise şi 30 albe. Copişti : Ştefan psaltul din insula,
Hios şi V la d grăm ăticul şi vameş la Curteni. F. 1 (jos) : «A ceastă carte
iaste a mănăstirii H urezi» (cu caractere chirilice).
CUPRINSUL MANUSCRISULUI

F. 1 Frontispiciu floral cu rozete şi titlu : ’ Apyj\ otv 0sto io epţioXo^iov itsposxov
■zai Asoitoiixâ? scupxâ? (începutul cu Dumnezeu cel Sfînt al Irmologhionului
ce cuprinde' sărbătorile împărăteşti) ironia (xat) e^^aXoiria^a veov warpov
(facerea şi înfrumuseţarea lui N eon Patron)
F. Ir— 7 v : Catavasiile Crăciunului, m egalinarii şi exapostilaria glas I
F. 7 v — 14 r : C atavasiile Bobotezei, glasul 6
F. 14 v — 18 r : Catavasiile Imtîmpinării, glasul 3
F. 18 r— 24 r : Catavasiile Buneivestiri, glasul 4
F. 24 r— 35 v : C atavasiile Paştelui glas 1, de Gherman N eon Patron
F- 35 v — 39 v : C atavasiile Cincizecimiii, glasul 4
F. 39 v — 42 v : C atavasiile Cincizecimii, glas 7
F. 43 r— 46 r : C atavasiile Ad orm irii M aicii Domnului, glas 1, Facerea
lui Ivaşcu psaltul
F. 46 r— 64 v : Catavasiile Sf. Cruci, glas 8
F. 65 r— 68 r : Uşile pocăinţei, glas 8 (cu ftoraua) cromatică a glasului 2.
F. 68 v — 69 r : Plîng şi mă tînguiesc, glas 8, de V lad grămăticul
F. 69 v — 70 r— v albe
F. 71 r— 73 v : (scris de altă mină) : Cîntări de la Sfinta Liturghie
F. 74— 103 : albe
F. 104 r— v ; T exte de cîntări (murabâ — poeme) în limba turcă veche,
pe glasul 8 şi 2
F. 2 r — 8 r (jos) : (to rcap(ov) -cainu^!) ovojj.aCer»](!) xaxa6aoi£pir;(!) jaet(!)
(iooauxoK(l) texvTjî eSTjO) tot) SbXb tou 0eoo 6Xoc8bX(b) 'fpa(j.at7)x(8) xat 6aţxeo(8)
Tu xoîvav7] eitt s0eî(!) 1682).
Textul acesta este foarte greşit. Se v ed e clar, şi din alte texte care
vor urma, că autorul nu ştia prea bine greceşte. (în tot cazul textul se
traduce a s tfe l: «A ceastă carte ce se numeşte catavasier cu tehnica mu
zicii este al robului lui Dumnezeu V lad grămăticul şi Vameş la Cîineni
în anul 1682»),
A ltă însemnare de pe coperta I v chiar în româneşte (cu caractere
chirilice) este din anul 1711 : Să se ştie cînd venea de la T îrg ovişte (...)
cu nenea Udrea în dijmărit (... 7219/1711 n.n.).
T ot în acest manuscris se află, în româneşte, nişte reţete de gălbinare, oprirea sîngelui, bube rele, un zodiac (în greceşte şi româneşte).
F. I r conţine o însemnare din tim pul lui Constantin Brîncoveanu din
anul 7206 (1698), dar mai întîi găsim anul 7162 (1654).
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F. 48 v — 54 v : (xo itap(ov) u Xtj(ov) eîî fioooixoîţ xs^vtjî ovojJ.aCe'c(at) xaxa6aoîapt(ov) fvat xou SbXb G(eou) SXavx&toî fpot[i,fi,aTixoî eiut e x b î
1688).
(Această carte de muzică ce se numeşte catavasier este a robului lui
Dumnezeu V lad grămăticul în anul 1688).
Pe f.
64 v este o însemnare a primului copist Ştefan psaltul din Hios.
F. 65,v : Pe lîngă o însemnare în greceşte asemănătoare cu cea de sus
apare şi altă precizare : a scris-o V lad grămăticul Crîsnicul (paracliser
— termen ce se păstrează în Transilvania). Denumirea aceasta mai apare
şi pe filele 14, 24, 50 v, 65 v.
Deci între anii 1688— 1691 apare V lad ca grămătic, vam eş şi crîsnic.
Credem că la Hurezi existau mai multe manuscrise muzicale bizan
tine în momentul în care această mare lavră, temeluită de evlaviosul
domn Constantin Brîncoveanu, ajunge în 1718— 1739 depozit militar
pentru aripatele austriece. Posibil ca acum să fi fost luat şi manuscrisul
lui V lad grămăticul, de care va fi vorba în lucrarea de fată, împreună cu
alte cărţi de valoare din vestita bibliotecă a Brîncoveanului, de către
austrieci.
De ce să fi luat tocmai acest manuscris care fusese copiat cu cîteva
zeci de ani mai înainte ? Fiindcă V lad grămăticul îşi crease deja un
nume în cultura românească prin copierea celor două cărţi de literatură
religioasă : Scara Sfîntului loan Scărarul şi M întuirea p ăcăto şilo r1 şi
probabil că V lad fusese nu numai grămătic şi vam eş la una din trecătorile im portante care făceau legătura cu Transilvania (Cîineni), ci poate
şi conducător de şcoală la* unul din centrele de cultură vîlceană.
în ţinuturile vîilcene existau şcoili încă din secolul al X V-lea. La
Cozia funcţiona o şcoală mînăstirească atestată documentar în hrisoa
ve le domneşti din 28 martie 1415, 18 martie 1419, 16 iunie 1436, 17 apri
lie 1448, şcoală care a funcţionat pînă în secoluil al X V III- le a 2. în seco
lul al X V I-le a funcţiona o şcoală la Bistriţa, conform documentului din
16 august 1506, alta în secolul al X V II-le a la Jiblea şi în alte părţi.
Printre copiştii de la C ozia se întîlnesc nume c a : T eofil, Teofan,
Ilarion, Ştefan ieromonahul, Serafim ieromonahul, M acarie Peştereanu,
Ioachim din Bărbăteşti — grămătic, şi altele ; nume de copişti se mai
cunosc şi de la H u r e z i: arhimandritul loan din Cîmpuilung, R afail (Radu
Copilul), Dionisie Eclesiarhul, Iosif Edesiarhul, M ihăilă Copilul, Dumi
tru şi loan Rîmniceanu şi alţii.
«La Rîmnic (atestat documentar la 4 septembrie 1388) avea să se
desfăşoare şi o bogată activitate culturală. A ic i sînt copiate un număr
însemnat de cărţi. Dintre manuscrisele zăm islite la Rîmnic şi care au în
fruntat timpul ajungînd pînă în zilele noastre menţionăm pe cele rea li
zate de V lad grămăticul (Scara Sfîntului loan Scărarul — 1693), Samuil
ierodiaconul (Rugăciunea, 1750), Constantin Psaltul (Psaltichie — 1767),
1. Manuscrise păstrate în Biblioteca Academiei R.S.R. Scara Siîntului loan Scă
rarul, ms. 3511, copiat înainte de 1690, 389 file, 21/15,5 cm; ms. 2512, copiat în 1693,
411 file, aceleaşi dimensiuni.
Mîntuirea păcătoşilor, ms. 3517, copiat n 1699, 450 file, aceleaşi dimensiuni.
Miscelaneu : Învăţături creştineşti, cuvinte ale Sfinţilor Părinţi, Literatură pare
netică şi altele, 397 file, 20/14 cm.
2. Costea Marinoiu, Istoria cărţii vîlcene, secolele X V II— X V III, Craiova, 1981,
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A n atolie ierodiaconui (D ivanul lui D. Cantemir, Izvod ire a lumii — Cos
mografia — 1774), G rigore Rîmniceanu (M iscelaneu teolo gic — 1780,
Floarea darurilor — 1780, Rugăciunea — 1798, Pastorala lui Dosithei,
Mina lui Damaschin — 1808, Aritm etică, Pasoalie, Trigonom etrie), Nuţu
logofeţelu (Theatron politikon — 1787), Ioan Rîmniceanu (Ithica ieropolitica — 1779, Oglinda b ogosloviei — 1779) 3.
Forma superioară de învăţămînt o reprezenta desigur şcoala gră
m ăticilor, unde se putea învăţa gramatica, greaca, latina, matematica,
muzica şi celelalte arte libere 4 ; tot aici grămăticul, care era de obicei
şi conducătorul şcolii, ciitea şi comenta textele grele din literatura cla
sică, făcea exerciţii de gramatică şi de declamaţie e tc .5.
«O activitate mai com plexă se desfăşura în şcolile de pe lîngă mînăstiri, unde se putea organiza un învăţămînt diferenţiat, cu o şcoală
pentru pregătirea preoţilor, aflată mai ales în g rija episcopiei. A ic i se
punea accent pe cunoştinţele de citit şi de scris, pe mem otarea unor
texte şi învăţături m orale ale părinţilor B ise ric ii; se însuşeau tipicul
d iferitelor silujbe religioase şi cîntările bisericeşti; se realiza lectura
cărţilor bisericeşti, tălm ăcirea evangheliei, întocmirea predicii e tc .»6.
V iito ri copişti, caligrafi, miixiaturişti, tipografi învăţau, mai îmtîi,
scrisul şi cititul în lim bile slavonă şi română, iar unii dintre ei şi în lim 
ba greacă. De altfel şi inscripţiile păstrate în Oltenia arată că s-a folosit
şi lim ba greacă.
Vlad grămăticul poate că era unul dintre aceştia, fiindcă avea ceva
cunoştinţe şi de limba greacă de vrem e ce compunea o cîntare cu text
g recesc (e drept că textul este consacrat, deci exista şi în ailte colecţii la
slujba înmormîntării), şi mai ales face cîteva însemnări în limba greacă
(e adevărat cu multe greşeli).
Unde v a fi învăţat V lad arta compunerii cîntărilor în notaţia bizan
tină, decît în şcolile de ila Bistriţa, C ozia sau Rîmnic, unde a învăţait şi
arta scrisului frumos ca şi arta socotitului (aritm etica) de vrem e ce va
îndeplini şi funcţia de vam eş la Cîineni, cum însuşi semnează.
«S erviciu l văm ilor de da Cîineni, unde se făcea controlul mărfurilor
care se scurgeau de la Sibiu spre Rîmnicu Vîilcea, Slatina, Piteşti, impu
nea cunoaşterea scrisului, a cititului şi a socotitului» 7. Pe vrem ea aceea
operaţiile aritmetice nu erau stăpînite decît de oameni bine instruiţi,
mai ales că acestea s-au introdus în universităţi abia în secolul al
XVII-dea.
V lad grămăticul a copiat patru cărţi la Rîmnicu Vîloea, menţionînd
că a făcut aceasta din porunca episcopului Ilarion.
«T itlu l de grămătic, iar mai tîrziu, cel de logofăt, ce-1 purta Vlad,
ne face să presupunem că el era ilaic şi fusese angajat la Episcopia Rîmnicului nu numai să copieze manuscrise, ci şi ca să în veţe pe alţii să
scrie şi să citească. Desigur că ucenicii lui v or fi fost mai mult călugări,
aflaţi în serviciul ep iscopiei» 8.
3. Ibidem, p. 41.
4. Ibidem, p. 28.
5. Ibidem, p. 30.
6. Ibidem, p. 95.
7. Ibidem, p. 95.
8.
Nicolae Andrei şi Gh. Pârnuţă, Istoria învăţămintului din Oltenia, Craiova,
1977, p. 83. A se vedea şi Gabriel Ştrempel, Copişti de manuscrise româneşti pină Ia
1800, voi. I, Bucureşti, 1959; A. Manolache şi Gh. Pârnuţă, Contribuţii Ia istoria cul
turii şi Învăţămintului în Teleorman, voi. I, Bucureşti, 1973; Gh. Pârnuţă, Istoria In-
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Interesant este că V lad era şi compozitor, căci la f. 68 v — 69 v citim :
X
(âxepa
eaxî eţxov SouXoî 0(eou) 6Xavto? rpa^aTixoî). (A lta glasul 8 este a
mea rodul lui D-zeu V lad Grămăticul). Este vorba de o cîintare de la
morţi : «P lîn g şi mă tînguiesc» cu text grecesc foarte greşit din punct
de vedere ortografic. Această cîntare are un ambitus foarte mare, amintindu-ne d e’ stilul cîntăriior din manuscrisele de ia Putna. Această cîn
tare a lui V lad iese din cadrul liniştit, monoton, cu mers m elodic din
treaptă în treaptă, cu mai puţine salturi de cvartă, cvintă şi foarte rar
de octavă. A r e o întindere de aproape două octave, ceea ce arată ori
că V lad era un foarte bun cîntăreţ, avînd o voc e înaltă sau poate mărtu
riile conţin vreun secret ca în cele de la Putna. De aceea profesorul
Gheorghe Ciobanu precizează următoarele cu p rivire la
descifrarea
manuscriselor de la Putna : «Rezultă clar — sperăm — că, în manuscri
sele putnene, apechematele nu indică întotdeauna clar sunetul m elodiei
pe ilîngă care sînt puse şi că înainte de a începe transcrierea unei m e
lodii care are apechemă trebuie să ne lămurim dacă şi în ce măsură
are legătură cu sunetul de început al cîntării» 9. Numai că cele de la
Putna se găsesc în mai multe exem plare şi deci se pot compara şi des
cifra ceva mai uşor. Aceasta nu o putem compara decît în linii foarte
mari cu varianta din manuscrisul lui F ilotei ieromonahul de la 1713,
folio 65 transcrisă de Sebastian Barbu-Bucur în F ilo th e i sin A gă i Jipei.
Psaltichie rumănească, I Catavasiei, Bucureşti, 1981, p. 443— 445.
însem nările lui V lad în manuscrisul respectiv apar pînă în anul
1691, an în care ori probabil că a murit Vlad, ori că a donat manuscri
sul, ori că mai tîrziu vreun ucenic al lui V lad l-ar fi dus la şcoala de la
Hureizi.
O
problemă interesantă este şi aceea în legătură cu două texte de
cîntări fără note de ila sfîrşitul manuscrisului.
Ceea ce m-a frapat şi m-a bucurat totodată a fost expresia refe ri
toare la textul acestor două cîntări : Rumănische Eintragungen in K yrillische Schrift» (însemnări româneşti în scrierea chirilică), asupra căreia
vom reveni, precum îşi expresia : «W allachische A rb e it» (lucrare româ
nească) referitoare la copertă.
Fără aceste expresii din catalogul citat al profesorului H. Hunger,
poate n-aş fi dat importanţa necesară şi n-aş şi controlat poate cu d eo
sebită atenţie acest manuscris. Dar, spre surprinderea mea, profesorul
Herbert Hunger n-a menţionat nici însemnările, chiar în româneşte,
de la începutul manuscrisului, nici numele psaltului român V lad Gră
măticul şi vam eş ia Cîineni sau mai tîrziu, crîsnicul (decît în indexul
general de nume). M enţionează în schimb, după cum am spus, textuil
celor două cîntări fără notaţie muzicală ca fiind românesc, ceea ce nu-i
adevărat. Nu recunosc nici un cuvînt românesc şi nici măcar slavon.
Sînt două texte de cîntece populare turceşti în limba turcă veche
(otomană), după cum m-a încredinţat un coleg turc de la Academ ia de
muzică din Viena.
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văfămintului şi gîndirea pedagogică în Ţara Românească, în secolele X V II—X/X,
Bucureşti, 1971.
9.
Gh. Ciobanu şi Marin Ionescu, Antologhionul lui Evstatie protopsaltul Putnei,
Bucureşti, 1983, p. 112.
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Dacă manuscrisul aparţinea îa 1682 lui Vlad, care îl completează,
înseamnă că trebuie să fi fost copiat mai înainte de această dată. T e x 
tele greceşti scrise de V lad conţin, după cum am mai semnalat, muilte
greşeli. Semnează od a tă : gXav-co?, odată gXat&coC, altă dată însă curat
româneşte BXaăaÂ (f. 65 v). De altfel, V lad era mîndru de triumful limbii
române.
Nu se poate îndoi nim eni că Vlad grămăticul şi vameş >la Cîineni,
şi din 1682 pînă în 1691 şi crîsnic, este român. El a preluat probabil
acest manuscris de la grecul Ştefan psaltul din insula Hios, care activa
tot pe aici pe la noi, ca mulţi alţi greci din epoca aceea. Şi ca să pară
şi e l grecteat sau poate să-şi încerce cunoştinţele de limbă greacă a
scris însemnări şi o cîntare cu text grecesc, dar defectuos.
înainte de a reveni asupra cîntărilor compuse de Vlad, Ghiovascu
şi Ivaşcu psaltul (dacă aceştia din urmă sînt doi), am vrea să menţio
năm şi alte cîteva m anuscrise.m uzicale pe care le-am cercetat la .B i
blioteca N aţională din Viena. Acestea sînt următoarele : ms. 24, 90, 91,
118, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 180.
Interesant mi s-a părut şi manuscrisul 150 în care se află cîntări
compuse de G rigorie Lampadarul la cererea mitropolitului M old ovei
Veniam in Costachi. ca şi ms. 90 care conţine slujba Sfîntului Grigorie
Decapolitul ale cărui moaşte se află la mînăstirea Bistriţa din Oltenia,
(«M ag n i G regorii Decapolitis Histria vita et miraculorum item officium
in ejusdem Festo in Ecclesiis Greco-Valahiens celebrări consuetum.
V ix it ante m iile annos. Corpus autem integrum et nune ostenditur in
Tem plo M onasterii V alachia Cis-Alutana de B istriza»). Ms. este gre
cesc. La fel de interesant mi s-a părut ms. 194 — Papadikie (Anastasimatar 4- A n tolo gie n.n.) din secolul X V (493 file) în care printre alţi autori,
întîlnim numele lui Agath on şi Agalian, protopsalţi ce figurează şi în
manuscrisele noastre de la Putna din sec. X V — X V I.
în sfîrşit, manuscrisul gr. 130 în care se află catavasiile lui Ghiobascos şi care conţine 748 file, copiat de M ihail H. Dimitrios din Tesalia
la 20 septembrie 1776, mi se pare foarte asemănător cu unul din manu
scrisele muzicale bizantine de la M uzeul Olteniei.
în acest ms. găsim Anixandarele pe glas 8 identice cu cele din ma
nuscrisele de la Putna.
M ai întîlnim cîntări compuse de Kalist ieromonahul (p. 457), nume
pe care îl găsim atît în manuscrisele de la Putna cît şi în cele din Oltenia.
Toate acestea fac să credem că şi acest ms. provine din România.

Să revenim acum la cîntările care ne interesează.
Cîntarea «P lîn g şi mă tînguiesc», idiom ela a 8-a pe glasul 8 ce se
execută la slujba înmormîntării precum şi ca «s la v ă » la stihoavna v e 
cerniei din sîmbăta morţilor, facerea lui V la d grămăticul, se găseşte
foarte rar în manuscrisele m uzicale vech i bizantine de la noi şi an um e:
în «Psaltikie rumănească» (ms. rom. 61 de la B.A.R.) a lui F ilotei sin
A găi Jipei (1713), f. 65 r-v, în ms. gr.— rom. 642, f. 147 r— 148 v şi în ms.
rom. 4305 (Psaltikia iui Radu Duma Braşovan de la 1751), f. 332 v.
în transcriere liniară o întîlnim la Barbu-Bucur Sebastian în «F ilo 
tei sin A g ă i Jipei. Opere I C atavasier» (Bucureşti, 1981), p. 443— 445.
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Varianta aceasta însă din ms. gr. 100 de ia Viena are o construc
ţie foarte d ificilă şi din această cauză, fie mărturiile nu sînt corecte, fie
că anumite semne muzicale exprim ă altceva decît ceea ce trebuie sau
sînt de prisos. De exemplu, s-ar putea ca chentima să nu fie necesară
în anumite combinaţii de semne cum ar fi petasti— chentimă— ipsili
suprapuse, care exprimă o octavă superioară şi care se întîlneşte de
două ori la începutul cîntării, în rîndul 2 şi 4, sau două chentime şi
ipsili sprijinite pe petasi ca şi chentima şi ipsili sprijinite tot pe petasti
care exprimă cvintă-sextă şi respectiv septimă. Dacă eliminăm chentima
din prima combinaţie obţinem formule aproape identice, iar m elodia nu
mai are un ambitus aşa de mare. Ca şi în cîntările pe glasul 8 din mss.
de la Putna abundă mărturiile specifice glasului 1 ; doar două mărturii
din glasul 8 întîlnim în această lucrare.
Nu acelaşi lucru se întîmplă cu descifrarea catavasiilor de la A dormirea M aicii Domnului, pe glas 1, compuse de Ivaşcu psaltul, din
manuscrisul gr. 100, ca şi cu doxologia pe glasul 4 a lui Ghiobascu din
ms. gr. 130. Acestea au o linie m elodică limpede, cursivă, logică şi
frumoasă.
Oare Ivaşcu şi Ghiovascu vor fi una şi aceeaşi persoană sau nu ?
In cazul cînd nu ţinem seama de stilul şi vechim ea cîntărilor re
zultă că avem de-a face cu un oarecare amestec sau confuzie sau poate
cu o oarecare inversare a acestor două nume. Deocamdată nu ne pu
tem pronunţa fiindcă problema trebuie studiată mai în amănunt.
Să vedem ce spun izvoa rele întîlnite întîmplător.
în ms. gr. 130 Giovascu apare ta ucenic al lui Cosma M acedonea
nul care, se ştie cu aproximaţie, ar fi trăit în sec. X V II— X V III, iar
Ivaşcu psaltul pare ceva mai vech i dacă judecăm după faptul că la
1682 i se reproducea, într-un manuscris, doxologia pe glasul 4, dovedindu-se prin aceasta că ea trebuie să se fi impus ceva mai de demult
în circuitul muzical bisericesc.
Ghiorghios Papadopoulos spune în lucrarea citată mai sus (ed.
1977, p. 270), că Giobaskos V lahos a ajuns la culme după secolul X III
('Jjxjj.aoE xaxi iov IFauova)
şi că a compus m elodiile mai multor cîntări
şi ale unei d ox ologii pe glasul 4, catavasiile la înălţarea Sfintei Cruci
şi la duminica a IlI-a din Post.
în ms. gr. 100 de la V iena se află între file le 43 r— 46 r catavasi
ile Ad orm irii M aicii Domnului pe glasul 1, facerea lui Ivaşcu psaltul
şi imediat pe file le următoare (43— 46), catavasiile Sf. Cruci, pe glasul,
8, la care nu mai menţionează expres autorul, dar se pare că sînt ale
aceluiaşi.
în schimb în ms. gr. 130, găsim doxologia pe glasul 4, facerea lui
Ghiobascu.
DaT oricare ar fi relaţia acestor două nume cert este că ei sînft români, ca şi V lad grămăticul şi vam eş la Cîineni. Că nu au compus în
româneşte, cum ar pretinde unii, e lesne de înţeles şi nu mai insistăm
asupra acestui aspect.
Vom reproduce în anexă cîntările în cauză transcriindu-le şi pe
notaţie liniară.
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R O M Â N I I (V L A H I I ) I N S P A Ţ IU L C A R P A T O -B A L C A N I C
P l N A L A ÎN T E M E IE R E A I M P E R IU L U I R O M Â N O - B U L G A R
Pr. drd. Iulian MICULESCU

în istoriografia românească a ultimului secol problema continuită
ţii daco-romane în Dacia, a originii poporului şi lim bii .române s-a bu
curat de o atenţie prioritară. Desigur este un fapt firesc dacă ne gîndim că originea, locul şi momentul constituirii etnice sînt teme de pri
mă importanţă în istoria oricărei naţiuni. Din nefericire, nu acesta este
m otivul care a deiterminat pe istoricii români să-şi pună cu hotărîre
pana în slujba clarificării unor teze esenţiale ale istoriei naţionale. Ro
mânii au avut totdeauna conştiinţa dăinuirii lor pe aceste meleaguri,
conştiinţă sintetizată atît de grăitor în cuvintele unui ţăran român care,
întrebat cu ocazia unei sărbătoriri a colonizării saşilor în Transilva
nia, de unul dintre aceşitia, dacă şi românii ar fi în stare să facă o ase
menea sărbătoare, acesta a răspuns : «N o i nu avem ce s& sărbătorim,
pentru că nu sîntem veaiiţi de aiurea ; noi sîntem de aici» l.
Pînă în secolul al X V III-lea nu s-a pus cu acuitate la îndoială drep
tul românilor de a locui pe teritoriul pe care-l locuiesc astăzi, mai ales
în Transilvania, cînd au apărut teze neştiinţifice care trebuiau să jus
tifice ocuparea unor teritorii româneşti, denaturînd adevărul istoric în
mod vădit.
’ Încă din secolul al X V Il-le a (1635) umanismul N icolaus Olahus, de
origine română (Olahus — Valahus) scria în lucrarea sa H ungaiia cum
nu se poate mai clar c ă: «Ţara Românească mai înainte se numea Flacia de la Flacus care a adus acolo o colonie romană. Locuitorii se nu
mesc români (...). M old oven ii au aceeaşi limbă, aceleaşi obiceiuri şi aceeaşi religie ca şi cei din Ţara Românească (...). Neamul acesta (al
Transilvăner^ilor, n.n.) este viguros... Românii au credinţa că sînt co
lonişti romani. Dovada acestui lucru este faptul că ei au multe în comun
cu limba latină. în această ţară se găsesc multe monede de ale acestui
popor, fără îndoială indicii puternice ale vechim ii stăpînirii romane pe
Cu toate acestea, reprezentanţii absolutismului austro-ungar tratau
populaţia românească ca pe o naţiune tolerată, lipsită de drepturile de
care se bucurau celelalte m inorităţi privilegiate. Această situaţie a de
terminat pe români să înceapă lupta de emancipare naţională şi soci
ală. Unul dintre prom otorii ei a fost episcopul Inochentie Micu-Klein
(1692— 1768) care cunoscuse operele lui N icolaus Olahus şi Dimitrie
Cantemir şi putea susţine cu tărie originea nobilă română a conaţio
nalilor săi şi dăinuirea lor fără întrerupere pe pămînturile Transilva
niei din vrem ea lui Traian. El scrie petiţii împărătesei M aria Tereza la
V iena şi D ietei transilvane de la Cluj-Napoca, cerînd pentru români, în
virtutea celor două diplome leopoldine (1699, 1710), cel puţin o soartă
egală cu a m inorităţilor p rivilegiate : «C ăci noi de pe timpul lui Tra
ian... am fost moşteni în aoel pămînt regesc şi pînă astăzi stăpînim sate
1. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, voi. I, Bucureşti,
1975, p. 137.
2. Corneliu Albu, Pe urmele lui lon-lnocenţiu
Micu
Klein, Bucureşti, 1983,
p. 115.
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întregi, deşi asupriţi cu mii de m izerii şi felurite sarcini de cei puter
nici» 3. Răspunsul prim it la aceste petiţii că iobagii români «cer nişte
lucruri pe care nimeni pînă acum nu a avut cutezanţa să le ceară de
la înaintaşii noştri» 4, prevestea că lupta v a fi de duraită. Revendică
rile politice ale românilor v o r reapare în Supplex Libellus Valachorum (1791) şi în lucrările corifeilor Şcolii Ardelen e. Se v or angaja în
această dispută o seamă de învăţaţi austrieci ca : I. Fr. Sulzer, W . Tomaschek, J. Jung, P. H unfalvy, care v or ilustra în operele lor concep
ţia statului absolutisit austro-ungar. Acestora adăugăm un nume de ne
fastă amintire — Robert Roesler de care se leagă teoria im igraţionistă
dezvoltată cu mai mult zel decît ceilalţi în lucrarea sa : Rumănische
Studien. Untersuchunger zur ăllteren Geschichte Romăniens, Leipzig,
1871. Cît de mare a fost interesul istoricilor aminitiţi de a «c la rific a » o
problemă istorică se v a vedea din faptul că după destrămarea statului
austro-ungar a pierit şi preocuparea de a cerceta cu atîta pasiune tre
cutul nostru isltoric. Zelul cercetării etnogenezei noastre v a fi prezent
la învăţaţii maghiari pînă în zilele noastre, îndeosebi în cercurile reac
ţionare ale emigranţilor m agh iari5.
în faţa unei asemenea ofensive lansată de reprezentanţii teoriei
imigraţioniste, istoricii români nu au stat inactivi. Riposta a fost dată
de A. D. Xenopol, N. Iorga, D. Onoiul, V. Pârvan, P. P. Panaitescu,
Gh. I. Brătianu, C. Daicoviciu, C. C. Giurescu şi alţii. Ei au apărat teza
autohtoniei care consită în esenţă în :
a) continuitatea neîntreruptă a dacilor în provinciile Dacia şi M oesia după cucerirea romană (sec. II— III) şi adoptarea lim bii latine ;
b) conlucrarea acestora cu romanii într-o simbioză care va duce
în final la formarea unei populaţii romanice, vorbitoare a lim bii latine
populare ;
c) continuitatea acestei populaţii după părăsirea romană şi în v re 
mea m igraţiei popoarelor ;
d) contactul cu populaţiile m igratoare (în special slave) şi asimila
rea acesitora6.
în sprijinul acestei teze, cercetările recente au adus numeroase d o
v e zi arheologice, epigrafice, numismatice şi chiar izvoare literare. După
retragerea aureliană, romanitatea carpato-danubiamă este păstrată atît
în mediul urban cît şi în cel rural, unde populaţia autohtonă se întîlneşte în numeroase aşezări. Pentru secolul al IV-lea, întîlnim pe tot
teritoriul României o cultură materială deosebit de evoluată, cu com
3. Textul la Prof. Emilian Popescu, Continuitatea daco-romană. Procesul de iormare al poporului român şi a limbii române. Rolul creştinismului, în «Glasul Bisericii»,
XXX IX (1980), mr. 6—9, p. 573.
4. Comeliu Albu, op. cit., p. 212.
5. Miron Constantinescu, Constantin Daicoviciu, Ştefan Pascu, Istoria României,
voi. I, Bucureşti, 1971, p. 63.
6. Problema este abordată de Prof. Bmilian Popescu, Romanisierung und Assimilierung in ronrischer und spâtromischer Zeit (2—6 Jh.) auf dem Gebiete Rumăniens
und deren Bedentung iiir die Herausbildung, des rumănischen Volkes in RomanitasChristianitas. Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der romischen Kaiserzeit
Johannes Straub. zum 70. Geburtstag am 18. Oktober 1982 gewidmet, herausgegeben
von Gerhard Wirthunter Mitwirkung von Karl-Heinz Schwarte und Johannes Heinrichs,
Berlin 1982, p. 702—726.
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ponenţă locală, romanică şi dacică, cunoscută şi acceptată de specia
lişti sub denumirea de cultura Sîntana de Mureş 7.
U 11 fapt important ce trebuie subliniat în legătură cu această cul
tură este că — aşa cum dovedesc cu certitudine cercetările arheolo
g ice — ea nu încetează după părăsirea teritoriilor nord-dunărene de
către goţi şi începutul invaziei hunice.
Intre populaţia din nordul şi sudul Dunării există o unitate eitnică
cu substrat geto-dacic şi una de credinţă. De aceea, împăraţii din Constantinopol nu au socotit niciodată pierdute pentru totdeauna terito
riile de la nordul Dunării stăpânite de barbari. Se şltie că încă în se
colele IV — V Imperiul bizantin începuse reîntărirea limesului dună
rean şi reorganizarea provinciilor de la Dunărea de Jos greu încercate
mai înainte. în afara capetelor de pod pe care le avea de-a lungul Du
nării, din Banat pînă la vărsarea ei, Imperiul reuşeşte să controleze,
în secolele I V — V I, cu o mică întrerupere în timpul invaziilor hunice,
un teritoriu între Turnu-Severin şi Buzău, teritoriu demarcat de un val
de pămînt, denumit în literatura de specialitate «Brazda lui N ovac».
în această perioadă, viaţa oraşelor de pe Dunăre cunoaşte o deo
sebită înflorire, culminînd în vrem ea lui Justinian (527— 565). Cerce
tările arheologice efectuate pe întregul teritoriu al României atestă o
d ezvoltare culturală rela tiv uniformă. A stfel la Bratei, Cipău, Ciumeşti,
Tîrgşor, Budureasca, Costişa, Botoşana, Dodeşti etc., apar în conţinutul
culturii materiale influenţe provincial-rom anice, care ne permit să v or
bim de o romanizare în epoca dintre stabilirea hunilor şi slavilor 8. Ca
racteristică pentru această perioadă este cultura m aterială Bratei, nu
mită astfel după localitatea din m ijlocul Transilvaniei (lîngă Mediaş),
unde au fost descoperite importante vestigii arheologice. Obiectele des
coperite aici dovedesc continuitatea populaţiei daco-romane în această
p erioad ă9. Variantele culiturii de tip Bratei pentru celelalte zone ale
ţării sînt : pentru M old ova cultura de tip Costişa-Botoşana l0, pentru
M untenia şi Oltenia cultura de tip Ipoteşti-C în deştin , iar pentru
Maramureş cultura de tip B erea-C ium eşti12.
P otrivit cu situaţia generală de criză din fostul Imperiu roman, nu
mărul inscripţiilor datînd din se£. IV — V I este mult mai mic şi în special
cele pe piatră ; de fapt, acestea erau caracteristice v ie ţii urbane. Cu
toate acestea, documentele epigrafice deosebite în Transilvania, Banat
şi Oltenia, mai puţin M old ova şi Muntenia, atestă continuitatea popu
laţiei romanizate, precum şi aspecte ale v ie ţii social-econom ice şi reli
gioase şi după părăsirea Daciei de armata şi administraţia rom ană13.
7. Dan Gh. Teodor, Apartenenţa etnică a culturii Dridu, în «Cercetări istorice»,
IV, Iaşi, 1973, p. 134— 135.
8. Ideiii, op. cit., p. 135— 136.
9. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 129.
10. Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic In veacurile V —XI, Iaşi, 1978, p.
131 şi urm.
11. V. Teodorescu, Despre cultura Ipoteşti-Cîndeşti în lumina cercetărilor arheo
logice din nord-estul Munteniei, în SCIV, 15 — 1964, 4, p. 485 şi urm.
12. Material inedit aflat în Muzeul din Baia Mare, cf. Dan Gh. Teodor, Aparte
nenţa etnică..., p. 135.
13. Emilian Popescu, Inscripţiile din sec. IV —X III descoperite în România, Bucu
reşti, 1976, p. 18.
r
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Nu mai puţină importanţă prezintă pentru problema In discuţie te 
zaurele m onetare descoperite în peste 160 de localităţi ale ve ch ii Dacii.
Ble atestă folosirea pe scară ilargă de către populaţia autohtonă rom a
nică a monedei de bronz pentru schimb ; se ştie că moneda de aur mai
rar utilizată era dată în special barbarilor drept subsidii conform tra
tatelor.
Plecînd de la faptul că foarte multe obiecte de uz casnic şi inscrip
ţii descoperite au un caracter creştin14, se poate sublinia că religia creş
tină a avut un rol determinant în procesul de romanizare şi continuitate
a populaţiei romanice creştine. Istoriografia românească susţine că a
doua coordonată importantă a etnogenezei noastre, alături de romani
zare o formează creştinismul. Imperiul bizantin continua să controleze
o parte din regiunile din norduil Dunării din punct de vedere politicoadministrativ şi spiritual. El era interesat să trimită misionari în m ijlocul
populaţiei nord-dunărene pentru a o menţine cît mai legată de cea din
sudul Dunării. Desigur, spaţiul nu ne permite să tratăm aici probleme
m ajore ca cea legată de începuturile creştinismului la români, rolul sca
unelor episcopale dunărene ila răspîmdirea creştinismului printre daco
românii aflaţi sub stăpîmire barbară, Biserica din «G o ţia » şi martirii ro
mâni ; acestea pot constitui subiectul unui alt studiu15. Un lucru trebuie
reţinut totuşi, şi anume că «n oi sîntem români fiindcă am devenit creş
tini, şi am devenit creştini, fiindcă am fost rom âni» 16.
începînd cu secolul aii V l-lea, in sud-estul Europei îşi va face apa
riţia un nou popor m igra to r: slavii. Izvoarele bizan tine17 vorbesc des
pre prezenţa slavilor în regiunile dunărene încă din timpul domniei iui
Iustin şi mai apoi sub Iustinian {527— 565). D escop eririi» arheologice
însă, atestă aşezarea durabilă a slavilor pe teritoriul ţării noastre abia
în a doua jumătate a secolului ai V l-lea, mai degrabă spre sfîrşitul ei,
cînd şi izvoa rele scrise amintesc mai frecvent de e i 18. Este posibil to 
tuşi ca grupuri mai mici de siavi (îndeosebi anzii şi sclavinii de care
vorbesc izvoa rele bizantine) să fi pătruns în regiunile est-carpatice în
prim ele decenii ale secolului V I şi să se fi aşezat pe teritoriul M old ovei
şi nord-estul cîm piei dunărene la jumătatea aceluiaşi secol aşa cum vor
să indice descoperirile slave mai timpurii de la Iaşi-Crucea lui Ferent,
Tîrpeşti-N eam ţ sau Dracsini-Botoşani19.
D escoperirile arheologice ne ajută să stabilim şi căile de pătrun
dere a slavilor în regiunile extracarpatioe ale României. A stfel prima
pătrundere mai de am ploare ar fi avut loc prin nord-estul M old ovei, pe
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14. Ion Barnea, Les monumentcs paleochretiens en Roumanie, în «Arta creştină
în România», voi. I, Bucureşti, 1977.
15. Problema a fost abordată de mai mulţi specialişti. Vezi in ultimă instanţă
studiul: Em. Popescu, Creştinismul în Eparhia Buzăului pînă in secolul al V ll-iea, în
«Spiritualitate şi istorie la întorsura Carpaţilor», voi. I, Buzău, 1983, p. 159— 277.
16. Radu Vulpe, Romanitatea şi creştinismul, coordonate ale etnogenezei noas
tre, in «De la Dunăre la Mare», ed. II, Galaţi, 1979, p. 21.
17. Iordanes, Getica 33, în «Fontes Historiae Daco-Romanae», voi. II, Bucureşti,
1970, p. 413.
18. Dan Gh. Teodor, Apartenenţa etnică..., p. 136—437; Idem, Contribuţii privind
pătrunderea şi stabilirea slavilor în teritoriile extracarpatice ale României, în «Car
patica», V, Bacău, 1974, p. 110.
19. Idem, Teritoriul est-carpatic..., p. 133.
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valea Şiretului şi jos, spre estul Munteniei. O parte dintre aceştia au
trecut prin păsurile Carpatilor Răsăriteni în sud-estul Transilvaniei
(Poian şi Cematu). Alte. grupuri de slavi ar fi putut pătrunde prin par
tea centrală şi de sud a M old ovei, mergînd în aceeaşi direcţie : sud-estul
Munteniei. în restul teritoriului românesc slavii s-au aşezat mai tîrziu,
în cursul secolului al V ll-le a .
Analizînd ve stigiile slave timpurii, specialiştii au ajuns la concluzia
că slavii au adus în regiunile noi unde s-au aşezat, cu concursul avari
lor, în a doua jumătate a secolului V I mai cu seamă spre sfîrşitul ei, o
cultură m aterială puţin evoluată, aflîndu-se pe o treaptă inferioară de
dezvoltare. Practicau o agricultură prim itivă, cunoşteau puţin prelucra
rea fierului şi foloseau o ceramică arhaică lucrată exclusiv cu m în a20.
La venirea lor, slavii luau contact cu populaţia locală creatoare a c iv i
lizaţiei de tip Costişa-Botoşana, caracterizată prin folosirea ceram icii lu
crată la roată şi utilizarea uneltelor de fier şi a obiectelor de podoabă
de provenienţă romano-bizantină. Din interferenţa acestor elemente ma
teriale autohtone şi a elem entelor slave arhaice, s-a dezvoltat pe teri
toriul M old ov e i un aspect nou de cultură numit Suceava-Sipot aparţinînd celei de-a doua jumătăţi a secolului V I şi începutului celui
următor 21.
Prezenţa elem entelor slave descoperite în aşezările autohtone în
această perioadă şi neaflarea pînă acum a unei aşezări pur slave ne face
să tragem concluzia că procesul de convieţuire autohtono-slavă începu
se încă din secolul V II, în cadrul căruia elem entele de cultură autoh
tonă au fost net superioare. Elementele autohtone sînt însuşite de gru
purile de slavi care convieţuiau cu populaţia locală păstrîndu-se acea
unitate a civilizaţiei cu caracter romanic de tip Bratei sau Ipoteşti-Cîndeşti. Procesul de asim ilare culturală începuse pe tot teritoriul de la
nordul Dunării, urmat de cel al asimilării etnice în care autohtonii au
predominat. La aceasta a contribuit în mare măsură plecarea în sudul
Dunării a unei întregi mase de slavi după anul 602, cînd cade limesul
danubian. înfiinţarea celui de-al II-lea Caganat avarie în Panonia, care-şi exercită dominaţia şi asupra unei părţi din teritoriul României, îm
piedică pentru o vrem e pătrunderea unor noi populaţii slave sau tura
nice, favorizînd asim ilarea de către autohtoni a resturilor slave care lo
cuiau în nordul Dunării.
In sudul Dunării, procesul acesta de asimilare etnică are un curs d i
ferit. Pătrunzînd în număr mare aici, slavii v o r împinge o parte a popu
laţiei autohtone romanizată spre zonele muntoase ale Balcanilor şi ei
vor forma regiuni compacte etnice, cunoscute sub numele de sclavinii.
Pe de altă parte, populaţia autohtonă regrupată în zonele mai ferite va
forma şi ea comunităţi etnice compacte cunoscute sub numele de roma
nii (vlahii). Cu timpul, slavii, atît cei rămaşi în nordul Dunării ca şi cei
stabiliţi în sudul ei v o r adopta cultura m aterială locală romanică care
le era net superioară 22.
20. Idem, Contribuţii privind pătrunderea..., p. 111— 112.
21. Idem, Teritoriul est-carpatic..., p. 135— 136.
22. Idem, Apartenenţa etnică a culturii Dridu, p. 140.

DOCUMENTARE

251

Asistăm astfel, începînd cu secolul al V lII-lea, aşa cum atestă des
tul de clar cercetările arheologice, ta răspîndirea aspectului celui mai
timpuriu al unei noi culturi numită Dridu23 (proto-Dridu), care acoperă
întreg teritoriul locuit altădată de daci.
«Romanică şi autohtonă în esenţa ei, cultura Dridu acoperă... aproa
pe întreg teritoriul românesc cit şi unele regiuni din sudul Dunării, fiind
singura cultură materială locală atestată în spaţiul carpato-dunărean în
sec. V III— X I » 24.
Aspectul de cultură materială Dridu timpurie se d efin itivează în
cursul sec. V III şi prima jumătate a sec. IX cînd procesul de asimilare
al slavilor de către autohtoni este pe cale de a se încheia în întreg spa
ţiul nord-dunărean. Şi din punct de vedere lingvistic, cercetările au sta
bilit că în sec. V III— IX trebuie admisă apariţia unei lim bi deja consti
tuite — româna comună — folosită de întreaga populaţie, încît slavii nu
i-au putut m odifica structura ei esenţială 25.
Sfîrşitul sec. IX corespunde şi momentului cînd romanitatea orien
tală — care cu timpul se va identifica cu poporul român — v a apare
m enţionată în izvoa rele m edievale externe. Această realitate etnică va
fi prezentă în documente sub numele de vlahii, termen căruia i s-a con
sacrat o bogată literatură de specialitate.
Termenul de vlah îşi are originea la celţii din Galia numiţi volcae
în izvoa rele antice 26.
Denumirea de vlah a trecut la germani (wailh) prin care ei desemnau
pe vecin ii lor romani şi gali romanizaţi. Cu toate că mai tîrziu germanii
vor atribui acest nume numai locuitorilor din Peninsula itailică, termenul
nu-şi va pierde sensul general, adică indicînd o populaţie romanică, v o r 
bitoare a latinei populare. Cu acest sens general v a fi şi reluat de slavi,
care făcînd cunoştinţă cu lumea şi civilizaţia romanică, prin intermediul
germ anilor (sec. IX), aceştia din urmă le v o r transmite şi termenul întîlnit în vorbirea lor curentă27. Aşadar pentru slavi vlah înseamnă un
străin, un neslav de limbă rom anică28. In lumea slavă se întîlnesc două
forme ale term enu lui: vlah la slavii m eridionali — cu această formă
fiind întîlniţi şi la bizantini — şi v o lo h la slavii de răsărit. în izvoa rele
scrise aile vrem ii vom întîlni şi alte forme ca valachus în lumea catolică,
23. Numită astfel după aşezarea datînd de la sfîrşitul mileniului I e.n., situată
lingă Dridu, unde s-au întreprins săpături arheologice de către Ion Nestor şi Eugenia
Zaharia (1950— 1960).
24. Ioan Nestor în Istoria poporului român, p. 108, cf. A. Armbruster, Romani
tatea Românilor. Istoria unei idei, Bucureşti, 1972, p. 16.
25. Dan Gh. Teodor, Apartenenţa..., p. 140.
26. Vezi de pildă Caesar, De bello Gallico II, 24 ş.a.
27. Prima menţiune în scris a termenului apare în biografia lui Metodie, apos
tolul slavilor şi este aplicat italienilor numiţi de acesta wlach.
28. A. Armbruster, op. cit., p. 13; vezi şi Dr. I. Gherghel, Cîteva contribufiuni Ia
cuprinsul noţiunii cuvîntului « vlach», în «Convorbiri literare», LII, Bucureşti, 1920,
p. 3— 8; Dimitrie Onciul, Românii în Evul Mediu, art. în «Enciclopedia română», re
produs şi în «Istorice», ediţie critică îngrijită de Aurelian Sacerdoţeanu, II, Bucureşti,
1968, p. 453; Eugen Stănescu, Vlahii la siîrşitul secolului al X-lea — începutul celui
de-al Xl-lea şi restaurarea dominaţiei bizantine în Peninsula balcanică, în «Revue des
etudes sud-est europeenes», tom. VI, nr. 3, 1968, p. 433 şi toată bibliografia din
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apuseană, blach la unguri, wlah în lim bile turco-asiatice, dar de fiecare
dată se are în vedere aceeaşi realitate etnică.
Cu timpul, termenul de vlah a primit şi accepţiuni secundare29,
cum ar fi aceea legată de ocupaţia lor pastorală. Unii c e rcetăto ri3(), s-au
grăbit să tragă concluzia că numele vlah ar fi echivalent cu păstor, refuzîndu-i caracterul etnic.
Trebuie să subliniem deci că menţionarea acestui nume dat româ
nilor de către străini în Evul mediu, marchează sfîrşitul etnogenezei
poporului rom ân; el exprim ă caracterul său romanic, conţinutul de bază
al expresiei fiind cel etn ic» 31.
Prim ele ştiri scrise despre români se referă la populaţia românească
din Transilvania. Este vorba de Gesta Hungarorum, cronica notarului
Anonim us aii regelui Bela scrisă în secolul al X II-le a 32, dar care rela
tează evenim ente petrecute ,1a sfîrşitul secolului al IX-lea. Anonim us
istoriseşte că la sosirea ungurilor cuceritori în Panonia, ei au găsit acolo
«slavi, Bulgari et Blaohi ac pastores Romanorum». Ei v o r reuşi să su
pună ducatul lui Menumorut care-şi avea reşedinţa la Biharea, în cen
trul Transilvaniei, o ţară condusă de vlahul Gelu (ubonitatem terrae
Ultrasilvane, ubi Gelou quidam Blacus da minium tenebat), iar în Banat
ducatul lui Glad, în pofida ajutorului primit de acesta de ,1a cumani, bul
gari şi blaci (adiutorio Cumanorum et Bulgarorum atque Blacorum).
Demn de menţionat este răspunsul pe care Menumorut îi dă solilor re
gelui Arpad, care, invocînd descendenţa acestuia din neamul iui Atila,
vin să ceară cedarea pământurilor. «Ş i doar dacă acela (A tila ) — spune
Menumorut — a răpit prin violen ţă această ţară de la strămoşul meu,
acum însă, graţie stăpînului meu, împăratul din Constantinopol, nimeni
nu poate să m i-o mai smulgă din m îinile m ele » 33. Remarcăm la românii
din Transilvania conştiinţa prezenţei lor neîntrerupte pe m eleagurile pe
care se găseau şi a dependenţei lor de împăratul din Constantinopol pe
care-1 socotesc singura autoritate legală, după atîtea secole de asuprire
străină.
Episodul cuceririi teritoriilor româneşti din Transilvania de către
unguri la sfîrşitul secolului al IX -lea este consemnat îşi de un alt izvor
binecunoscut de istoriografia românească — Ciordea lu i N estor scrisă
în sec. X I de un autor necunoscut, în ciuda atribuirii călugărului Nestor.
în ea se menţionează c ă : «în anul 6406 (998), ungurii au trecut aproape
de K ie v trecînd peste muntele numit astăzi încă «O u ngourskoie», şi au
ajuns la Diepr unde au ridicat corturile lor, căci ei erau nomazi ca Polovtziens. Venind de la est, ei au trecut rapid munţii înalţi zişi ungureşti
29. A na Com nena, Alexiada V III, 3— 4, ci. Al. E lian şi N icolae-Şerban Tanaşoca,
Fontes H istoriae D aco-Rom anae, voi. III, Bucureşti, 1975, p. 109.
30. Str. Lisev, în «Fontes Latini H isto riae B ulgaricae», 1III, S o fia 1965, p. 213,
cf. N icolae Şerb an Tanaşo ca, Din nou despre geneza şi caracterul statului Asăneştilor,
în «R ev ista de istorie», tom. 34, 1981, nr. 7, p. 1305; J . M atl, Zur Bezeichnung und
Wertung Iremder Volker bei den Slaven, în «F estsch rift fur M ax V asm er zum 70.
G ebuxtstag, am 28 Feb ruar 1956, Berlin, p. 289—290.
31. A do lf A rm bruster, op. cit., p. 15.
32. In 1131 d a că e ste v orb a de B ela II, cum cred unii cercetători sau între
1173— 1196 după alţii, da că este vcurba de B ela III.
33. Ştefan P ascu şi Liviu M aior, Culegere de texte pentru istoria României, Bucu
reşti, 1977, p. 29.
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şi au început să se bată cu V olochs şi slavii care locuiau acolo. Căci
mai înainte slavii locuiau acolo şi volo h ii cuceriseră pămîntul slavilor,
însă după aceea, ungurii au izgonit pe volo h i şi au luat acest pămînt în
posesie şi s-au stabilit acolo cu slavii după ce i-au supus şi de atunci
acest pămînt se numeşte Ungaria. Şi ungurii s-au apucat să se războias
că cu G recii şi au devastat Tracia şi M acedonia pînă la Thesalonic» 34.
V olohii, care luptă alături de slavi îm potriva ungurilor năvălitori, sînt
cu siguranţă românii din Transilvania, aceiaşi întîlniţi la cronicarul
anonim aii regelui Bela.
în ultim ii ani s-au pus în valoare izvoare istorice de provenienţă
orientală care au în vedere istoria noastră m edievală. Prima ştire
ne-o oferă Geografia armenească atribuită lui M oise Chorenaţi. Scrisă
în secolul al IX-lea, G eografia cuprinde un pasaj în care se descriu re
giunile locuite astăzi de români : «Ţara sarmaţilor, din care o parte e
la răsărit de Zaghura, care e (ţara) bulgarilor şi germanilor, (se întinde)
înspre Oceanul nordic pînă ia ţara necunoscută căreia îi zic Balak» 35.
Examinînd serios inform aţiile transmise de acest izvor armean, cer
cetătorii au stabilit că această ţară necunoscută căreia i se zice «B alak»
— nume pe care autorul ll-a împrumutat poate din lumea bizantină
(ŞX<xxoî) — nu poate fi decît al vlahilor, adică al rom ânilor36.
O altă inform aţie despre originea poporului român care ne parvine
din Orient, este din lumea arabo-persană. N e referim la tratatul g e o 
grafului persan Gardizi intitulat Podoaba isto riilor, care descrie reali
tatea etnică politică a Europei de răsărit în secolul al Xl-lea. Gardizi îşi
scrie tratatul în aceeaşi perioadă în care Anonim us îşi alcătuia opera
situînd între slavi (bulgari), ruşi şi unguri un popor din Imperiul roman
(ăz Rum) ; şi toţi sînt creştini $i pe ei îi numesc N-n-d-r. Ei sînt mai
mulţi decît maghiarii, dar sînt mai slabi» 37. A cest popor, de a cărui ori
gine romană autorul este sigur, prin aceasta deosebindu-1 de vecin ii săi
şi pe care-1 situează între Dunăre şi un «munte m are» (Carpaţii), este
poporul român.
Istoricul bizantin Kedren, descriind lupta de la Durostolon, din 971
dintre bizantini şi ruşii conduşi de Sviatoslav «aminteşte de existenţa de
o parte şi de alta a Dunării a unor aşezări omeneşti întărite, cu o popu
laţie locală stabilă. Locuitorii acestor cetăţi vin la împăratul Tzimiskes
să ceară iertare pentru că se aliaseră cu Sviatoslav, predîndu-se împre
ună cu aşezările lor. între fortăreţele situate în stînga Dunării, autorul
bizantin aminteşte Constantia pentru a cărei identificare cercetătorii se
opresc asupra cetăţii Constantiniana Daphne construită de Constantin
cel M are 3S.
Din secolul al X l-le a datează şi cea mai vech e mărturie scrisă care
se referă la românii din părţile de răsărit ale Carpaţilor, cei care mai
tîrziu v o r întemeia ţara M old ovei. Descoperită pe o piatră comemora
34. rioBbCTb" Bp6M6HHbixb jn>Tb, M o sko va—Leningrad, 1950 I, p. 21 cf. E ugen S tănescu , op. cit., p. 435.
35. A urel Decei, Relaţiile româno-orientale, Bucureşti, 1978, p. 32.
36. Idem, op. cit., p. 70, 71.
37. Idem, Asupra unui pasagiu din geograful persan Gardizi (a. 1050), Bucureşti,
1936, p. 3, cf. A. A rm bruster, op. cit., p. 22.
38. Ion B am e a, Stăpînirea bizantină asupra Dobrogei între anii 971— 1185, în
«Din istoria Dobrogei», voi. III, p. 73— 74.
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tivă din insula suedeză Gotland, inscripţia runică de la Sjonhem amin
teşte de un tînăr vareg Rodfos, care fiind în călătorie prin ţări străine a
fost ucis de Blakumen. Specialiştii au văzut în etnonim ul Blakumen for
ma scandinavă a numelui v la h ilo r 39. A v în d în vedere că drumul vare
gilor spre Constantinopol trecea pe litoralul m oldovenesc al M ării N e 
gre, negreşit românii întîlniţi de Rodfos sînt cei ce locuiau la răsărit de
Car păţi.
Cu un nume asemănător — Blâkumen — sînt denumiţi românii în
tr-o operă literară islandeză (Saga lui Eymund) scrisă în secolul al XIIIlea, dar care transpune în scris o variantă orală mult mai veche, poate
chiar din secolul al X I4 e a 40.
Printre cele mai de seamă atestări m edievale ale românilor norddunăreni sînt considerate şi cele din cronicile lui N ichita Choniates şi
Ioan Kinnamos, aparţinînd secolului al XH-lea. Istorisind episodul e v a 
dării din temniţă a lui Andronic Com neanul41 (1164— 1165), şi fuga lui
spre Galiţia unde-şi căuta salvare, N ichita Choniates ne spune că acesta,
fiind «prins de vlahi (itapot 8/,axwv) la care ajunsese zvonul despre fuga
lui, era dus din nou înapoi la împărat» 42. Textul cronicarului bizantin
prezenta anumite neclarităţi în ce priveşte locul unde prinţul putea fi
capturat de vlahi, devenind obiectul unor aprinse dispute neîncheiate
nici astăzi. Astfel, în timp ce unii cercetători43 văd în vlah ii pomeniţi de
Choniates pe românii nord-dunăreni, chiar din M oldova, unde aceştia se
învecinau cu statul halician, a lţii44 îi localizează în sudul Dunării, în
hotarele Imperiului.
Nu la mult timp după episodul istorisit de Choniates, un alt even i
ment ne ajută să-i reîntîlnim pe românii din nordul Dunării participînd
la viaţa politico-m ilitară din această parte a Europei. Cronicarul bizantin
Ioan Kinnamos, care în opera sa acordă o deosebită atenţie domniei lui
M anuel I Comnenul, descrie mai multe expediţii m ilitare ale acestuia
în nordul Dunării. O astfel de expediţie condusă personal de împărat în
anul 1148 îm potriva cumanilor, oferă acestuia prilejul de a străbate pă
mîntul românesc. Cu ocazia acestei expediţii, Kinnamos aminteşte lo
calitatea D em nitzikos45, situată pe malul stîng al Dunării. Cercetătorii
au identificat-o pe rînd cu Zimnicea, Turtucaia, Dinogeţia iar în cele
din urmă cu Turnu M ă g u re le 46.
în calitate de secretar imperial, Ioan Kinnamos este foarte bine in
format asupra campaniei antimaghiare din anul 1167 cînd valah ii sînt
39. V ictor Spinei, Moldova în secolele X I— XIV, Bucureşti, 1982, p. 77 ; Aurel
D ecei, Relaţii romăno-orientale, p. 87— 88.
40. V ictor Spinei, loc c it
41. In 1154 îm păratu l M anuel I Com nenul (1143— 1180) 11 arun că în închisoare
pe v ăru l său A ndronic Com nenul, viitorul îm părat (1180— 1185) sub acu zaţia de com
p lot îm potriva lui.
42. N ichita C honiates, Istoria, în «Fontes...», voi. illl, p. 251.
43. A urel Decei, Relaţii romăno-orientale, p. 8 8 ; V ictor Spinei, op. cit., p. 78.
44. Eugen Stăn escu, Vlahii Iui Kinamos şi Choniates şi prezenţa militară bizan
tină la nordul Dunării sub Comneni, în «R evue des etud es sud-est eu ropeen es», t. IX.
nr. 3, (1971), p. 587— 588.
45. Ioan Kinnam os, Epitoma, în «Fontes...», voi. III, p. 235.
46. Valaques, Coumans et Byzantins sous le regne de Manuel Comnene, în «Byzantina», tom. I, T essalon ik i, 1969, p. 169— 176.

.ANĂ

DOCUMENTARE

minne a
for/areN eit de

recrutaţi în număr mare în armata comandantului Leon Vatatzes. D o
rind să-i pedepsească pe unguri, duşmani ai Imperiului în acel timp, îm
păratul trimite îm potriva lor o armată sub conducerea lui Leon Vatatzes
în care acesta a recrutat şi o mulţime de vlahi, despre care se spune că
sînt colonii de demult ai celor din Italia, «poruncindu-i să-i atace dinspre
ţinuturile de lîngă Pontul zis Euxin, de unde nimeni niciodată nu a nă
vălit asupra l o r » 47. O piniile cercetătorilor în legătură cu originea g e o 
grafică a vlahilor înrolaţi în armata lui Vatatzes sînt împărţite căci, în
timp ce u n ii48 îi consideră români din nordul Dunării, a lţ ii49 îi locali
zează în sudul Dunării, mai sigur în tema Paristrion.
Textul acesta, dincolo de disputa pe care o ridică localizarea vlah i
lor, prezintă o importanţă deosebită pentru că ne descoperă dovada pre
zenţei conştiinţei originii romane la românii, fie din nordul Dunării, fie
din sudul e i 50. Pe ce cale i-a parvenit istoricului bizantin această pre
ţioasă constatare nu ştim ; poate prin intermediul unui participant direct
la această expediţie, sau poate în calitatea sa de secretar im perial cu
noştea nem ijlocit realităţile în care Imperiul era angajat. Campania
antimaghiară şi-a atins obiectivul, M anuel Comnenul restabilind pen
tru multă vrem e liniştea la hotarele de nord ale Imperiului şi reuşind
să controleze o parte importantă din teritoriile nord-dunărene. A flăm
aceasta dintr-un discurs al mitropolitului Manasses al Tesalonicului ţi
nut în 1173, în care, alături de alte popoare care au cunoscut autoritatea
împăratului, apar m enţionaţi şi sciţii şi d a c ii51.
După cum am văzut mărturiile scrise atestă prezenţa unei populaţii
româneşti în tot spaţiul carpato-danubian. Explicaţia numărului mic de
mărturii scrise trebuie s-o căutăm în lipsa totală a izvoa relor interne ca
urmare a v itreg elor condiţii de viaţă în care populaţia locală a fost ob li
gată să trăiască.
în schimb, romanitatea sud-dunăreană, beneficiind de o situaţie po
litică mai bună — la adăpostul puterii bizantine — intră mai frecvent în
atenţia cronicarilor vrem ii.
Pînă nu demult, cea mai vech e menţiune a românilor sub numele
de vlahi era considerată cea din anul 976 întîlnită în opera istoricului
bizantin Kedrenos, dar după cum am văzut, Geografia armenească îi
atestă pe români (Balak) cu un secol mai devreme. înseamnă că terme
nul de pXotx era cunoscut în lumea bizantină, cu mult înaintea însemnă
rii lui Kedrenos S2. Episodul în care Kedrenos face menţiunea vlahilor
este în legătură cu revolta antibizantină de la moartea împăratului Ioan
Tzim iskes, condusă de cei patru fraţi : David, M oise, Aaron şi Samuil,
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47. Ioan Kinnam os, Epitoma în «Fontes...», vo'l. III, p. 239 : «pX<*X“ v tioXov 3(juXov, of
-ccăn s£ ’ ltaXlav âjtotxot rcâXai eTvai Xeyovtoi».
48. C ercetătorilor m ai vechi Th. U spenskij, L. Pic, D. Onciul, N. Iorga, V. Z latarski,
susţin ăto ri ai acestui punct de ved ere li se ad au g ă alţii m ai n o i : A. A rm bruster, op.
cit., p. 24 j E ugen Stăn escu, «pXaxot» p. 588— 593.
49. A doua poziţie este susţinută de Roesler, B. P. H aşdeu, J . Jun g, N. Bănescu,
Vaiaques, Coumans et Byzantins... p. 177— 180 şi I. Barnea, Stăpînirea bizantină asupra
Dobrogei intre anii 971— 1185, în «Din isto ria D obrogei», III, p. 160— 162.
50. Ş. Papaco stea, Les roumains et Ia conscience de leur românite au moyen-âge,
în «R evue Roum aine d'H istoire», IV, 1965, 1, p. 19 şi A. A rm bruster, Ioc. cit.
51. Vaiaques, Coumans et Byzantins..., p. 181— 183.
52. A urel Decei, Relaţii româno-orientale, p. 74.
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cunoscuţi sub numele de cei patru «C om itopu li». Relatînd moartea celui
dinţii dintre ei, istoricul bizantin con sem nează: «Iar dintre cei patru
fraţi, D avid a murit curînd, ucis de nişte vla hi călători între Castoria şi
Prespa şi aşa-numiţii «stejari-frum oşi» 53.
In ce priveşte calificativul de oălxai acordat de Kedrenos vlahilor
pînă acum nu i s-a găsit o explicaţie clară. Unii ce rc e tă to ri54 au pus ter
menul în legătură cu transhumanţa ce caracterizează viaţa păstorilor
vlahi, a l ţ i i 55 l-au legat de ocupaţia de chervangii a vlahilor, iar mai re
cent s-a făcut o apropiere de termenul «k je la to ri» întîlnit în cronicile
m edievale s îrb eşti56 în care vlahii nu erau numai păstori şi agricultori,
ci şi transportori de produse.
In ultim ii ani a apărut ediţia critică a lui Skylitzes în care noul edi
tor Hans Thurn opinează că menţionarea vlahilor ar fi o interpolare a
unui contemporan preluată apoi de Kedrenos 57. Se vorbeşte şi de exis
tenţa unei tradiţii scrise bulgare după care David nu ar fi fost victima
vlahilor, ci, după ce a domnit cîţiva ani s-a retras la mînăstire 58.
Pornfnd de la faptul că menţionarea scrisă a vlahilor din 976 se da
torează unui istoric care a trăit în secolul al X l-le a şi care se referă la
o perioadă anterioară, aplică acest termen cunoscut de el unei epoci
mai v e c h i; A . Armbruster 59 consideră că de fapt prima menţionare si
gură a vlahilor ar fi cea din anul 980, întîlnită la istoricul bizantin
Kekaumenos.
In acest an împăratul V asile al II-lea Bulgaroctonul încredinţează
unui anume N icu liţă (NtxooXtxCaî), în schimbul slujbei de domestic al
excubiţilor, «conducerea vlahilor din E la d a »60 oare cuprindea Grecia
de nord, Thesalia şi Eubeea. Se atestă prin aceasta prima organizaţie
de stat românească în sudul D u n ării: Vlah ia M are, care ar fi avut un
fel de autonomie în cadrul Imperiului bizantin 61.
O altă ştire despre prezenţa vlah ilor sud-dunăreni datează tot din
vrem ea împăratului V asile al II-lea. După ce a încheiat cucerirea sta
tului bulgar, împăratul se ocupă şi de organizarea bisericească a teri
toriilor 'cucerite. In aicest scop dă nişte diplom e care aveau în vedere
organizarea şi jurisdicţia noii arhiepiscopii de Ohrida. Intr-una din di
plome, datată mai 1920 stabileşte jurisdicţia arhiepiscopului de Ohrida
asupra vlahilor din toată Bulgaria (mzoav PouXfaptav ŞXâxtov) 62. Organiza
rea bisericească a vlahilor se desăvîrşeşte în timpul lui A le x io s I Comnenul (1081— 1118) cînd într-o listă a episcopiilor supuse Ohridei întîl53. G eo rgios K edrenos (Skylitzes), Compendiu de istorii. în «F o ntes...», voi. III,
p. 145 : Toutojn Se tmv xtaadpMV o8eX<p<ov A aîiJ jaev eu&iuC aiztSiw avaipErhetC (liaov K aotopiac nai Ilp&jitaC xat xic Xs-fofAEvaC KaXâc Spuî itupa Ttvtov fiXa'xâw oSităiv.
,
54. P. P. P anaitescu, Introducere Ia istoria culturii româneşti, Bucureşti 1969,
p. 122— 123.
55. Ion Barnea, op. cit., p. 87.
56. E ugen Stăn escu, Vlahii Ia sllrşitul secolului al X-Iea..., p. 414.
57. Fontes Historiae Daco-Ramanae, voi. III, p. 145, n. 67.
58. E ugen Stăn escu, op. cit., p. 408— 409, şi n. 3.
59. A. A rm bruster, op. cit., p. 12 n. 2.
60. Kekaum enos, Siaturi şi povestiri, în «Fontes...», voi. III, p. 43—45.
61. Pr. prof. M ircea P ăcu rariu, Istoria Bisericii Române, voi. I, B ucureşti 1980,
p. 1/89.
62. Ştiri reteritoare la organizarea bisericească a vlahilor balcanici, în «Fontes
H istoriae D aco-Rom anae», voj. IV, Bucureşti, 1982, p. 25.
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nim şi una a vlahilor. Dintr-o altă listă a acestor episcopii, din secolul
al X lII-lea, aflăm şi sediul episcopiei la Vreanoti, localitate identificată
cu V ranje (S e rb ia )63. Acestei episcopii a aparţinut şi un anume preot
Ioan, cum aflăm dintr-o însemnare de pe un manuscris din secolul al
X l-lea descoperit în biblioteca bisericii Sf. Clement din Ohrida : ( ’ lcuâwvj?,
tspsuî
i'i'KBxâxTjţ euioxoTt7)î pxâj(u)v).
Prezenţa românilor în cronicile vrem ii se face tot mai simţită în
secolul al X l-le a cînd se intensifică tendinţele de autonomie. Ei au
creat dificultăţi Imperiului bizantin în anul 1066 cînd îi întîlnim în frun
tea răscoalei declanşată în Tesalia (tema Eladei) îm potriva împăratului
Constantin al X -lea Ducas. Cronicarul bizantin Kekaum enos65 care ne
descrie în amănunt desfăşurarea evenim entelor din 1066 ne dă inform a
ţii preţioase despre vlahi, viaţa şi originea dor.
Din opera lui aflăm prim ele nume de vlahi ajunse pînă la noi.
Aceştia sînt V e riv o i Vlahul în casa căruia se adunau căpeteniile răscu
laţilor şi Slavota Carmalakes, care, în ciuda numelui său slav era de
origine vlah. l i întîlnim apoi pe vlahi acţionînd alături de bulgari, pe
care i-au atras de partea răscoalei. A flăm că vlahii din Larissa şi îm
prejurimi îşi aveau dobitoacele şi «n e ve s te le » în munţii Bulgariei, unde
pe timpul v e rii găseau păşuni bune pentru turm ele lor. Aceasta este o
ştire însemnată legată de viaţa pastorală a vlahilor.
Răscoala o dată înfrîntă, Kekaumenos dă frîu liber indignării sale
provocată de faptele vlahilor. Lăsînd la o parte aprecierile sale subiec
tive negative, atenţia ne este reţinută de următoarele cuvinte : «(v la h ii)
nu ţin niciodată credinţa cuiva, cum nu au făcut-o nici vech ilor împă
raţi romani. împăratul Traian a trebuit să se tupte cu ei şi i-a zdrobit
făcîndu-i prizonieri. Aşa-zisul rege al lor, Decebal, a fost ucis şi capul
său expus în m ijlocul Romei pe o lance. E vorba aici de aşa-numiţii daci
şi bessi. M ai înainte trăiau în apropierea Dunării şi pe Saos, pe care azi
îl numim ISava, unde stau acum sîrbii, în locuri întărite de natu'ră şi
greu accesibile...» 66.
Despre cucerirea Daciei de către Traian, Kekaumenos putea foarte
uşor afla din izvoa rele antice (D io Cassius) sau prelucrări bizantine ale
acestora, însă legătura pe care acesta o face între vlahii contemporani
şi vech ii «daci şi bessi» — lucru pe care nu-1 putea afla din izvoare —
implică existenţa unei tradiţii mai vech i privind originea romană a
vlahilor 67.
Am intirea unei migrări de populaţie românească de la nordul
Dunării spre Balcani, aşa cum s-ar putea înţelege din pasajul citat este
o problem ă mai vech e a istoriografiei noastre, care revin e tot mai mult
63. Silv iu Diragomir, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice in Evul mediu Bucu
reşti, 1959, p. 1 3 ; «F an tes...» voi. IV, p. 25, n. 4.
64. Pr. prof. M ircea Păcurariu, op. cit., p. 192 j Eugen Stăn escu, op. cit., p. 430—
431 j N icolae Popescu, «Ioan Preotuh, episcopul Aromânilor — cel mai bătrln preot
român, pe la anul 1050, in «B jO.R.», nr. 52/1954, p. 457— 458.
65. Kekaum enos, Staturi şi Povestiri, în «Fontes...», voi. III, p. 27— 43.
66. Kekaum enos, op. cit., p. 41. Spunînd c ă v lah ii nu ţin niciodată credinţa cuiva,
cronicarul bizantin are în v ed ere necredinţa lor fa ţă de stăpîn irea bizantină.
67. Fontes Historiae Daco-Romanae, voi. III, p. 41, n. 7 0 : A. A rm bruster, op. cit.,
p. 21—22,
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în actualitate68. Această posibilitate a unei m igrări de la nord la sud
şi nu invers contrazice teoria roesleriană ce şi-a făcut loc multă vrem e
în istoriografia europeană.
Către sfîrşitul secolului X I şi începutul celui următor, aflăm pre
ţioase inform aţii despre românii sud-dunăreni din opera A n ei Comnena,
fiica împăratului A le x io s I Comnenul (1081— 1118).
A stfel, în 1083, cu ocazia unei expediţii împăratul trece printr-un
sat de vlahi numit E ze v an 69, iar opt ani mai tîrziu (1091) ordonă ceza
rului N ich ifor M elissenos să înroleze în armata destinată luptei îm po
triva pecen egilor recruţi «dintre bulgari şi dintre cei ce duc o viaţă
nomadă». «P e aceştia — spune A n a Comnena în continuare — , limba
populară îi numeşte v la h i» 70. Folosind termenul «nom ad» autoarea are
aici în vedere fenomenul transhumanţei caracteristic v ie ţii păstorilor
vttahi.
T ot din opera A n ei Comnena aflăm că un fruntaş al vlahilor, cu
numele Pudilă inform ează pe împărat în timp ce alţi vlahi le arată in
vadatorilor cărările de trecere peste m u n ţi71.
Prin aceste inform aţii avem dovada existenţei unei populaţii ro
mâneşti pe malurile fluviului la sfîrşitului secolului al X l-lea. V lah ii se
dovedesc buni cunoscători ai drumurilor prin Balcani, lucru ce le va fi
de folos în frămîntările politco-m ilitare de la sfîrşitul secolului al X ll-lea.
Politica abilă a Comnenilor, în special a lui M anuel I, a dus la p oto
lirea pe moment a aspiraţiilor de autonomie ale populaţiilor valahe şi a
altora din Peninsula Balcanică, dar politica neinspirată a lui Isaac
Anghelos va duce la trezirea unor resentimente antibizantine şi tendin
ţe de independenţă ce se vor finaliza cu întem eierea unui stat indepen
dent româno-bulgar (1186).
Din cele arătat pînă aici, reiese că teritoriul românesc nu a fost nici
odată o «terra incognita» sau o «terra deşerta». Izvoarele scrise, arheo
logice, epigrafice şi numismatice atestă continuitatea de-a lungul seco
lelor a unei populaţii romanice, protoromâne şi apoi române în întreg
spaţiul carpato-balcanic. O realitate istorică care face să dispară ideea
de «m iracol» acordată procesului etnogenezei noastre de către unii
istorici.
ŞT IR I IN E D IT E R E F E R IT O A R E L A Z ID IR E A B ISE RIC II
«SF. I O A N B O T E Z Ă T O R U L » D I N S C H IT U L C H I N O V I A L P R O D R O M
D E L A SF. M U N T E A T H O S
Pr. SC A RLA T PORCESCU

La A rh iv e le statului I a ş i1 se păstrează şase scrisori exipediate, în
intervalul noiembrie 1856 — mai 1860, arhiereului Filaret Scriban Stavropoleos, rectorul seminarului «V en iam in » Socola, de către m onahi2
68. Gh. I. Brătianu, Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti, Bucu
reşti 1980, p. 56 ; Eugen Stăn escu, op. cit., p. 434— 438.
69. A na Com nena, op. cit., p, 85.
70. Ibidem ,
71. Ibidem.
1. Fond Sem inarul «V eniam in», do sar 877.
2. Trei dintre ele sem nate de Nifon ieroschim onah (în una cu titlul de «igumen»),
două de N ictarie ieroschim onah, A ta n asie schim onah şi N ectarie m onah iar una
singură de N ic tarie ieroschim onah.
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care, la Sf. Munte Athos, se străduiau să înalţe biserica «Sfîntul loan
B otezătorul», de la schitul Prodrom. De ce s-au adresat aceşti monahi
arhiereului Filaret Scriban ? ! Cred, întîi, pentru că numitul arhiereu
era o «fa ţă » remarcabilă a Clerului — monahii atoniţi cunoşteau, negreşit,
prestigiul de care se bucura acesta — cu uşa, necontenit, deschisă, atît
la m itropolitul M o ld o v e i şi Sucevei, în vrem ea aceea Sofronie M iclescu, cît şi la căpeteniile de stat, iar, în al doilea rînd, pentru că mica
obşte monahală românească, închegată, la Sfîntul Munte Athos, în anul
1852, avea un «m etoc» situat în vecinătatea' mînăstirii Socola-Bucium,
aşadar şi cu Seminarul pe care-1 conducea şi unde lo c u i* arh iereu l;
înalta poziţie pe care o avea Filaret Scriban în viaţa bisericească şi,
mai cu seamă, m egieşia mînăstirii Socola cu m etocul schitului atonit
Prodrom, probabil, şi alte m otive pe care nu le cunosc, au putut con
duce la statornicirea unor relaţii între rectorul Seminarului şi monahii
români care se sileau ca să dea viaţă aşezării româneşti atonite. Filaret
Scriban era pentru ei, ucenicii săi, un povăţuitor şi un sfătuitor înţelept,
«faţa schitului(lor) în M old ova», şi, fireşte, de aceea era el rugat ca
să m ijlocească buna rezolvare a problem elor pe care schitul le avea în
M oldova.
Scrisorile, anexate la sfîrşitul acestor rînduri, deşi referitoare, în
prim plan, la strădaniile unor călugări de neamul nostru de a aprinde
şi întreţine făclia monahismului românesc la Athos, sînt interesante
deoarece pun în lumină încrengătura condiţiilor şi îm prejurărilor în
care s-a zidit biserica «Sfîntul loan B otezătorul» din schitul Prodrom.
Avînd, apoi, în vedere că, în sînul comunităţii româneşti atonite, s-au
ivit, după anul 1867, unele neînţelegeri, regretabile, despre care, în
diferite scrieri, avem relatări, unele neîntemeiate pe documente, ba,
chiar, tendenţioase, scrisorile care se publică, acum, sînt concludente
în legătură cu istoria schitului românesc Prodrom din Sfîntul Munte
Athos în etapa 1852— 1860. A vem , prin urmare, un material documentar
preţios, care, într-o zi, va fi folosit la întocmirea unei m onografii ştiin
ţifice asupra schitului nostru de acolo.
înainte de a cunoaşte ceea ce cuprind cele şase scrisori, consider că
o scurtă relatare privind naşterea aşezării călugăreşti române Prodrom,
şi viaţa acesteia în cei dintîi ani de existenţă apare cu totul necesară.
Intîlnim, se ştie foarte bine, urme ale e v la v iei româneşti, peste tot, în
Sf. Munte Athos.
V o ie v o z i din cele două ţări româneşti — Muntenia şi M old ova —
ierarhi, demnitari de odinioară sau credincioşi, deseori, anonimi, înflă
căraţi de sentimentul înalt al iubirii frăţeşti, al ecumeniei ortodoxe, s-au
îndreptat, prin fapte ctitoriceşti, spre acest ostrov al monahismului ră
săritean. Nu este cazul să amintesc, acum, contribuţiile fiilor neamului
nostru la înălţarea, înveşmîntarea, înzestrarea şi, în general, ajutorarea
mînăstirilor atonite. A vem , deja, lucrări scrise de istorici şi cercetători
ai O rtodoxiei şi ai v ie ţii noastre bisericeşti care pun în lumină actele de
binefacere ale românilor dreptcredincioşi la Athos. Deşi, gîndirea, sen
sibilitatea şi bunăvoinţa românilor ortodocşi sînt evidente pretutindeni,
cu toate acestea, ei nu au în Sf. Munte o mănăstire mare a lor cum au
celelalte Biserici ortodoxe surori.
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P rivirile fiilor neamului nostru s-au îndreptat, cu prisos de atenţie
spre aşezările călugăreişti atonite, ca şi spre alte centre aile Ortodoxiei,
deseori, învăluite de necazuri, fără nici o îndoială, la îndemnul conşti
inţei lor ortodoxe şi nu la acela al conştiinţei lor naţionale. A tît prin
acte de binefacere, cît şi prin monahii români care au vieţuit, de-a lun
gul secolelor, în mînăstirile mari ale Athosului sau în schituri m ici şi
colibe, neamul nostru dreptcredincios a adus contribuţii remarcabile
la buna desfăşurare a v ie ţii spirituale şi materiale a acestui ostrov al
O rtodoxiei.
Drumeţul care-şi îndreaptă paşii spre aşezările monahale atonite
sau cercetătorul care caută, în arhive şi biblioteci, adevărul istoric, întîlneşte şi cunoaişte sensibilitatea ortodoxă română şi, deopotrivă, sub
stanţiala dărnicie a neamului nostru. N egreşit, într-o zi, se va găsi şi
omul care, întemeiat ipe documente şi tradiţii istorice, va scoate în re
lie f osîrdia unor sihaştri români cunoscuţi prea puţin sau necunoscuţi
care au vieţuit la Athos, în duhul patericului spre slava ortodoxiei şi a
neamului nostru.
O înfiripare monahală românească, la Athos, despre care avem' im 
portante ştiri în scrisorile anexate, a luat naştere în prim ele decenii ale
secolului trecut. P otrivit docum entelor3, pe la începutul secolului al
X lX -lea, în chilia Ianicopulo («a cinstitului înainte m ergător»), situată
«în hotarele Sf. Lavre îşi supusă aceleia», «s-a nevoit fericitul întru po
menire Justin». «D iadohii» acestuia, Patapie şi Grigore, au cerut m itro
politului Veniam in Costachi ca să m ijlocească, prin intervenţia sa la
Patriarhia de Constantinopol, întem eierea şi organizarea unui schit cu
mai mulţi călugări români în locul chiliei în care vieţuise Justin — p ă
rintele lor duhovnicesc. «Pecetluita scrisoare de înfiinţare a schitului»,
datată iunie 1820, cuiprinde, între altele, urm ătoarele: Schitul Sf. Ioan
Botezătorul «să se zică de aici înainte obştievieţuielnic schit a binecinstitorului neam al m old oven ilor» supus m înăstirii L a v r a ; dichiul să
fie pomenit şi ascultat; schitul v a avea viaţă de o b ş te ; se v or adhita
«îm părăteştile dajdii, haraciuri 4 şi capitaţiile 5 celor ce întru acest sfînt
schit se găsesc» ; dacă v or fi mai mulţi vieţuitori, mînăstirea Lavra va
da teren pentru vie, grădină, p o m i; din m ilosteniile prim ite se va oferi
şi călugărilor care vieţuiesc în chilii sau colibe ; odoarele, veşm intele
şi cărţile cîte sînt şi cîte v o r veni să nu fie înstrăinate etc. A ceste hotărîri s-au luat de către adunarea marii Lavre «ou socotinţa şi voin ţa ce 
lor în schit aflători m oldoveni îşi s-au întărit cu monastireasca pecete şi
cu ale noastre iscălituri».
Revenind în ţară «d iad oh ii» G rigorie şi Patapie nu s-au mai întors
la Athos. La aceşti călugări şi la alţii din neamul nostru se referă au
torii uneia dintre scrisori notînd că s-a mai încercat organizarea unei
aşezări monahale româneşti la Athos dar nu s-a izbutit «din pricină că
îndată cum începea să ivea feluri de pricini şi îm piedecări sau că mu
3. Publicate în colecţia «U ricarul», II, Iaşi p. 189, III, Iaşi, p. 409, XII, Iaşi, 1889,
p. 95, 103,108.
4. Tribut impus odinioară de turci ţărilor R o m ân e şti; una dintre cele patru rate ale
ace stu i tribut.
5. Im pozit, sub form ă de cote fixe, perceput, în Evul m ediu, pe fiecare cap de
locuitor.

NA

DOCUMENTARE

Lţie

rea începătorii şi ţară străină fiind, lesne să risipe părinţii în toate păr
ţile neavînd nici un sprijin mai puternic de nicăierea şi aşa rămînea
osteneala şi cheltueala în zadar ba încă şi de vorbă părinţilor greci
zicînd că neamul nostru românesc nu este destoinic nici statornic a în
tem eia măcar un mic lăcaş aicea în Sf. M unte».
La începutul anului 1852, doi cuvioşi călugări, N ifo n şi Nictarie,
originari din mînăstirea Horaiţa, stabiliţi la Athos, au cumpărat de la
mînăstirea Lavra, cu 7000 de lei, «proprii lor bani», locui pe care au
vieţuit mai înainte, Justin, Patapie şi Grigore, în vederea întem eierii
unui schit chinovial românesc. Printr-o carte, datată 18 aprilie 1852, m i
tropolitul Sofronie al M o ld o v e i şi Sucevei a dat călugărilor pomeniţi,
fireşte la cererea acestora, binecuvîntarea «d e a începe şi întemeia acest
schit,... în cinstea Sf. Ioan B otezătorul» (Prodrom). Ulterior, m itropo
litul a acordat schitului un loc în apropierea m itropoliei pentru «odăi şi
mitoc celor ce vin de acolo » (1855), un ajutor anual din casa centrală
a clerului (1856) şi a fixat cîteva reguli după care să se conducă m o
nahii acestui s c h it: viaţa lor v a fi de obşte ; /pravila şi slujba se vor
săvîrşi în m oldoveneşte ; călugăriile şi hirotoniile se vor face cu în v o i
rea chiriarhului de la I a ş i; stareţul va fi ales de părinţii schitului, apoi
întărit de m itropolitul M o ld o v e i şi Sucevei şi de domnul acestei ţ ă r i;
stareţul va cere povăţuiri de la m itropolitul M old ovei.
T ot la începutul anului 1852, N ifon şi N ictarie au intervenit la dom
nitorul M old ovei, G rigorie A l. Ghica, rugîndu-1 ca să m ijlocească în
fiinţarea schitului. «In unire cu m itro p o litu l Sofronie, domnul, prin
hrisovul datat 7 iulie 1853, după ce va fi luat legătura cu Patriarhia din
Constantinopol şi cu mînăstirea Lavra, a statornicit următoarele : deo
camdată, în schit v or vieţui 20 de că lu g ă ri; dacă numărul lor va creşte,
mînăstirea Lavra va da mai mult p ăm în t; comunitatea schitului va plăti
anual L avrei 1000 de lei «supt numirea de drit chiriarchicesc», afară de
«îm părăteştile şi loca Iniei le dări... ce se hotărăsc de comunitatea Sf.
Munte ; pecetea schitului va avea în m ijloc scena «T ăierea capului Sf.
Ioan Botezătorul» şi împrejur însemnarea : «P ecetea Sf. Schit m old ove
nesc a Sf. Ioan Botezătorul din Sf. Munte a Lavrei 1852» ; domnul a
hărăzit schitului 3000 de galbeni, depuşi în casa centrală a administra
ţiei «Sf. Spiridon» din Iaişi; dobînda acestei sume de 300 galbeni anuail,
v a fi trimisă schitului Prodrom pentru întreţinere, în două rate, prin
egumenul mînăstirii Sf. Trei Ierarhi din I a ş i; Grigore A l. Ghica a mai
înzestrat schitul cu vase liturgice de argint, veşm inte şi cărţi bisericeşti.
Izbutind să înfiinţeze schitul Prodrom pentru români, cei doi călu
gări, N ifo n şi N ictarie, ajutaţi, negreşit de ceilalţi vieţuitori, spre a în
făptui ceea ce făgăduiseră, au început pregătirile în vederea zidirii b i
sericii şi a chiliilor călugăreşti. C ele şase scrisori pun în lumină stră
daniile călugărilor din schitul Prodrom consacrate zidirii bisericii,
cum şi unele evenim ente care, circumstanţial, aiu survenit între anii
1856— 1860.
Terenul pe care călugării români îl cumpăraseră de la mînăstirea
Lavra cu 7000 de lei, glăsuiesc scrisorile, «n-au fost altă decît un loc
pustiu, o iruinî avînd o încăperi de doi sau trii oamieni şi un paraclis
d ezgolit şi părăsit». P otrivit celor stabilite în hrisovul domnului Gri-

iei,
ştiirin
uni şi
Dile
r al
aite
în>ub;i şi
recuţi
şi a
im. ale
Li al
uată
poitro;a la
it cu
- păLlui»,
Ioan
ecinal să
dhita
sfînt
:a va
oferi
ntele
hotăa ceete şi
întors
ă au. unei
nă că
ă mui, 1889,
ate ale
cap de

26 1

262

BISERICA O RTODOXĂ RO M A NĂ

gore A l. Ghica, datat 7 iulie 1853, schitul chinovial românesc, odată
ce a fost înfiinţat, trebuie să plătească anual «îm părăteştile şi localn icile dări», iar m înăstirii Lavra «dritul chiriarhicesc». Începînd din
1852 pînă în 1856, haraciurile, «dosim ata» 6 şi «filo tim u l» dat mînăstirii
s-au ridicat la suma de 1000 lei. în anul 1856, vieţuiau foarte «strîm toraţi», în «schitişorul» întemeiat, «20 părinţi», cum, de altfel, se
hotărîse.
Referindu-se la faptul că schitul, «poartă gloriosul numş de schit
m oldo-român», ieroschimonahul Nifon, adînc mulţumit, face cunoscut
arhiereului Filaret Scriban că prin «duhovniceştii fiii» săi, ca o pîrgă
a întregii naţii», neamul nostru s-a ridicat la un «punct de glorie îna
intea celorlalte naţii a E vropei». Totodată, el doreşte să se ştie că în
schit se înalţă «rugăciuni de zi şi de noapte pentru patria lor şi pentru
prea fericiţii şi vrednicii de toată lauda ctitori», iar locaşul de închi
nare se va ridica «spre cinstea patrii».
Cum «au dat şi făgăduinţă la multe persoane», pe cînd se aflau în
M oldova, vieţuitorii schitului Prodrom au început lucrările pregătitoare
ce aveau să culm ineze cu zidirea bisericii.
Ei au «chem at (un) arhitect care-i cunoscut în tot Sf. M unte» (din
scrisoarea datată 8 mai 1860, reiese că «arh itectul» era «un coţovlah
foarte iscusit şi deştept») şi s-au «sfătuit destul de mult dimpreună şi cu
alte persoane ispitite în acest fel de lucrări». S-a hotărît, fireşte, în ca
drul discuţiilor purtate, să se aducă «apă îndestulătoare în ograda» schi
tului, să se facă o «sternă» 7 în care să se strîngă cît mai multă apă, «la
maluil mării să se facă o magaie pentru sprijinirea materialului ce se va
aduce cu caicile de pe la diferite locuri» şi, în sfîrşit, s-a hotărît amena
jarea drumului, «pentru a să putea pogorî la malul mării şi a să sui în
cărcat pană în deal ila schit cale de jumătate de ceas». A p o i s-au tocmit
de îndată meşteri şi s-a strîns «cea mai mare parte de m ateriale», unele
dintre ele specificate în scrisorile trimise de la Sf. Munte Athos.
La 21 noiembrie 1856, lucrările de construcţie ale bisericii nu înce
puseră. Din scrisoarea care poartă această dată reiese că «tem elia» lo 
caşului se va «pune cît de curînd». Scrisoarea datată 15 iunie 1857, arată
că «lucrul bisăricii continuă cu nădejdea în Dumnezeu», ceea ce de
monstrează că piatra fundamentală a locaşului se aşezase, foarte pro
babil, la începutul anului 1857. în aceeaşi scrisoare sînt unele referiri
la «n envoirea urmată între părintele Antim şi D. K. Anastasie P o g o r »8.
Ieroschimonahul N ifo n scrie arhiereului Filaret Scriban că nu poate
veni în ţară pentru a vedea despre ce este vorba deoarece este reţinut
«cu trebile zidirei bisericii».
\ în timpul lucrărilor au survenit şi unele greutăţi, amintite în scri
soarea datată 17 septembrie 1857, ca, de pildă, scumpetea şi lipsurile.
Arhiereu l Filaret este rugat să intervină la epiţropia «Sf. Spiridon» ca
6. Dosimata — cîştig, sumă achitată la date fixe şi carereprezintă
o rată
arenda unei m oşii; filotim — despăgubire pentru cedarea unui teren, a unei
treprinderi comerciale, a unui contract; filodormă.
7. Rezervor în care se strînge apa.
8. Părintele Antim, vieţuitor şi conducător al metocului pe care schitul atonit
avea la Bucium — Iaşi, ajunsese la unele neînţelegeri cu Anastasie Pogor,
cinuite, probabil, de felul în care se colectau banii.
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să nu m icşoreze venitul pe care anual îl producea suma de 3000 galbeni
hărăzită de G rigore A l. Ghica schitului. Deoarece, se pare, din m otive
necunoscute, unii ctitori şi binefăcători din ţară nu mai trimiteau «dania
giuruită», ieroschimonahul N ifo n cere ajutorul arhiereului Filaret.
Următoarea scrisoare, datată 7 martie 1860, este semnată de patru
vieţuitori din schitul P ro d ro m ; ieroschimonahul N ifo n nu apare printre
ei, fapt care arată că el era plecat în alte părţi după ajutoare. Din docu
mente contemporane 9 şi chiar din corespondenţa pe care o semnalez
reiese că N ifo n plecase în Muntenia după ajutoare şi chiar în Rusia.
Intre altele, călugării comunicau
arhiereului Filaret că-şi împlinesc
«datoriile cerute tagm ei m onahiceşti» ; ei mai vesteau că «lucrul b i
sericii m erge înainte». Din moment ce avem, în scrisoare, referiri la
«mademul de piatră m oale cari s-au pregătit pentru bolţile şi cubilele
bisăricii» 10, înseamnă că lucrările ajunseseră la partea superioară a
edificiului, adică la boltire. H otărîţi să termine biserica, monahii de la
Prodrom cer stăruitor arhiereului Filaret să le m ijlocească trimiterea
ajutoarelor făgăduite, între altele, «acela de la cucoana Ruxandra Rozn ovăniţa» în sumă de 1000 galbeni deoarece ei au împrumutat bani pen
tru continuarea lucrărilor.
Prin ultimele două scrisori, una din aprilie 1860 şi a doua din mai
1860, nesemnate şi de ieroschimonahul Nifon, nefiind, el, la Sfîntul
Munte se cere insistent arhiereului Filaret Scriban ca să facă demer
surile cuvenite pentru trimiterea banilor hărăziţi, ca şi a celor făgăduiţi
de diferite persoane pentru ca locaşul schitului să fie asprăvit şi îndes
tulat cu înzestrări pentru cît va sta lumea aşazată spre neîncetata slavoslovia lui Dumnezeu îşi spre cinstea şi podoaba iubitei noastre patrii».
Ceea ce săvîrşesc ei acolo, la Athos, este, cum se menţionează într-o
scrisoare, «un lucru foarte bun» ; dacă «patrioţii noştri v o r vedea, le
va plăcea şi nu v or zice că mult s-au cheltuit» ; ei înştiinţează că meş
terii au lucrat, dar «toate pietrele din tem elie :şi pănă la acoperemînt
spatele părinţilor le-au cărat». Spre a închide gura, îndeosebi a «(pă
rinţilor gre c i» care spun că românii nu-s vrednici să organizeze o aşe
zare călugărească la Athos, vieţu itorii de la Prodrom roagă să li se tri
mită bani ca să se poată isprăvi «macar numai bisărica» ; între altele, ei
mai comunică arhiereului Filaret că strădania lor de a zidi un locaş ro 
mânesc este cunoscută în toată lumea ortodoxă şi spre acest schit,
«ch inovion», se îndreaptă fii ai «n aţiei rom ane», «o ri din care parte de
lo c » şi ei nu-i pot prim i deşi «sînt fra ţi» întrucît nu au unde.
Pentru înălţarea bisericii Sf. Ioan Botezătorul din schitul Prodrom
n-au contribuit numai m oldoveni. îndată după începerea lucrărilor de
construcţie ale bisericii, ieroschimonahul N ifon, stareţul schitului, s-a
adresat, la 15 martie 1857, mitropolitului N ifo n al U ngrovlahiei cerîndu-i ajutor şi binecuvîntarea de a colecta de la. credincioşi deoarece
«biserica se zideşte şi schitul s-a înfiinţat spre slava lui Dumnezeu şi
cinstea întregului neam românesc». M itropolitul, la 30 aprilie 1857, a
9. Ieromonahul Damian, Chestiunea schitului românesc chinovial al Si. Ioan Bote
zătorul din Siîntul Munte Athos, Bucureşti, 1879.
10. Termenul «mademul de piatră moale» denumeşte piatra uşoară provenită de la
o carieră sau o mină în care se găsea acest material, iar termenul «cubile» de
numeşte turlele bisericii.
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îngăduit să se adune ajutoare în M itropolia U ngrovlahiei pentru înăl
ţarea bisericii de la Prodrom. Un act semnat de stareţul Nifon, la 10
august 1859, adeverea că de la «credincioşii români din V alah ia» s-au
colectat «4226 de galbeni» prin părinţii rînduiţi n .
Stareţul N ifo n a călătorit şi în Rusia cu scopul de a aduna ofrande
pentru schit dar a scris «că este mare lipsă de bani îşi acolo ca şi în
M old ova». Nu ştim cît a adunat, dacă, într-adevăr a adunat ceva în
Rusia ; reiese din scrisoarea datată aprilie 1860 că «oam enii din Basa
rabia unită» 12 şi unii preoţi din această regiune au oferit ajutoare.
Deşi în cei dintîi ani de existenţă, Prodromul a fost un schit m ol
dovenesc, cu toate acestea, pentru zidirea bisericii din acel schit au
contribuit îşi credincioşi din alte regiuni româneşti şi chiar unii străini.
De altfel, după unirea înfăptuită în anul 1859, în pofida unor neînţele
geri între monahii atoniţi originari din diferite regiuni româneşti, schi
tul Prodrom a devenit o aşezare chinovială călugărească a tuturor
românilor.
Pe lîngă ştirile referitoare la lucrările de construcţie ale bisericii,
scrisorile conţin şi alte informaţii. De pildă, aflăm că monahii schitului,
în 1856, s-au adresat printr-o scrisoare, şi caimacamului — atunci T e o 
dor Balş — al M o ld o v e i13, fără îndoială, în v re o problemă referitoare
la schit. La Sf. Munte Athos, în prim ele luni ale anului 1857, au căzut
ploi, de obicei, foarte rare pe acolo. Printre închinătorii sosiţi la schit,
în 1857, unii erau din Bucureşti. De la diferiţi credincioşi din Rusia s-au
primit vase de argint şi veşm inte bisericeşti. Unii închinători ruşi au
dat îndemnul de a se trimite în această ţară «răvaşe la felurite per
soane» prin care să fie rugate să ajute schitul.
Unul dintre vieţuitorii schitului, «părintele G rigore», a fost dat «la
Sf. Munte ca să desăvîrşească limba ©lină». Stareţul N ifo n a fost sfă
tuit prin scrisori, să nu trimită schitului ceea ce, eventual, a adunat în
Rusia prin «mănăstirea Rusicunului de aicea care ieste giumătate greci
şi giumătate ruşi şi după necazul ce au acum pe români pentru luarea
m oşiilor nu ne vor mai da nim ică». M onahii de la Prodrom au fost
sfătuiţi, în ţară, să nu ceară ca să li se dea şi lor din veniturile pe care
le aduceau m oşiile afierosite m înăstirilor din Sf. Munte, trecute, între
timp, la Departamentul Cultului adică în etapa de «strămutare a aşezăm înturilor», pentru că grecii s-ar tulbura şi le-ar pune piedici la înăl
ţarea bisericii. De asemenea, să nu ceară să li se dea din veniturile
pe care le aduceau m oşiile mînăstirilor Sf. T rei Ierarhi din Iaşi şi Cotrooeni din Bucureşti dăruite «d i opştie la tot Sf. M unte».
Biserica Sf. Ioan Botezătorul a schitului românesc Prodrom, zidită
ou ajutoare primite de ila fiii neamului românesc, era terminată în anul
1866. Scrisorile care se publică, acum, cuprind ştiri interesante referi
toare la lucrările de construcţie ale acestei biserici, în intervalul 1957—
1960. A ceste scrisori, aşadar, au valoarea unor documente cu ajutorul
cărora cunoaştem, în parte, cum, de către cine şi în ce îm prejurări a
11. Detalii In broşura «Chestiunea schitului românesc chinovial...».
12. Judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail, prin Tratatul de la Paris din 1856, fuseseră
retrocedate Moldovei.
13. Teodor Balş a stat în fruntea Moldovei, în calitate de caimacam, incepînd de la
11 iulie 1856 pînă la 17 februarie 1857.
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Cu smerite mătănii sărutăm dreapta
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anul

eferi957—
itO TU l

-ări a
iseseră
. de la

265

fost zidit acest sfînt locaş românesc. în diferite arhive de la Athos sau
din ţară mai sînt, negreşit, numeroase documente privind istoria schi
tului Prodrom, la jumătatea secolului trecut, unele publicate iar altele
necunoscute, cu ajutorul cărora s-ar putea cunoaşte cum s-au desfă
şurat lucrările de construcţie ale bisericii pînă în anul 1866. între timp,
obştea călugărilor români s-a înmulţit pentru care s-au clădit corpuri
de chilii şi diferite atenause necesare unei gospodării şi, ulterior, s-a
trecut peste unele disensiuni şi peste unele împerecheri regretabile
statornicindu-se spiritul frăţesc de unitate românească.
La 20 aprilie 1866, C. A . Rosetti, ministerul Cultelor, făcea cu
noscut mitropolitului N ifo n al U ngrovlahiei că guvernul român doreşte
să fie trimis, la Sf. Munte Athos, arhiereul Isaia V ic o l Dioclias spre a
sfinţi biserica schitului Prodrom nou construită. Ministrul făcea, tot
odată, mitropolitului N ifo n rugămintea de a cere patriarhului ecumenic
ca să dea arhiereului Isaia binecuvîntarea canonică de a săvîrşi slujba
sfinţirii. Un proces verbal, încheiat la 21 mai 1866, arată că sfinţirea a
avut loc chiar în acea zi. La această ceremonie, arhiereul Isaia V ic ol
a fost însoţit de arhimandritul Sofronie V îrn av 14.
Scrisorile la care m-am referit, în aceste cîteva rînduri, sînt docu
mente istorice valoroase pentru cercetătorul care va încerca să scrie o
monografie asupra schitului Prodrom. Pe lîngă aceasta e le sînt şi o do
cumentare de limbă.
întîlnim în aceste scrisori, particularităţi dialectale (fonetice şi
lexicale) ale graiului m oldovenesc, ceea ce înseamnă că ele sînt scrise
de m oldoveni. De pildă, cazuri de rotacism : pâră în doc de pînă ; alter
nanţe de grafie : Biserica — b isâiica ; priim i — primi, nedejde — nă
dejde, Dumnezeu — Dumnezău, di — de, răbdări — răbdare, mari —
mare, iară — iarîşi — iar, să — se — sî, taceţ — faceţi, ieste — este,
iacim — facem, urmezi — urmezi, singur — săngur, ajutor — agiutor,
lăcui în loc de locu i, m aigă în loc de meargă, năsîp în loc de nisip etc. ;
termeni care circulau mai cu seamă, în M old ova : m erem eturi, stemă,
haraci, strănsură, hărăzit, etc. N otez, în treacăt, că n-am redat aceste
scrisori întocmai cum au fost ele scrise, n-am respectat, adică întru
totul originalele deoarece, prioritar, le consider documente istorice şi,
numai, în al doilea rînd documente de limbă.

Scumpa, nepreţuita şi mult dorita scrisoarea Preo Sf. Voastre am primit-o cu
mari bucurie şi înţelegînd atit acele ce mă sfătuiţi, cît şi despre starea fericită
a sănătăţii Preo Sfinţiei Voastre, înştiinţîndu-mă că să află întru deplinătate, ne-am
14. Ştiri privind sfinţirea bisericii se găsesc într-un scurt istoric al schitului Prodromul, scris de monahul Antonie Focşăneanu, la sfîrşitul secolului trecut; ma
nuscrisul se află la preotul I. Mareş, vicar administrativ la Episcopia Romanului
şi Huşilor ; unele ştiri şi în broşura «Chestiunea schitului românesc chinovial...»
de ieromonahul Damian, Bucureşti, 1879, p. 19—20.
a O. R. — 3

BISERICA O RTODOXĂ R O M ÂNĂ
bucurat întocmai ca de însăş viata noastră. Dînd slavă Intru tot milostivului şi mult
induratului Dumnezeu din a cărui har şi milă şi cu rugăciunile Preo Sf. Voastre ne
atlam şi noi sănătoşi dimpreună cu tot soborul adunat in schitişorul Prodrom şi carele
acum dupre cum este ştiut poartă gloriosul nume de schit moldo-român; o nume
nou! O Moldavie fericită I pre care veacurile nu te-au putut rădica la acest punct
de glorie înaintea celorlalte naţii a Evropei căci duhovniceştii fiii tăi cari eşifî din
sinul tau ca o pîrgă a întregii naţii spre îmbrăţişarea unii mai adevărate lepădări
de sine, îndepărtarea sfîntului munte al Atosului, în acea strălucită şi plină de du
hovnicească desiatare. Gradina maicii lui Dumnezeu în timpurile din urmă nu avea
unde să-şi plece capul, iară astăzi o epohă fericită! Numărul de 20 suflete
plini de umilinţă şi de răspect cu cutremur dă slavă întru tot Induratului şi mult
milostivului Dumnezeu, vărsind lacrimi de multămire înaintea prea curatei sale maici
şi Sfin. înainte mergătoriu, rugîndu-se in neprecurmatele lor rugăciuni de zi şi de
noapte pentru patria lor şi pentru prea fericiţii şi vrednicii de toată lauda ctitori,
cari ne-au ajutat, ne-au sprijinit şi ne-au povăţuit cu înţeleptele lor sfaturi, din
care unul şi cel mai zelosu asupra acestui lucru sînteti Preo Sfinţia Voastră, care
ne-aţi ajutat în toate privirile, şi această dragoste a Preo Sfinţiei Voastre robind
inimile noastre am voi ca toate lucrurile noastre să le mărturnisim Preo Sfinţiei
Voastre dacă ar fi cu putinţă ca la toate să urmăm înţeleptelor sfaturi ci ni le
veţi da. Insă mare depărtare este de la noi pără la Moldova, dar cu toate acestea
harul lui Dumnezeu ne apropie gânditori întărind dragostea ca a unor fii cătră
părintele lor, de la carele aşteptăm ajutoriu ca de la o persoană prin care în siera
Preo Sfinţiei Voastre ajutorează Dumnezeu, nu numai pe noi neputincioşii, ci şi
pe toată ţara Moldovii dupre cum ştim că este străbătută vestea pără la porţile
împărăţiilor Evropei, iar, acum şi în Sfîntul Munte, care este socotit de lume îm
părăţia moralului religiosu. Pentru aceasta de mare folos am socotit a fi pentru
schitişorul nostru ca să înştiinţăm pe Preo Sfinţia Voastră despre toate împrejură
rile urmate de la începutul lucrării acestui schitişor spre a avea lămurită ştiinţă
de starea în care s-au aliat cînd l-am luat precum şi toate cheltuielele ci s-au
urmat, atît cu materialele, căt şi cu cele ce neapărat au cerut trebuinţa a să face
şi fără de care nici au fost cu putinţă, şi aceştia încă foarte strîmtoraţi.
Noi, Preo Sfinţite, după venirea noastră de la Moldova voind a ne ocupa de
zidirea bisericii dupre cum am fost dat şi făgăduinţă la multe persoane, am şi chemat
arhitect cari-i cunoscut în tot Sf. Munte şi ne-am sfătuit destul de mult dimpreună
şi cu alte persoane ispitite în acest feliu de lucrări şi am hotărît că biserica nu
se poate face pără ce mai întăi nu vom avea apă îndestulătoare adusă în ogradă,
precum şi o stemă, asăminea la malul mării să se facă o magazie pentru sprijinirea
materialelor ce să va aduce cu caicile de pe la alte locuri, precum şi drumul de
la schit din vale pără acolo, pentru a să putea pogorî la malul mării şi a să sui
încărcat pănă în deal la schit cale de jumătate de ceas, cu toate că acest drum
va sluji vecinic pentru descărcarea tuturor proviziilor trebuitoare ci le aducem de
pe la alte ostroave, aceste dar neputîndu-le nici cum încungiura, am şi tocmit de
îndată meşteri care lucrînd neîncetat le apropie săvîrşirea. Acum cu ajutorul mi
lostivului Dumnezeu, a Sf. Ioan Botezătorul şi prin rugăciunile Preo Sfinţiei Voastre,
am tocmit meşteri şi pentru zidirea bisericii a cărei temelie nădăjduim a să pune
căt de curînd. Pentru care cu smerenie căzînd ne rugăm Preo Sfinţiei Voastre ca
să binecuvintaţi această întreprindere a noastră. Ca cu lesnire să se poată săvîrşi
acest sfînt lăcaş întru slava lui Dumnezeu spre cinstea patrii şi spre vecinica po
menire şi a Preo Sfinţiei Voastre, ca a unui sprijinitoriu şi ajutătoriu; listişoară de
cheituele am trimis şi Preo Sfinţitului Mitropolit ca să aibă ştiinţă de urmările noas
tre ca nu neştiind acestea să samene vrăjmaşul vreo neghină din care să urmezi
vreo îndoială, ci din contra cu mari smerenie ne rugăm Preo Sfinţiei Voastre ca
la vreun prilej cînd veţi socoti dupre înţelepciunea ce v-au dat Dumnezeu să-l în
demnaţi a ne ajuta precum şi pe alţi boieri cari veţi socoti Preo Sfinţia Voastră.
Ca doară am putea să ridicăm acest sfînt lăcaş, fiindcă cea mai mare parte de ma
teriale o avem strînsă pănă acum. Pentru acestea toate din adăncul inimii ne rugăm
ca să nu ne lăsaţi nemăngăiaţi, făcîndu-vă o idei de greutăţile locului în care ne
aflăm şi cheltuelele urmate pără acum, căci cînd am luat în stăpînire acest locşor
n-au fost altă decît un loc pustiu, o ruinî avînd o încăperi de doi sau trii oameni
şi un paraclis dezgolit şi părăsit, ba încă şi pentru acesta am plătit 7000 lei sfintei
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lavri cănd l-am luat în stăpînire şi alte multe cheltuieli, din care numai cele ce
s-au urmat de la venirea noastră acum în Moldova li supunem cunoştinţei Preo
Sfinţiei Voastre spre ştiinţă.
Rămîind la mila Preo Sfinţiei Voastre prea plecaţi şi supusă slugi.
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—plata haraciurilor. Dosimata împreună cu filotimu ce-1 dăm monastirit cu
prinşi pe vremi de patru ani de la 1352 pană la 1856.
—cuprinde cheltueala meremetului, adusul apii, depărtare 3500 coţi, facere
unii sterni pentru strîngerea apei, asămine şi facerea magazii la malul
m ării;
— s-au plătit pentru facerea a 2000 cîntări var, căre 44 ocă căntariu, căte
5 lei căntariu.

1000

750
-= s-au plătit pentru aducerea a 1500 ocă năsip tot pentru biserică.
8750
Preo Sfinţite ne rugăm ca să vă milostiviţi a primi scrisoarea către ex
celenţa sa căimăcamul ca să o daţi însuşi Preo Sfinţia Voastră că poate veţi vorbi
ceva după dragostea carea ştim că aveţi cătră acest sf. lăcaş.
1856 noembrie 21
Dela Slîntul Munte
Preo Sfinţitului şi mult milostivului nostru stăpîn chirio chirio Filaret Stavropoleos,
rectorul seminarului Socola, cu smerită metanie să să dei la Eşi la Socola.
(Arhivele Statului Iaşi, Fond Seminarul «Veniamin Costachi», dosar 877, filele
169— 170).
;
II
Preo Sfinţite şi mult milostive stăpîne
Cu toţii dorim din suflet ca smerita noastră scrisoare să vă întîmpine sănă
tos, şi dorind a şti şi despre noi, iarăşi cu smerenie vă înştiinţăm că sîntem sănătoşi
pentru care dăm slavă lui Dumnezeu. Cu smerenie iarăşi a vă înştiinţa că în Sf.
Munte se află pace, linişte, desile ploi încă şi astăzi urmează care este un lucru
de minunat şi foarte rar întînplat pe aice. Lucrul bisericii continuă cu nădejdea
în Dumnezeu, necăutînd la duhul veacului şi la ispitele ce vin asupra noastră, căci
toate cu agiutorul lui Dumnezeu şi cu rugăciunile Preo Sfinţiei Voastre le biruim,
dintre care una acum ne stă asupră şi aceasta este nenvoirea urmată între părin
tele Antim şi D. K.: Anastasie Pogor, şi noi încurcaţi fiind cu trebile zidirei nu
putem veni acolo, pentru aceasta i-am trimis ca în ceasul ce va primi scrisoarea
noastră să dei demisie şi să-şi caute de drum unde va voi, iar paralele rămîn la
mustrarea ştiinţăi lui căci sînt păcate streine, însă de avem har înaintea Preo Sfin
ţiei Voastre apoi agiutaţi-ne de am făcut bine, iar de am greşit apoi îndreaptă cum
va fi mai bine după Dumnezeu.
închinători în primăvara aceasta am primit destui între care au fost şi cîţiva
români din Bucureşti, de asemenea, am primit cîteva vase de argint şi alte veşmîntării din Rusia, şi acum iarăşi avem trimisă în Rusia 12 răvaşe la felurite per
soane însemnate, făcute după îndemnul ruşilor închinători dintre care unii şi acum
se află la Sf. Munte.
Ne-am înştiinţat încă că aţi primit pe Iancul Ştefănescul în şcoală şi pentru
aceasta cu umilinţă ne rugăm ca să aveţi o deosebită purtare de grijă pentru dînsul
căci pe fratele său Gheorghe l-am făcut călugăr în ziua de înălţare, acum îl pre
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gătim cit mai de grabă să-l dăm la şcoală pentru a se desăvîrşi în limba elină,
rugaţi-vă dar pentru dînsul şi pentru noi păcătoşii care sîntem a Preo Sfinţiei
Voastre plecate şi supusă slugi.
NIFON
ieroschimonah
1857, iunie în 15.
Sf. Munte
Preo Sfinţitului şi al nostru prea milostiv stăpîn şi diiţhoivnic Părinte Filaret Stavropoleos cu smerenie (Filele 175— 176).
•

III

Cu smerite metanii căzînd ne închinăm Preo
Sfinţiei Voastre Milostive stăpîne
Am primit dorita scrisoare a Preo Sfinţiei Voastre din trecuta lună iulie şi
mult ne-am bucurat că sînteţi sănătoşi, şi noi, aseminea cu agiutorul lui Dumnezeu
şi rugăciunile Preo Sf. Voastre ne aflăm sănătoşi pentru care ne-ncetat trebue a
ne ruga lui Dumnezeu. In timpul de faţă foarte multe nevoi avem, ştie numai unul
Dumnezeu ce greutăţi întîmpinăm, pe de o parte scumpetea, pe de alta zidirea şi
în toate strîmtorare şi lipsă dar cu toate acestea să ne rugăm lui Dumnezeu ca
pe toate să le biruim.
In primăvara trecută şi imai încoace am scris de cîteva ori ca să vie părintele
Antipa şi nu ştim cum o înţeles scrisorile noastre, că nu aşa am scris după cum
sfinţia sa socoteşte oă noil-am opri aici, ci alte îndemnuri am avut de l-am chiem at; 1. ca să-l sfătuim cum să urmeze în /timpul căt va şăde la mitoc j 2. ca să
ne aducă strănsura ce au făcut de cînd s-au dus, ca unul ce este mai credincios ;
3. şi cea mai de nevoe să ne sfătuim ce să facem acuim cănd Sf. Spiridon vra a
ne micşora ven itu l; aşa dar ne rugăm Preo Sfinţiei Voastre ca să blagosloviţi şi
să ne ertaţi că noi pentru aceste pricini l-am chemat, iară nu pentru altele oarecare.
Şi în aceste grele împrejurări pentru noi ne rugăm Preo Sfinţiei Voastre ca
să stăruiţi cu toate puterile pentru acest Sf. schit care din nou să rădică, ca Epitropia Sf. Spiridon să nu micşoreze venitul a 3000 (drahme) cep e deoparte este hărăzit
prin hrisov domnesc nici de cum a se micşora, iară pe de alta să scăpăm de legă
turile singhiliului patriarhicesc, iară încăt să atinge de alte dăruiri ce-ar urma,
să fie după voinţa dăruitorilor, precum arată chiar singhiliul; însă vă mai rugăm
ca Preo Sfinţia Voastră cănd va fi cu putinţă, să sfătuiţi pe clironomii C. Casandra
Ghiculeasă (cari de părintele Antipa sînt bine cunoscuţi), să nu oprească dania făcută
de numita, pentru că aici să urmează panahizile şi rugăciunile cu care noi ne-am
însărcinat dar şi D-nealor să nu oprească dania giuruită lui Dumnezeu, ca să nu
le fie cu păcat.
Pe părintele Grigore l-am dat la Sf. Munte să desăvîrşească limba elină, vă
rugaţi pentru dînsul şi pentru noi cari sîntem a
Preo Sfinţiei Voastre supusă slugi
NIFON
ieroschimonah igumen
1857, septembrie 17, Sf. Munte
Onorat Preo Sfinţitului şi mult milostivului nostru stăpîn Filaret Stavropoleos. La
[aşi.
(fila 183)
'
IV
Cu smerite şi fieşti metanii ne închinăm cu toţii
Preo Sfinţiei Voastre al nostru prea milostiv stăpîn
Iarăş îndrăznim a vă face supărări şi cu a doua scrisoari aducîndu-vă aminte
şi de a noastră smerenie fiind că in vremea aceasta dupre cum am înţăles sînteţi
însărcinaţi cu multe şi mari griji priimind asupră-vă nenumărate însărcinări in nă
dejdea şi ajutorul puterii lui Dumnezău. Şi pentru aciasta credem că nu cu uşu
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rătate. vă iaste a le cuprinde toate şi a le isprăvi fiind tot trebi mari şi greu de
isprăvit. Ci însă noi sîntem cu bună nădejdi şi avem credinţi că vă va ajuta pu
terea lui Dumnezău toate a le isprăvi di vremi ci sînt lucruri plăcute lui Dumnezeu,
fără numai dacă cu credinţi şi cu răbdări veţi stărui.
Iată că vă înştiinţăm şi pentru noi ucenicii Preosfinţiei Voastre (pe care vă
rugăm ca să-i cercestaţi mai des) cum că din mila lui Dumnezeu ne aflăm sănătoşi
cu toţii silindu-ne după puteri a ne împlini datoriile cerute tagmei monahiceşti;
lucru bisăricii mergi înainte pănă acum mademul de piatră moale cari s-au pregătit
pentru bolţile şi cubilele bisăricii s-au isprăvit ; marmurile s-au aşăzat, herestre,
var, năsip şi cărămidă toate li-am închipuit, fără numai că ne-am îndatorat
cu o mie de galbini care i-am luoat cu dobîndă pănă cînd vom primi pre aceia
care îi nădăjduim di la patrioţii noştri; deci acum cu smerenie vă rugăm ca să nu
vă supăraţi şi grabnic să ne înştiinţaţi ci nedejdi esti di acolo de unde ştiţi că
nădăjduim, pentru că noi după cum ne-au îndatorit părinitele şi după cum ne-aţi
scris şi Preosfinţia Voastră ziicînd că bănuiesc patrioţii di ce nu să faci bisărica.
Iată că acum cu toate puterile ne-am pus ca dacă nii va ajuta IDumnezău să o
isprăvim în vara aceasta numai dacă di la Moldova nu ni să va întîmpla vrea îm
piedicări din pricina paralilor. în scurt noi în nedejde agiutorului lui Dumnezău
ne-am făcut gătire ca sî margă lucru înainte pănă la isprăvire penjtru că di aculm
dacă vom slobozi meşterii neiisprăvind bisărica mai mare pagubă vom ave, că atunce
rămînem ziditori şi cu bisărica neisprăvită. încă şi materialul adunat sî răsipeşte
şi să prăpădeşte cari lucru în urmă puteţi săngur să cunoaşteţi oi poate să să întîm ple; iară dacă vom isprăvi bisărica măcar di vom rămîne şi datori vom aye
aciastă măngăiere cum că avem bisărică. Şi puternic ieste acela a căruia ieste bi
sărica a ni răscumpăra din datorii, vă rugăm încă şi pentru aciasta ca alăturata
scrisoare către D-neei Cucoana Ruxanda Roznovăriţa să faceţ osteneală ca sănqur
să o duceţ pentru că i-am scris cum că Preosfinţia Voastră sănteţi faţa schitului
nostru în Moldova. Şi cînd sî va pute înlesni ca să dei ace mie de galbini pre
cari o au hărăzit schitului, Preosf. Voastre să vă dei pentru că sănteţi ctitor la
noi şi ştiţi chipul cum să ni-i trimiteţi asămine şi celelalti scrisori să le trimetiţl
pi om sigur ca să le împărţiască pre la locurile lor şi încredinţîndu-ne rugăciunii
Preosf. Voastre rămînem smeriţî, preplecaţî şi întru tot supuşî.
Nectarie, ieroschimonah
Ignatie, ieroschimonah
Atanasie, schimonah
Nectarie, monah
1860, martie 7 zile
Preosfinţitului Pre înţeleptului şi al nostru pre milostiv stăpîn Filaret Stavropoleos
cu smerenie siă să dei la M. Socola (Fila 269).
V
Hristos a înviat şi cu smerite metanii ne închinăm
Preosfin. Voastre al nostru preamilostiv stăpîn
Prin smerită scrisoarea noastră facem cunoscut Preosf. Voastre curti că am pri
mit scrisori de la părintele nostru Nifon, însă numai scrisoare iară ajutoriu pănă
acum nimică. Şi scrisorile care vi le-am trimis Preosfinţiei Voastre ca să le trimi
teţi nu le-au' primit pentru că ne scrie că nu are nici o înştiinţare despre noi încă
de cînd era în Moldova iată anume 4 luni şi mai bine şi scrie că pănă acum nu
li s-au dat voe de umblat ci aşteaptă ca să li să sloboadă condică şi blagoslovenie,
însă ne scrie că eslte mare lipsă de bani şi acolo ca şi în Moldovat Cu toate acestea
noi i-am scris ca mult puţîn ce va da Dumnezeu să trimeată în Moldova la Preosf.
Voastră şi Preosf. Voastră să ne trimetiţi aicia pentru că de vor trimete de acolo
trebuie să trimeată la mănăstirea Rusicunului de aicea care ieste giumătate ruşi şi
giumătate greci şi după necazul ce au acum pe români pentru luarea moşiilor nu
ne vor mai da nimica, iar din Moldova totdeauna Vin oameni
de-a noştri şi cu
chipul acesta lesne poate să ni-i aducă.
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La pornirea părintelui în Roşia ne-au scris cum că au lăsat pe părintele Simion
numai ca să stăruiască de a scoate banii schitului de pre la locurile ştiute şi el nu
ştim ce faci că niciodată nici nu ne-au scris nimică şi fiindcă meşterii la Sfinţii
Apostoli au obiceiul de să duc la tara lor pentru aciasta pre mult vă rugăm ca
cu chipurile care veţi şti să iconomisiţi ca în acea vreme să se afle aicea banii
de la Sfîn. Spiridon şi de la departament şi de unde va mai da Dumnezeu pintru că
acum. nu ne cer meşterii atîţia bani. Iară la ducirea lor din Sf. Munte nu mai avem
ce mai zici, trebuie să ne îndatorim şi să le plătim cu toate că şi pănă acum săntem
destul de datori plătind şi dobîndă şi din această pricină am fost siliţi a mai trimete
şi pe înfăţăşătoriul aceştia pe Sfinţia sa d-hnicul Maxim carele este om foarte iscusit
în d-hovniceştile cunoştinţe şi îmbunătăţită viaţă avînd şi credim că să vor folosi
mulţi de sfinţia sa din aceia ce iubesc pe Dumnezeu şi mântuirea sufletelor lor şi
fiindcă oamenii din Besarabia unită s-au îndreptat toţi la noi a veni spre închinare şi
chiar ne-au scris preutul Iordachi din satul Chişmichiu (?) care este giumătate ceas
de la Reni ca să-i trimetem un părinte din schit în acele- părţi spre a putea strînge
ceva ajutoriu şi de acolo pentru că sînt oameni evlavioşi şi milostivi. Şi acum iarăşi
la Preosf. Voastră năzuim şi cădem rugîndu-vă ca să vă milostiviţi şi să-l îndreptaţi
pre fonfii adică să-l facei cunoscut preosfinţitului mitropolit şi să-i mijlociţi scoaterea
blagosloveniei spre umblarea cu condica şi recomendare la părintele Teoctist arhi
mandritul de la Ismail. Iară milostivul Dumnezeu pentru atîta dragoste ci-i arătaţi cătrâ
sărăcuţul nostru schit credim că nu vă va lăsa nemăngăiat nici în lumea aceasta nici
în cealaltă că nemincinos este cel ce au zis că întru căt aţi făcut unuia dintraceşti
fraţi ai mei pre mici, mie aţi făcut.
In mari nedumeriri şi mâhnire ne aflăm pentru că nu avem nici un feliu de
răspuns după atîtea scrisori ci vă trimitem şi nu putem cunoaşti, nu triimetiţi sau
triimetiţi şi să pierd.
Ertaţi-ne şi nu ne urîţi pentru că noi altă nădejde după Dumnezeu nu avem
ci rugăciunilor Preosf. Voastre încredinţîndu-ne r^mînem cu toţii smeriţi plecaţi şi
întru tot supuşi.
NECTARIE
ieroschimonah
1860 apr.
(Fila 272).
VI
Cu smerite prea plecate şi fieşti metanii
Inchinindu-ne sărutăm sfintele blagoslovitele mini
al nostru prea milostiv stăpîn
Cu cea în Hristos sufletească mare bucurie am priimit cinstitaţ şi sfînta Preosf.
Voastre scrisoare de care ne-am bucurat ca de un dar ceresc văzînd neadormita
purtare de grijă ci aveţi pentru întemeierea dumnezeiescului lăcaş al sărăcuţului
nostru schit.
Pentru că noi în vremea de faţă după Dumnezeu pe Preosf. Voastră vă avem
de măngăieri şi sufleteşti şi trupeşti şi dintru aceasta cunoaştem cum că are Dumne
zeu purtare de grijă şi pentru noi rînduindu-ne un asemine părinte îndestulat de
toate vredniciile, plin de Duhul lui Dumnezeu fşi iubitor de patriotismos, măngăietor
şi mijlocitoriu între oameni şi între Dumnezeu. Iară mai ales în această cumplită vre
me cu adevărat că unde voeşti Dumnezeu să biruieşti rînduiala firii, pentru că la
Dumnezeu toate sînt cu putinţă, mulţam» să fie ziditorul pentru toate acestea. Şi cu
fierbinţi lacrămi ne rugăm lui Dumnezeu ca să îndelungeze viaţa (noastră) pănă la
isprăvirea tuturor mijloacelor cerute unei săvîrşite chinovii adică isprăvit şi îndes
tulat cu înzestrări pentru cît va sta lumea aşezată spre neîncetata slavoslovia lui
Dumnezeu şi spre cinstea şi podoaba iubitei noastre patrii. Ca şi noi şi cei după noi
în linişte să putem îndeplini îndatoririle cerute chipului ce purtăm. încă iarăş mai
rugăm bunătatea lui Dumnezeu ca să ne învrednicească şi chiar de a Preosf. Voastră
împreună cercetare aicea, şi credim că va fi aciasta pentru că cu credinţă cerem şi
nădăjduim, că şi Preosf. Voastră vă veţi bucura cînd chiar cu ochii veti vedea. Pentru
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că măcar deşi cu multă osteneală şi cheltuială dar să face un lucru toarte bun ; încă
socotim că oricine din patrioţii noştri va vedea îi va plăcea şi nu va zice că mult s-au
cheltuit, arhitector sau protomaistor avem un coţovlah foarte iscusit şi deştept, toate
pietrele din temelie şi pănă la acoperămînt spatele părinţilor l-au cărat, numai lucru
l-au lucrat meşterii şi precum v-am mai scris meşterii pănă acum bani n-au luat iară la
Sfinţii Apostoli, iunie în 29, fiindcă avem gînd ca să părăsim lucrul bisăricii şi să dăm
drumu la toţi meşterii şi atuncea negreşit trebuiaşte să plătim tot cît au lucrat pănă
acum. Pentru aceasta prea mult vă rugăm dacă veţi fi putut scoate ştiuţii bani de pe
la locurile ştiute precum ne-aţi scris să grăbiţi a-i trimete mai înainte ca să ne putem
plăti de meşteri, iară de nu apoi macar răspuns să ne trimiteţi ca să ne împrumutăm
şi de acolea înainte cu totul din toate să încetăm.
Noi nici acum nu atît ne-am silit dar pentru că ştim că patrioţii de multe ori
au început acest lucru în Sfîntul Munte şi niciodată nu l-au mai isprăvit din pricină
că îndată cum începia să ivea feliuri de pricini şi împiedicări sau că murea începătorii
şi ţară străină fiind, lesne să risipie părinţii în toate părţile neavînd nici un sprijin mai
puternic de nicăierea şi aşa rămînea osteneala şi cheltuiala în zadar.^ ba încă şi de
vorbă părinţilor greci zicînd că neamul nostru românesc nu este destoinic nici stator
nic a întemeia macar un mic lăcaş aicea în Sf. Munte. De o asemenea întîmplare temîndu-ne şi noi voiam ca atît cît să va putea să grăbim ca să isprăvim măcar numai
biserica ca să iasă cuvînt că biserica s-au isprăvit şi schitu s-au întărit şi atuncea nu
mai ari cuvînt nimenea a mai zice nimic.
Iar de vreme ce Preosf. Voastră ne-aţi scris ca să nu ne grăbim, iată de la Sf.
Apostoli cu totul încetăm; însă vă facem cunoscut şi aciasta fiind că schitul aresta
mai în toată lumea s-au publicat şi aciastă casă de acum s-au deschis pentru aceia şi
oamenii or din care parte de loc, de vor fi care sînt de naţie română la noi s-au în
dreptat şi nu este cuvîntul acesta pentru mireni ci pentru călugări şi pentru care voiesc a rămînea la călugărie, că şi de a-i priimi nu putem şi izgonindu-i văzlndu-i că să
duc cu lacrămile pe obraz ni să rupe inima de jalea lor pentru că sînt fraţii noştri încît
ne vine a zice că mai bine iera de nu s-ar fi făcut, decît că s-au făcut şi nu pot mai
mulţi să se mîngîie şi să se mîntuiască, că numai la o privegheri de va sta cineva atîta
să îndumnezeeşte inima lui şi sufletul lui încît nu se mai Îndură a să duce; mai bu
curos primeşte să rabde cele mai mari greutăţi ale schitului şi să aibă această mîngîiere
sufletului decît în altă mănăstire să fie proistoşi. Şi noi cunoaştem că Dumnezeu v-au
orînduit în această vreme Preosf. Voastră asupra aceştii atîta de mari trebi şi poate
că voieşte Dumnezeu ca mai mulţi să se mîntuiască subt acoperămîntul acestei case;
pentru aceasta Preosf. cît veţi putea sîrguiţi-vă a înzăstra această casă pentru mai
mulţi că şi noi avem mai mari credinţă la Dumnezeu că vă va asigura numai de veţi
voi ca să stăruiţi cu bărbăţie fiindcă cuvîntul Preosf. Voastre are trecere astăzi in
ţară şi cunoaşteţi cît folos şi cîte suflete pot a să mîntui din această mare ispravă.
Pentru trimiterea banilor cum veţi socoti şi Preosf. Voastră dacă veţi găsi vreun
om credincios şi sigur care să vie acum mai în grabă aicea trimitiţi-i cu acela, iară de
nu apoi veţi avea bunătate de a-i trimite tot prin epitropia Ţarigradului ca şi pe ceilalţi
dîndu-se de veste ca să mergem să-i priimim. Iarăş vă rugăm ca să aveţi bunătate a
ne triimite şi pomelnicul Preosf. Voastre pentru că măcar de sîntem şi păcătoşi şi întru
toate nevrednici dar mare dragoste avem ca să pomenim acele nume care au născut
un asâminea suflet după plăcerea Sfîntului Dumnezău, pentru că Dumnezău dragoste
este şi cel ce petrece în dragoste întru Dumnezeu petrece şi noi cunoaştem că toate
aceste din dragoste le faceţi şi dacă le faceţi din dragoste negreşit iubiţi pre Dumne
zău, pentru că ale lui Dumnezău lucrări sînt şi fericiţi sînteţi că iubiţi pre Dumnezău,
fiindcă zice bunul nostru al tuturor stăpîn, iubitul şi preadulcele nostru Iisus Hristos :
Cel ce mă iubeşte pe mine, iubisă-va de tatăl meu şi eu îl voi iubi pre el şi la el vom
veni şi lăcaş la el vom face. Şi atuncea puteţi singur a cunoaşti dacă mai aveţi nevoe
de ceva nici în ceriu nici pre pămînt. Pentru aceasta şi noi văzind atîta înfocată şi
dumnezeiască dragoste din care atîta vă grijiţi pentru mîntuirea sufletelor omeneşti,
cu lacrămi de bucurie mulţămim lui Dumnezău şi întru tot lăudatei sale maice cereşti
împărătesei născătoare de Dumnezău că ne-au rînduit un asămine purtătoriu de grijă
întru carele să odihneşte duhul lui Dumnezău care cu atîta dorinţă iubitoare de Dum
nezău şi iubitoare'de fii să îngrijă de a noastră mîntuire.
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Şi mult ne cunoaştem datori a vă mulţămi neîncetat pînă la cea mai de pe urmă
a noastră răsuflare. Dar atîta nu este destul pentru asăminea faceri de bine ; ci lăsăm
ca neagiungerea noastră să o împlinească Dumnezău cînd va răsplăti fieştecăruia după
purtările lui. Şi încredinţîndu-ne rugăciunilor Preosf. Voastre rămînem smeriţi prea
plecaţi şi întru tot supuşi.
Nectarie, ierosh. duhov.
Atanasie, sh.
Nectarie, monah
Ignatie, ieroshimonah
Ni rugăm ca alăturatile scrisori să li daţi la mitocul nostru ca să le trimeată cu
bună siguranţie pre la locurile unde să vor afla aceste feţe.
Noi însă de cînd eram în Moldova am cercat ca să facă boerii parte şi schitului'
nostru din veniturile Sfîntului Munte şi ei ne-au sfătuit ca să tăcem cuvîntul acesta
pănă cînd vom face bisărica ca nu cumva lurburîndu-să grecii să ni facă împedecări
a nu faci bisărica. Iar acum fiindcă să faci strămutări aşăzămînturilor foarti potrivită
vremi esti a stărui pentru pricina aciasta.
Încă vă facem cunoscut şi pentru aceasta cum că nouă chiar vodă şi di la dipartamentul bisăricesc ne-au spus că vinitul triisfetitelor şi a Cotrocenilor nu esti hotărît
la cari mănăstire să să deie ci di opştie la tot Sf. Munte ; deci dacă grecii iau parti din
acel venit cu cît mai di cuviinţă esti ca să să împărtăşască şi fiii patriei.
1860, mai 8
(Filele 277—278)

+ Nicolae,
M itropolitul Banatului, Tem eiurile învăţăturii ortodoxe,
Editura M itrop oliei Banatului, Timişoara, 1981, 150 p.
Printre eparhiile cu intensă activitate în prevenirea infiltraţiei sectare şi a proze
litismului de tot felul se află Arhiepiscopia Caransebeşului şi Timişoarei. Tipăriturile
Centrului mitropolitan atestă şi grija deosebită pentru păstrarea şi apărarea credinţei
noastre ortodoxe. Aria de activitate editorială este largă : istorie, artă, studii teologice,
cărţi de zidire sufletească, lucrări misionare.
Printre acestea din urmă se înscrie şi lucrarea I.P.S. Sale Nicolae Corneanu, «T e
meiurile învăţăturii ortodoKe».
In Introducere, care este de fapt o mărturisire, înaltul Ierarh, bun cunoscător al
realităţilor ecumeniste de astăzi sfătuieşte pe to ţi: «...îmbucurător pentru noi este
însă faptul că de la o vreme încoace, sub influenţa cercetărilor teologice, cu osebire
a celor biblice şi, nu mai puţin a ecumenismului contemporan, opiniile creştinilor cu
priviire la Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie au început să se apropie înlăturîndu-se
multe din nepotrivirile şi contradicţiile din trecut» (p. 6).
Asupra acestor «contradicţii» care de fapt ţin Bisericile despărţite, se opreşte
lucrarea, fiindcă, în egală măsură, atît Sfînta Scriptură, cît şi Sfînta Tradiţie sînt cu
adevărat Temeiurile învăţăturii ortodoxe.
I.
Sfînta Scriptură (p. 9— 54). Se ştie că fiecare religie are cărţile ei «sfinte», ca
nonul ei şi felul de interpretare şi aplicare (tradiţia). Sfînta Scriptură are izvorul în
descoperirea lui Dumnezeu şi scrierea ei s-a făcut sub inspiraţia Sfîntului Duh. Sfînta
Scriptură reprezintă cuvîntul lui Dumnezeu, nu o justificare a credinţei. De aceea
Cartea Sfîntă trebuie interpretată în context istoric, cultural, nivel de civilizaţie, cînd
a_ fost scrisă, scopul şi plinirea spuselor, deci o întreagă pregătire. Ea nu poate fi
lăsată izolată, în vid, ci într-o atmosferă proprie formării şi interpretării ei care este
Sfînta Tradiţie.
Clarificînd termenii : «accesul» la Biblie, citirea ei, limitarea sau interzicerea,
interpretarea sau reducerea unor cărţi şi texte, «bibliolatria» ca şi «demitizarea» şi
«desacralizarea», autorul explică cele patru obiecţii referitoare la cuprins, interpretare,
autenticitate şi valabilitate (mai ales a Vechiului Testament astăzi).
Sfînta Scriptură rămîne temeiul scris al învăţăturii creştine. însuşi Sf. Apostol'
Ioan, ca şi ceilalţi Sfinţii scriitori, arată că «ereticii timpului aceluia, pentru a-şi spri
jini rătăcirile, obişnuiau să interpoleze în Biblie ceea ce le convenea şi să şteargă
ceea ce dezminţea concepţia lor..., (subl. n„ p. 15). Accesul la Sfînta Scriptură îl are
oricine; interpretarea, tîlcuirea, aplicarea, împărtăşirea sau programarea aparţine nu
mai Bisericii. «Ortodoxia a pus şi pune Sfînta Scriptură la îndemîna tuturor creştini
lor, fără deosebire, cu precizarea că îi îndrumă mereu să apeleze la luminile cunoscă
torilor şi specialiştilor spre a nu greşi» (p. 19). In ceea ce priveşte «tălmăcirea Sfintei
Scripturi», «Biserica are o întreagă «teologie exegetică şi erminie creştină». Şi pentru
o clară înţelegere sînt indicate cîteva reguli, anume : regula contextului, locurilor pa
ralele, ...împrejurări, motive şi uzul vorbirii, aplicarea normei de credinţă şi căutarea
sensului dorit de autor în puţinătatea slovei.
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In acelaşi context trebuie văzut «Cuprinsul canonului Sfintei Scripturi» (com
ponenţă, «superioritatea» Vechiului Testament faţă de Noul Testament; Vechiul Tes
tament face parte integrantă din Biblia creştină şi nu poate fi eliminat).
La «încheieri», se arată că «Sfînta Scriptură este intim legată de viaţa şi în
văţătura creştină, de Biserică în primul rînd. Biserica a păstrat, a citit şi a explicat
mereu Sfînta Scriptură. Sfînta Scriptură se întîlneşte peste tot în gîndirea şi viaţa
Bisericii Ortodoxe. Sfînta Tradiţie însăşi este impregnată de Scriptură. Scriptura este
mădular si sediment al unei Tradiţii care a existat înainte de fixarea scripturală...»
(p. 37 —38).
După această demonstrare sînt introduse 19 planşe (documente, manuscrise, ti
tluri, cărţi).
Ar fi fost bine d.ică sc.- spur.ea ceva şi despre «tipăriturile bffiliilor confesionale
şi comerciale» de astăzi, fiindcă textele imprimate fără autoritatea Bisericii şi tra
duse tendenţios fac din Scriptură o carte de contraziceri, o justificare a fanaticilor
şi bigoţilor, un răspuns la visurile celor chinuiţi de boli psihice şi afecţiuni patologic-bormonale; o adunare de lucrări fanteziste, o banală mitologie citată de mulţi
ideologi şi sociologi apuseni.
II. Siinta Tradiţie (p. 57—82), aşa cum spuneam, este cadrul de formare al
Scripturii, controlul autentic al textelor sfinte, este documentul viu şi dinamic, per
manent activ şi a doua cale a descoperirii lui Dumnezeu prin viu g ra i; «ea s-a născut
deodată cu intrarea omenirii în istorie» (p<- 57).
Dacă Sfînta Scriptură este documentul devenit credinţă — bibliolatrie — Tra
diţia este înlăturată de'multe curente, confesiuni şi organizaţii creştine. In acest sens,
sînt redate cinci obiecţii sectare, sau «Argumentarea respingerii Sfintei Tradiţii» (p.
59— 61) şi în acelaşi timp se arată «Netemeinicia învinuirilor aduse Sfintei Tradiţii»,
(p. 62—64). In continuare se argumentează unitatea dintre Sfînta Scriptură şi Sfînta
Tradiţie, Legătura indisolubilă dintre ele (1. Tradiţia precede Scriptura; 2. Tradiţia
este izvorul Scripturii; 3. Tradiţia a alcătuit Scriptura; 4. Tradiţia a păstrat şi
transmis Scriptura ; 5. Primele tîlcuiri ale Sfintei Scripturi).
III. Deşi nu este nici tradiţie, nici Scriptură, Biserica este păstrătoarea adevă
rului de credinţă şi răspunzătoare pentru alterarea celor două căi ale descoperirii
lui Dumnezeu. Asupra acestui fapt se opreşte cap. V : Sfînta Scriptură şi Biserica;
V I : Tradiţia apostolică şi Tradiţia patristică etc. Tot Biserica este aceea care cu
noaşte raportul dintre Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie (VII), ca şi necesitatea şi
rolul tradiţiei (VIII).
In «Concluzii», lucrarea prezintă cîteva trăsături şi convingeri că «paginile de
faţă arată că Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie nu pot şi nu trebuie despărţite, că
ambele sînt strîns legate de Biserică. Aşa au apărut în istorie şi aşa se cuvine
să rămînă pentru noi mereu, dacă vrem să păstrăm identitatea creştină pe care o
reclamăm. «Deşi s-a accentuat mai ales învăţătura ortodoxă nu s-a neglijat partea
controversată a Bibliei şi Tradiţiei (obiecţii sectare), «nu ne-a fost în gînd să ne
socotim opiniile altora» (p. 97), şi să subliniem că «studierea aprofundată a trecu
tului Bisericii, a creştinismului în general, ne ajută să înţelegem mai bine ce a
însemnat şi ce trebuie să însemne mereu atît Sfînta Scriptură cît şi Sfînta Tra
diţie. Nepotrivirile actuale referitoare la temeiurile crezului creştin nu sint noi, ele
repetînd parţial dispute pe care le-a înregistrat răbojul ei şi perioada postapostolică.
Am socotit deci potrivit să dăm, în anexă, o imagine a modului cum a înţeles un
creştin de la confluenţa veacurilor al II-lea şi al III-lea locul Sfintei Scripturi în
viaţa credincioşilor şi a Bisericii, pornind de la ceea ce cunoşteau unii din ere
ticii vremii» (p. 98). Este vorba de «Actualitatea tratatului lui Tertulian, «Despre
prescripţia ereticilor» (p. 117— 125). Lucrarea se poate consulta şi în limba română:
Apologeţi de limbă latină, voi. 3, Bucureşti, 1981, p. 127— 171.
Referitor la problema Sfintei Scripturi şi Sfintei Tradiţii, fără alte comentarii,
se redau documentele directoratului «Credinţă şi Constituţie» din cadrul Consiliului
Ecumenic al Bisericilor: I. Scriptura, Tradiţia şi tradiţiile (1963), (p. 126— 137). Noi
recomandăm şi studiul-comentar: N. Chiţescu, Scriptură, Tradiţie şi tradiţii, în «O r
todoxia», X V (1963), nr. 3—4; II. Autoritatea Bibliei (1971), (p. 131— 136); III. Ra
portul asupra relaţiei dintre Vechiul Testament şl Noul Testament (1974), p. 137— 139.
Se înţelege, lucrarea este însoţită de aparat critic şi explicaţii subsidiare.
Şi prin această lucrare, I. P. S. Mitropolit Nicolae Corneanu a înţeles dorinţa
enoriaşilor şi i-a înarmat cu tot ceea ce trebuie unui adevărat credincios al Bisericii
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strămoşeşti. Fraze delicate, nuanţe alese, capitole gindite, edificări de granit fac din
lucrare o cetate pe stîncă, o corabie sigură, o chemare autentică la Temeiurile în 
văţăturii Ortodoxe în care am fost, sîntem şi vom fi.
Diac. conf. P. I. DA VID
at

ta
te

Dr. A n t o n i e Plămădeală, N u m e. şi fapte în istoria cu ltu rii româneşti
sec. X V I I — X IX la Buzău, Editura Episcopiei Buzăului, 1983, 120 p.,
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Noua carte a înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Antonie Plămădeală se înscrie
— ca şi precedentele: Clerici ortodocşi, ctitori de limbă şi cultură românească (1977)
şi Dascăli de cuget şi simţire românească (1981) — pe linia preocupării perseverente
a înalt Prea Sfinţiei Sale de a actualiza contribuţiile Bisericii Ortodoxe Române la
cultura naţională, cum ne-a destăinuit într-o convorbire din octombrie, 1983.
Nume şi iapte în istoria culturii româneşti (în ) sec. X V II— X/X la Buzău este
rod al celor doi ani (1980— 1982) de păstorire a înalt Prea Sfinţiei Sale, ca episcop,
la Buzău. A cercetat arhiva Episcopiei, a citit atent documentele, a găsit şi a scos
la lumina zilei, precum minerii cărbune şi minereuri preţioase din adîncimile pămîn
tului, date şi amănunte noi despre episcopii cărturari de la Buzău şi contribuţia lor
la îmbogăţirea culturii ţării.
Prezintă, în acest fel, patru episcopi buzoieni (din 38 cîţi au păstorit la Buzău):
Mitroian (.1691— 1702), Chesarie (1825— 1846), FHotei (1850— 1860) şi Dionisie Romano
(1865— 1873). Ei formează cununa culturală a Episcopiei Buzăului şi participarea aces
teia la dezvoltarea culturii româneşti.
In prezentarea vieţii şi a activităţii lor, înalt Prea Sfinţitul Antonie a pro
cedat, cum obişnuieşte, riguros ştiinţific : examinează şi verifică critic datele cunos
cute, le întregeşte, amendează opinii dovedite neîntemeiate (chiar pe cele ale is
toricului N. Iorgal), propune şi formulează concluzii şi aprecieri mai judicioase, cu
precizări personale.
Astfel, a scos în evidentă contribuţia majoră a episcopului Mitrofan la intro
ducerea biruitoare a limbii române în cult, prin Biblia de la Bucureşti şi numeroa
sele cărţi de cult, traduceri şi tipăriri «revoluţionare», cum au fost numite, cu totala
grijă pentru limba românească, corectitudinea şi frumuseţea ei, însoţită de preocu
parea didactică referitoare la copii. Cărţile tipărite de el erau şi manuale de citire.
Pentru preocuparea deosebită pentru limbă, «el (episcopul Mitrofan) nu trebuie uitat
din nici o catagrafie a lingvisticilor români» (p. 14), opinează înalt Prea Sfinţia Sa.
O apreciere de ansamblu, de acest fel, a formulat despre Chesarie : «N-a lost
scriitor. Abia avem de la el 13 pagini originale, în afară de unele cărţi tipărite. Dar
prin operele culturale pe care le-a creat, a fost mai mult decît scriitor. A fost crea
tor de scriitori (subl. autorului). A fost catalizator de cultură, mijlocitor, într-o epocă
în care tocmai de oameni ca el era nevoie. Nu întîmplător a venit Dionisie Ro
mano la Buzău în vremea sa» (p. 16). I-a recapitulat meritele :
a înfiinţat, laBuzău,
primele şcoli, a rectitorit tipografia şi a tipărit numeroase cărţi, a ctitorit Seminarul,
Şcoala de cîntăreţi bisericeşti, Şcoala de pictură şi sculptură, a tipărit «literatură
pentru neamul românesc, îndrumări juridice, Abecedar religios» ş.a.
Repune, printr-nn act de justiţie reparatorie, în locul şi consideraţia ce i se
cuvin, pe episcopul Filotei, victimă a unui biograf din cale afară de părtinitor (după
care s-a luat N. Iorga). «Cîteva clarificări sînt deci mai mult decît necesare, cu
atît mai mult cu cît, dincolo de zona de umbră, înlumină, vom întîlni o persona
litate vrednică de mult mai multă atenţie decît i s-a acordat pînă acum în istoria
culturii româneşti», a precizat înalt Prea Sfinţitul Antonie (p. 39). A operat clarifi
cările şi i-a stabilit vredniciile : ctitor de biserici, iubitor de cultură, stăruitor pentru
ridicarea nivelului cultural al preoţilor şi poporului, participant la procesul de mo
dernizare a ţării prin învăţămînt, prin tipăriri de cărţi, precum Biblia de la Buzău —
(a patra Biblie românească). A fost «om al naţiunii şi al culturii române, pe care
o dorea în progres în ceea ce priveşte ştiinţele şi, ceea ce dovedeşte o orientare
nu numai realistă ci şi foarte practică, dorea dezvoltarea mai ales a ştiinţei comer
ciale, simţind poate înaintea multora ce rol poate juca comerţul în dezvoltarea na-
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tiunii. Nici o istorie a comerţului românesc, propune ‘Înalt Prea Sfinţitul Antonie,
n-ar trebui să omită acest amănunt şi numele lui Filotei al Buzăului» (p. 51).
A descoperit meriite noi, puţin şi chiar deloc revelate şi cunoscute, şi episcopu
lui Dionisie Romano, deşi a fost personalitatea despre care s-a scris cel mai mult.
Anume, calitatea de eseist şi om de litere, iar pentru cele trei publicaţii proprii pe
care le-a editat: «Vestitorul Besericesc» (1839— 1840), «Echo ecclesiastic» (1850—
1851) şi «Biblioteca religioasă-morală» (1850— 1853), nu poate să fie ortuis din nici
o istorie a ziaristicii româneşti. A fost, totodată, un patriot revoluţionar şi unionist.
«Patriotismul său era naţional şi social in acelaşi timp, dorind libertatea, egali
tatea şi frăţietatea între toţi. Nu se poate face abstracţie de el {de Dionisie Romano)
nici în istoria culturii româneşti şi nici în istoria luptei pentru unitatea statală a
poporului român. In Panteonul marilor bărbaţi ai trecutului nostru, un loc i se cu
vine şi lui (p. 94).
Completări, la Nume şi lapte in istoria culturii româneşti în sec. X V II— X IX la
Buzău, a făcut sub titluri, precum : Episcopul Chesarie al Buzăului şi revoluţia Iui
Tudor Vladimirescu, Episcopul Filotei al Buzăului, îndrumător al clerului şi mona
hilor, Presa religioasă şi îndrumare pastorală la Episcopia Buzăului de-a lungul vea
curilor, Trei descoperiri recente la Episcopia Buzăului — 1. Foişorul brîncovenesc;
2. Piatra cu inscripţie brîncoveană; 3. Descoperirea mormîntului episcopului Ioasaf
al Buzăului (1708— 1716), necunoscut pînă acum.
A alăturat cărţii un număr de 7 planşe ilustrative, cu portretele episcopilor
Mitrofan, Chesarie, Filotei, Dionisie Romano, Temeliile foişorului brîncovenesc (des
coperit) şi Faţada brîncovenească a palatului episcopal cum va arăta după restau
rare (schiţe), Piatra cu numele lui Constantin Basarab Voievod, Cărămizile de sub
capul episcopului Ioasaf, portretul episcopului Ioasaf pe vremea căruia s-a construit
palatul brîncovenesc, portretul lui Constantin Brîncoveanu, faţada palatului, fără fo
işor, înainte de restaurarea începută în 1981.
Pentru chenarele şi vinietele ornamentale de la începutul şi sfîrşitul capitolelor,
o menţiune de nota bene se cuvine tehnoredactorului V. Bogdan. Coperta, care în
făţişează un portal cu pilaştri şi o urnă cu flăcări, aparţine lui D. Şmalenic.

C r i s t i a n Moisescu, — M aria Ana Musicescu — Adriana Şirli,
P U T N A , Editura M eridiane (Seria C om ori de artă din România),
Bucureşti, 1982, 72 p.r 85 ilustraţii.
Intitularea acestei serii «Comori, de artă din România» este dintre cele mai
potrivite. S-au tipărit în ea volume de acest fel, cărţi-album cu texte şi reproduceri,
despre Voroneţ, Humor, Arbore, Dragomirna, Probota, Bălineşti, Biserica domnească
din Curtea de Argeş, şi urmează Moldoviţa, Suceviţa, Hurezi, care, într-adevăr. sînt
comori de artă românească şi fac parte din tezaurul cultural al ţării şi al lumii (se
bucură de tutela UNESCO). Sînt de inestimabilă valoare şi însemnătate, adeverind
geniul creator artistic al poporului şi, totodată, fondul lui etnic şi sufletesc creştin.
Mînăstirile si bisericile erau şi rămîn acte de credinţă ale ctitorilor şi ale poporu
lui, mărturii de artă religioasă-creştină.
La fel este ctitoria lui Ştefan cel Mare, mînăstirea Putna : comoară de artă şi
cultură şi faptă de credinţă. O prezintă în acest fel şi autorii Cristian Moisescu,
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Maria Ana Musicescu şi Adriana Şirli, reliefînd, cu precădere, valoarea ei de monu
ment de artă şi cultură; Ştefan cel Mare a ridicat această mînăstire în semn de
mulţumire lui Dumnezeu pentru biruinţa în bătălia de la Chilia (ianuarie 1465) —
aşa obişnuia Părintele Moldovei ca după fiecare victorie să ctitorească cîte o bi
serică — şi în amintirea mamei sale, Oltea Doamna, sfîrşită în acelaşi an. Pentru
acestea şi pentru că voise ca mînăstirea Putna să fie necropola familiei sale, a stă
ruit să fie cea mai frumoasă şi cea mai bogat înzestrată din toate ctitoriile sale;
insă, poate pentru acestea, a avut parte de o istorie pe cît de glorioasă pe atît
de tragică. In Scurtă privire istorică (p. 5— 13), se arată, cu date si informaţii rfin
cpIp mai noi dor-umonio, torc-own
săpături arheologice, odiseea, cu mai multe ca
pitole, a mînăstirii Putna şi schimbările arhitectonice prin care a trecut : arsă, ava
riată şi distrusă de cîteva ori (în 1484, 1536, 1653, 1735) şi tot de atîtea ori rezidită
şi renăscută din cenuşă şi ruine, adăugîndu-i-se numele altor ctitori şi binefăcători :
Alexandru Lăpuşneanu, Vasile Lupu, Gheorghe Ştefan, Eustatie Dabija, mitropolitul
Iacob Putneanu (considerat al treilea ctitor, după Alexandru Lăpuşneanu) şi arhi
mandritul cărturar Vartolomeu Măzăreanu, pînă la lucrările de restaurare de astăzi.
Autorii corectează afirmaţia «subiectivă» a cronicarului Ion Neculce că Vasile Lupu
ar fi fost părtaş la jefuirea şi profanarea mînăstirii de către ginerele său Timuş
Hmelniţki şi cazacii săi. «Este greu de admis astăzi că Vasile Lupu, domn iubitor de
cultură şi cu adînc respect pentru ctitoriile înaintaşilor săi, a putut comite un act de
asemenea impietate, mai ales faţă de un monument cu faima şi prestigiul Putnei» (p. 9).
In cap. Monumentele Putnei (p. 14—28) prezintă: Biserica (cu hramul Adormirii
Maicii Domnului), Turnul tezaurului, Casele domneşti, Turnul de la intrare, Zidurile
curţii, cu date şi specifice arhitectonice, precum şi transformările petrecute în
decursul veacurilor, însoţite de scheme. Arată, documentat şi judicios, că biserica
mînăstirii Putna ocupă un loc eminent în cadrul evoluţiei arhitecturii moldoveneşti,
avind un rol esenţial tn apariţia şi cristalizarea unor forme structurale şi artistice,
cu originale şi valoroase inovaţii. Intre acestea este şi camera mormintelor (gropniţa)
dintre naos şi pronaos — la loc de cinste deosebită. Dau numele celor înhumaţi, în
ordine cronologică, în gropniţa de onoare de la Putna. Ei sîn t: Maria de Mangup, a
doua soţie a lui Ştefan cel Mare (1477); Bogdan şi Petru, fiii lui, Ştefan cel Mare,
morţi în anii prunciei (1479, 1480); Maria, soţia lui Radu cel Frumos al Ţării Ro
mâneşti, adusă în captivitate (1500); Ştefan cel Mare, mormîntul central, cu lespede
de marmură de Carrara (1504); Maria-Voichiţa, a treia soţie a lui Ştefan cel Mare
(1510); Bogdan al III-lea, domn al Moldovei, fiul lui Ştefan cel Mare (1518); Maria,
prima soţie a lui Petru Rareş (1529). In afara bisericii, lîngă temelie, în partea de
sus, a fost înhumat, în noiembrie 1477, mitropolitul Teoctist, care l-a uns domn pe
Ştefan cel Mare, i-a fost sfetnic ascultat şi, în 1470, a itîmosit mînăstirea. Ulterior,
osemintele şi lespedea funerară s-au mutat în exonartexul bisericii.
Chiar de la începutul existenţei ei, mînăstirea Putna a fost un important centru
de cultură românească (cap. Putna, centru de cultură medievală, p. 29—30), cu copişti,
caligrafi şi miniaturişti vestiţi, ucenici ai renumitului Gavril fiul lui Uric de la mînăs
tirea Neamţu, cu zugravi, iconari, sculptori, legători de cărţi, ţesători, argintari ta
lentaţi. Aici s-a transcris Letopiseţul Moldovei, în cele două variante: Letopiseţul
Putna 1 şi Letopiseţul Putna ÎL A existat o şcoală de dieci şi grămătici, cu dascăli
cunoscuţi precum Evstatie, Antonie, Lucaci. A funcţionat şi o şcoală de muzică (cap.
Şcoala muzicală de la Putna, p. 31— 37), cu psalţi, copişti şi compozitori autohtoni,
cum a fost Evstatie, autorul Imnului Sllntului Ioan cel Nou de la Suceava, Domeţian
Vlahul, Ioan Diaconu, Agathon, kir Gheorghe ş.a. De la ei au rămas manuscrise şi
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colecţii de cîntări psaltice, străine şi româneşti. «Şcoala de muzică de la Putna apare
ca un fenomen artistic autohton unic, prin amploarea sa, în istoria muzicii noastre
medievale» (p. 37).
Mînăstirea Putna a fost nu numai creatoare de artă şi cultură, ci şi păstrătoare
a creaţiilor de artă şi cultură, cum se vede in cap. Muzeul mînăstirii Putna (p. 38—
58, cu nota subliniară că acest capitol a fost tipărit,. în 1967, în volum independent).
Citează cîteva din obiectele de artă şi cultură cele mai de seamă. Se precizează că
selecţia s-a făcut avînd în vedere valoarea artistică şi documentară a obiectelor, cu
precădere pentru cele din sec. X V şi XVI, în care arta românească a atins apogeul.
Au început cu broderia, care ocupă un loc de frunte în arta epocii (fapt mai
puţin cunoscut), care, în timpul lui Ştefan cel Mare a constituit etapa clasică a artei
medievale româneşti, prin măiestria tehnică şi subtila nuanţare cromatică, amploarea
compoziţiilor, simetria arhitecturală, tensiunea dramatică a episodului prezentat, ex
presivitatea figurilor, puterea de evocare remarcabilă, calitatea poetică. Citează 19
obiecte: Epitaf al reginelor Eutimia şi Eupraxia (a doua jumătate a sec. X V ) ; Bederniţă (sfîrşitul sec. X IV — începutul sec. X V ) ; Epitrahil (1469, «isprăvit» din po
runca lui Ştefan cel M are); Acoperămînt la mormîntul Măriei de Mangup (1477, ca
podoperă a broderiei medievale româneşti şi cel mai vechi portret brodat, în mărime
naturală, din arta românească); Epitrahil (ante 1480, de la Ştefan cel Mare şi A le 
xandru), Dveră (1484, lucrată din porunca ctitorului); Epitai (1490, idem); Dveră
(1500, idem); Dveră (ante 1500, idem); Epitrahil (sfîrşitul sec. XV, idem); Epitrahil
(sfîrşitul sec. XV, de la Ştefan cel Mare şi Doamna Maria V oich iţa); O moior (a doua
jumătate a sec. XV, din Jir de aur, argint şi mătasă colorată); Acoperămînt pentru
mormîntul lui Şteian cel Mare (lucrat din porunca lui Bogdan al IlI-le a ); Epitai
(1516, lucrată din porunca vistiernicului Gavril Trotuşan pentru V oron eţ); Pocrovăţ
(1535— 1536, lucrat cu fir de aur de Doamna Elena Rareş) ş.a. Istoricul de artă şi
savant V. N. Lazarev a apreciat Muzeul de la Putna, pentru broderiile ce le posedă,
ca «unul din cele mai de seamă din lumea întreagă».
Manuscrise. Ele continuă arta şi şcoala fondată la mînăstirea Neamţu, de marele
artist Gavril, fiul lui Uric. Tetraevanghelul din 1429, scris şi ilustrat de el (se află în
Biblioteca Bodleiană din Oxford) a servit ca prototip manuscriselor româneşti din
epoca lui Ştefan cel Mare. Specificele lor sîn t: format mare, scrise pe pergament, în
limba slavonă, caligrafie semiuncială, regulată şi elegantă, ornamente frumoase pe
prima pagină, frontispicii late, formate din împletituri geometrice, frontispicii medii
şi mici din împletituri geometrice combinate. Din semnătura manuscriselor, se cunosc
numele mai multor artişti care ne-au lăsat asemenea capodopere — Paisie, Ghenadie,
Casian, Nicodim, Chiriac, Vasile, Iacob, Gherman, Palade, Pahomie, Spiridon ş.a. Au
scris numeroase manuscrise (circa 59 manuscrise religioase de cult). Muzeul deţine
13 : Evangheliar (sec. XIII— X IV ); M inei pe luna noiembrie (1467, scris de monahul
Casian pentru Ştefan cel M are); Cuvîntările Si. Ioan Gură de Aur (1470, scris de
monahul Chiriac pentru Ştefan cel M are); Leastviţa lui Ioan Scărarul (1472, scrisă
din porunca ctitorului, de monahul V asile); Tetraevanghel (1473, scris din porunca
ctitorului, de ieromonahul Nicodim de la Putna, pentru mînăstirea Humor, cu por
tretul, în culori, al lui Ştefan cel Mare îngenuncheat la tronul Maicii Domnului);
Sbornic (1474, scris, din porunca ctitorului, de ieromonahul Iacob); Tetraevanghel
(1488— 1489, scris, din porunca ctitorului, de monahul Paladie); Tetraevanghel (1504—
1507, început din porunca lui Ştefan cel Mare şi terminat prin grija lui Bogdan al
IlI-lea); Tetraevanghel (1569, scris din porunca logofătului Petre A lb o tă ); Psaltire
(sfîrşitul sec. X V — începutul sec. X V I ) ; Psaltichie (sec. X V —XVI, cu notaţie mu
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zicală); Evangheliar (1623, cumpărat de vel vornicul Constantin Roşea); Evangheliar
(sec. X V I—XVII).
Argintărie şi icoane. Autorii constată că, din acest gen de artă, feronerie şi
iconografie, s-au păstrat puţine obiecte din numeroasele obiecte de uz liturgic şi bi
sericesc, cu care a lost înzestrată mînăstirea, dată fiind însemnătatea ei, dar fiind
uşor de sustras şi înstrăinat. Puţinele obiecte ce s-au păstrat ne arată că fereca
turile manuscriselor şi icoanelor, erau bogat ornate, lucrate mai mult «au repausse»,
figurile înfăţişate mai mult în profil, ca sculpturile în lemn a crucilor. Sînt lucrate
mai mult de monahi — se cunoaşte unul, Rafail. Citează: Candelă (1470, făcută la
porunca lui Ştefan cel M are); Fericătura Tetraevanghelului de la Humor (1473,
idem); Ripidă (1497, idem); Triptic (sfîrşitul sec. XV, ar fi aparţinut lui Ştefan cel
M are); Ferecătura Tetraevanghelului din 1504— 1507 (făcută din porunca lui Bogdan
al U l-lea); Panaghiar (1553, donat mînăstirii Moldoviţa de Ion Teclici şi soţia sa
T ecla); Colivar (1567, donat de Alexandru Lăpuşneanu); Cristelniţă (1567, refăcută,
din porunca lui Alexandru Lăpuşneanu şi a Doamnei Ruxandra, dintr-una dăruită de
Ştefan cel M are); Ferecătura Tetraevanghelului din 1488, (1569, lucrată din porunca
Doamnei Ruxandra Lăpuşneanu); Fericătura Tetraevanghelului pîrcălabului Petru
Albotă (1571); Fericătura Tetraevanghelului din 1598 (scris şi ferecat din porunca
pîrcălabului de Hotin, Gheorghe Izlozeanu şi a soţiei sale, Cristina); Policandru (1765,
refăcut de mitropolitul Iacob Putneanu din altele vechi din epoca primului ctitor);
Icoana «Înălţării Domnului» (1568, ferecată din porunca episcopului Romanului,
Anastasie); Icoana « Naşterii lui Iisus» (1570, idem); Icoana « Botezul Domnului» (1583,
lucrată şi ferecată de arhimandritul Dositei şi ierodiaconul An asie); Icoana «Maica
Domnului Rugătoare» (1767, donată de mitropolitul Iacob Putneanu).
Sculptura In piatră. Excelează în lespezi de mormînt, care reprezintă cele mai
interesante şi mai originale opere de sculptură în piatră, cu decoraţii vegetale şi flo
rale, palmete şi semipalmete, cu intercalări de păsări, ciorchini de struguri, frunze
de stejar, cu semnificaţiile lor simbolice, cu chenare şi texte funerare. Citează:
Stema Mold ovei — capul de bour, cu stea şi semilună între coarne (1481, pe turnul
de intrare în mînăstire); Piatra de mormînt a M ăriei de Mangup (1477, piatră, chenar,
şi inscripţie); Piatra de mormînt a fiilor lu i Şteian cel Mare, Bogdan şi Petru (1479—
1480, gresie, cu chenar şi inscripţie); Piatra de mormînt a lui Şteian cel Mare (1492—
1493, marmură albă, sculptură în relief, chenar şi inscripţie pe părţile laterale, dim.
1,825X0,770 m X 0,120 m grosime, 0,435 m înălţimea soclului); Piatra de mormînt a
M ariei-Voichifa (f.d„ începutul sec. XVI, marmură, chenar şi inscripţie); Piatra de
mormînt a lui Bogdan al III-lea (1517, gresie, chenar şi inscripţie).
Sculptura în lemn. Este o artă veche românească, avînd la Indemînă materialul,
foarte bogat în obiecte de cult — tîmple, cruci, porţi. Colecţia mînăstirii Putna nu
are un număr mare de cruci; cele păstrate sînt preţioase prin calitatea lucrării, a
materialului, ferecăturii şi prin faptul că sînt datate — cele mai multe au fost donate.
Citează: Ladă de lemn (primele decenii ale sec. XV, chiparos, lucrată şi ferecată
deosebit de frumos şi cu multă măiestrie); Cruce (1503, chiparos, lucrată din po
runca lui Ştefan cel Mare, ferecată în argint aurit); Cruce (1566, comandată de
pîrcălabul de la Orhei, Ion Bainschi, cu trei braţe şi 16 reprezentări de o parte şi
15 pe cealaltă parte, de sărbători şi sfinţi, sculptate, ferecată în argint aurit); Cruce
(1639, comandată de hatmanul Gavril, fratele lui Vasile Lupu, şi soţia sa Liliana,
pentru episcopul Atanasie al Rădăuţilor, chiparos şi ferecată în argint aurit); J2ruce
(1690, de la episcopul Dorotei al Huşilor, ferecată în argint aurit şi inscripţie în
limba română); Cruce (1693, donată de mitropolitul Sava Balaci de la Suceava, fe
recată în argint aurit, lucrată cu mare fineţe). La o vizită la mînăstirea Putna, Pă-
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rintele Gala Galaction, văzînd valorile culturale şi de
Muzeul mînăstirii «o anexă a Academiei naţionale» (n.n.).

artă românească, a

declarat

In încheiere (p. 57— 58), se amintesc cîteva date şi festivităţi aniversare şi
comemorative la mînăstirea Putna; cea din anul 1870, respectiv 1871, la împlinirea
a patru sute de ani de la tîrnosirea mînăstirii Putna, festivitate organizată de stu
denţii români de la Viena, la care au participat Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri,
Mihail Kogălniceanu, Ciprian Porumbescu, Ioan Slavici, A. D. Xenopol ş.a. Studenţii
au adus şi au depus la mormîntul lui Ştefan cel Mare o urnă de argint cu pămînt din
toate provinciile româneşti (şi din cele aflate vremelnic sub stăpîndri străine), simbolizînd unitatea ţării şi a poporului (urna se păstrează in Muzeul mînăstirii). Şi
festivitatea din iulie 1904, la comemorarea a patru veacuri de la astrucarea lui Ştefan
cel Mare, cu participarea românilor din toate părţile ţării.
Intr-un număr de 85 de reproduceri, majoritatea colorate, se arată şi vizual cele
prezentate în text. Fotografiile şi diapozitivele color se datorează lui Alexandru
Comănescu (C.P. «Casa Scînteii»), desenele — Emilia Moisescu. Un număr de 112
Note (59— 63) formează aparatul documentar-bibliografic al cărţii, in afară că fiecare
exponat prezentat este însoţit de toate referinţele. ,ln ultimele pagini (65—67), s-a
tradils, în text concentrat, in limba engleză de către Andreea Gheorghiţoiu şi în
limba franceză de Radu Creţeanu. ,
Textele şi reproducerile dovedesc convingător afirmaţia autorilor că «mînăstirea
Putna, menită să fie reşedinţă şi necropolă domnească, loc de refugiu şi apărare în
caz de primejdie, centru cultural şi artistic, reprezintă simbolul unei epoci de remar
cabil progres economic, social şi politic din istoria noastră, al luptei nestăvilite şi
permanente pentru independenţă şi unitate» (p. 57). Am adăuga că simbolul este în
truchipat etern în monmîntul cu osemintele ctitorului, Ştefan cel Mare, de la care
nu s-a stins niciodată candela.
Pr. Gh. CUNESCU

A N U N Ţ

Institutul teologic universitar din Bucureşti publică pentru ocupare prin
concurs, postul de profesor de Ia Catedra vacantă de Studiul Vechiului Testament
(Introducerea, Arheologia biblică, Exegeza şi Limba ebraică).
Condiţiile de prezentare la concurs, cerute candidaţilor sînt aceleaşi ca şi
în învăţămîntul superior de stat, adaptate la specificul învăţămî.itului teologic.
Dosarele candidaţilor la concurs se vor depune Ia Serviciul de învăţămînt
al Cancelariei Si. Sinod (Str. Antim nr. 29, Bucureşti, Sectorul V, cod 70666) şi
vor cuprinde : — Cererea de înscriere Ia concurs ; Actele de studii; Memoriul
de activitate didactică şi ştiinţifică; Lista lucrărilor publicate ; Cîte 5 exemplare
din lucrările şi studiile publicate ; Acte de vechime în muncă, cu funcţiile în
deplinite.
Termenul de candidare şi înaintare a dosarelor este de la 15 noiembrie —
la 15 decembrie 1984.
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CĂTRE TOATE BISERICILE
ŞI ORGANIZAŢIILE CREŞTINE MONDIALE,
RELIGIILE LUMII ŞI OAMENII DORITORI
DE BIN E DE PRETUTINDENI
Profund îngrijoraţi de accelerarea într-un ritm fără prece
dent a cursei înarmărilor care constituie o gravă ameninţare
la adresa păcii şi securităţii, putînd duce omenirea în pragul
unui holocaust nuclear, conducătorii şi reprezentanţii Cultelor
din România, determinaţi de ctedinţa şi convingerile lor reli
gioase şi în numele credincioşilor pe care îi păstoresc, s-au în
trunit din nou la Bucureşti, în zilele de 21, 22 şi 23 iunie 1984,
în Adunarea consacrată discutării problemelor dezarmării şi
păcii.
La această Adunare au participat şi reprezentanţi ai unor
Biserici, culte religioase şi organizaţii creştine mondiale pentru
a dezbate împreună principalele evoluţii din viaţa internaţio
nală, agravată de intensificarea înarmărilor nucleare, de apari
ţia şi acumularea de noi stocuri de arme, de conflictele ce au
loc în diferite zone ale globului, de primejdia amplasării de noi
rachete nucleare pe continentul european.
împreună cu toţi oamenii doritori de pace de pretutindeni,
constatăm cu nelinişte că în arsenalele lumii există deja depo
zitate cantităţi imense de arme atomice cu o putere de distru
gere inimaginabilă, care pun în cea mai mare primejdie însăşi
existenţa şi viitorul planetei noastre.
Producerea şi amplasarea de noi arme şi rachete şucleare
nu numai că nu pot constitui, în nici un fel, un mijloc de întă
rire a securităţii şi păcii, ci, dimpotrivă, sporesc şi mai mult
gradul de insecuritate a popoarelor, pericolul distrugerii vieţii
şi a civilizaţiei umane. Ameninţarea vizează atît statele care ar
recurge la aceste arme, cît şi toate celelalte state, pentru că în
condiţiile unui război nuclear, nimeni nu va putea rămîne în
afara efectelor şi consecinţelor sale catastrofale. Este un adevăr
incontestabil că folosirea armelor nucleare ar duce nu numai
la pierderea unui număr uriaş de vieţi omeneşti, ar transforma
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în ruine tot ce a creat civilizaţia de-a lungul timpului, ci şi la
distrugerea întregii umanităţi, a înseşi condiţiilor vieţii pe pă
mînt.
în faţa acestui adevăr dramatic, este tot mai evident că al
ternativa la pericolul unui război nimicitor o reprezintă numai
adoptarea unor măsuri concrete, efective de dezarmare, şi în
primul rînd nucleară, oprirea amplasării de noi rachete, înghe
ţarea şi reducerea cheltuielilor militare, însoţite de măsuri de
dezangajare militară, de destindere şi sporire a încrederii, care
să ducă la asigurarea păcii şi securităţii popoarelor. Aceasta
pune în evidenţă rolul statelor şi popoarelor lumii, al forţelor
progresiste, al tuturor oamenilor iubitori de pace de pretutin
deni care sînt chemaţi, mai mult ca oricînd să-şi unească efor
turile şi să militeze activ pentru oprirea cursei înarmărilor nu
cleare, pentru înlăturarea pericolului de război, instaurarea
unui climat de pace, destindere, încredere şi cooperare în în
treaga lume.
Adunarea noastră a dat o înaltă apreciere şi a exprimat to
talul său sprijin faţă de propunerile şi iniţiativele preşedintelui
României, Domnul Nicolae Ceauşescu, vizînd oprirea amplasă
rii de către S.U.A. a rachetelor nucleare cu rază medie de ac
ţiune în unele ţări din vestul Europei şi a contramăsurilor
nucleare anunţate de Uniunea Sovietică, pentru reluarea nego
cierilor sovieto-americane în scopul realizării unui acord care
să ducă la eliminarea rachetelor nucleare şi apoi a oricăror
arme nucleare din Europa şi din lume.
Bisericile, religiile lumii şi credincioşii lor nu pot lipsi din
rîndurile celor care luptă pentru apărarea şi salvgardarea cau
zei păcii, pentru ocrotirea vieţii şi progresul societăţii omeneşti.
Călăuziţi de învăţăturile noastre de credinţă, pe care le propovăduim, şi ferm convinşi că deşi situaţia internaţională este
marcată de mari primejdii, forţele progresiste de pretutindeni,
acţionînd unite, dispun de puterea necesară de a impune sto
parea nesăbuitei curse a înarmărilor nucleare, ne simţim da
tori ca de pe poziţia şi cu mijloacele noastre, prin forţa cuvân
tului şi a exemplului, să milităm pentru înlăturarea cauzelor
care zădărnicesc pacea: înarmarea nucleară, criza economică
mondială, generată în cea mai mare parte de aceasta, discrimi
nările şi stările de neîncredere dintre state şi popoare.

DOt lipsi din
ardarea cauţii omeneşti,
re le propoţională este
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i economică
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nare.

APEL CĂTRE TO ATE BISERICILE ŞI O R G ANIZAŢIILE CREŞTINE

Conştienţi de înalta responsabilitate pe care o implică mi
siunea noastră religioasă în lume, adresăm un Apel stăruitor
tuturor Bisericilor, religiilor lumii, organizaţiilor creştine mon
diale şi oamenilor doritori de bine de pretutindeni, cerîndu-le
să-şi sporească şi mai mult strădaniile, acum, pînă nu este prea
tîrziu, pentru apărarea vieţii, pentru oprirea cursului pericu
los al înarmărilor şi salvgardarea omenirii de la o catastrofă
nucleară.
Exprimîndu-ne adeziunea şi solidaritatea cu oamenii dori
tori de bine de pretutindeni şi făcîndu-ne auzită vocea pentru
dezideratele noastre de pace, dreptate, dragoste şi adevăr, să-i
determinăm pe aceia care deţin destinele omenirii să proce
deze de urgenţă la transformarea arsenalelor atomice în grînare, a rachetelor balistice în pîinea cea de toate zilele, nece
sară milioanelor de înfometaţi, a bombei cu neutroni în me
dicamente, să transforme centrele militare agresive în instituţii
ale păcii, astfel ca lumea, cu toate valorile ei, să fie eliberată
de spectrul distrugerii, iar viaţa să dăinuie pe întregul pămînt.
A D UNA REA CULTELOR DIN RO M ÂNIA
PENTRU DEZARMARE ŞI PACE
Bucureşti, 21—23 iunie 1984
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D IN M IL A L U I D U M N E ZE U ,
A R H IE PISC O P A L BUCUREŞTILO R.
M IT R O P O L IT A L U N G R O V L A H IE I ŞI
P A T R IA R H A L BISERICII O R T O D O X E R O M Â N E
IUBITULUI

iNOSTRU
CLER,
CINULUI
M O NA H A L ŞI DREPTCREDINCIOŞILOR
CREŞTINI, HAR Şl PACE DE LA DUMNEZEU ATOATEŢIITORUL,
IAR DE LA N O I PĂRINTEASCĂ BINECUVtNTARE
«Hristos a în via t!»

Iu b iţi credincioşi,

"

Minune a minunilor şi itaină a tainelor, învierea Domnului nostru
Iisus Hristos din morţi stă în centrul v ie ţii noastre creştine. Ea ne-a
descoperit pe Mîntuitorul ca Domn al tuturor şi Dumnezeu atotputer
nic ; din ea a izvorît biruinţa v ie ţii asupra morţii şi a binelui asupra
ră u lu i; ea este temeiul unirii noastre cu Dumnezeu şi al păcii desăvîrşite între oameni şi popoare; pe ea se clădeşte vieţuirea noastră
ca fii ai lui Dumnezeu şi din ea răsare învierea noastră cu duhul în
vrem ea de acum, iar învierea cu trupul la sfîrşitul veacurilor. De aceea,
trăind aceste adevăruri mai intens îşi mai statornic decît oricare altă
obşte creştinească, Biserica O rtodoxă este deseori numită Biserica în 
vierii.
In adevăr, întreaga noastră gîndire teologică, e v lavia şi slujbele
noastre bisericeşti sînt strîns legate de învierea Domnului nostru Iisus
Hristos. Iar prăznuirea ei nu are nimic asemănător cu ea în frumuseţea
şi adîncimea trăirii noastre religioase.
D reptm ăritori creştini,
M ai.m u lt decît oricare altă făptură văzută ori nevăzutăr Prea Cu
rata M aică a Domnului nostru Iisus Hristos a trăit, în toată plinătatea
ei, bucuria de negrăit a învierii Fiului său. Tradiţia bisericească veche
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mărturiseşte că Mîntuitorul s-a arătat M aicii Sale chiar în clipa ridică
rii Lui cu trupul din mormînt. Intr-o cîntare de demult se spune că ea
a văzut pe Iisus «sculîndu-se prea frum os din m orm înt, b iru itor...», cu
«to tu l strălucit, fără asemănare în frumuseţe, ca un m ire ieşind cu
trupul din cămara gropii...». Atunci «s-a umplut de bucurie şi a s trig a t:
Fiu l meu şi Dum nezeul meu, măresc în vierea Ta cea mai presus de
cu v în t».
Fără îndoială, fiind cea dintîi care a văzut pe Mîntuitorul înviat
din morţi, M aica Domnului va fi fost şi cea dintîi propovăduitoare a în
v ie rii Lui. Sfinţii evanghelişti stăruiesc mai ales asupra îngerilor ca
ves tito rii dintîi ai în vierii Domnului, iar asupra apostolilor ca m artori
ai în v ierii.
Iu b iţi fii sufleteşti,

V£
IEDINCIOŞILOR
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a în via t!»

unului nostru
tine. Ea ne-a
eu atotputerinelui asupra
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Lipsa corpului din mormînt şi arătările Domnului nostru Iisus H ris
tos în faţa Sfintei Sale M aici, în faţa ucenicilor Săi • în faţa fem eilor
care-L slujiseră şi în faţa multor altora dintre credincioşii care-L cu
noscuseră în vrem ea cînd fusese viu, constituie desigur temeiuri ne
clintite ale în vierii Mîntuitorului.
Un loc aparte între cei care au văzut pe Mîntuitorul viu, după
moarte, îl ocupă însă Sfinţii Apostoli. Este adevărat că unii dintre ei
s-au convins cu greutate de învierea Domnului nostru Iisus Hristos.
Dar ei au fost rînduiţi de Dumnezeu să dea mărturie despre învierea
Fiului Său. De aceea la alegerea unui alt apostol, în locul lui Iuda, Sfîn
tul A p ostol Petru a spus că trebuie să fie ales unul care să fie împre
ună cu ceilalţi apostoli martor al în vierii lui Hristos.
în adevăr, în chiar cele dintîi cuvintări ale lor în faţa credincioşi
lor, Sfinţii Apostoli mărturiseau că «p e Iisus L-a înviat D um nezeu»,
faptă pentru care « e i toţi sînt m a rtori» (Fapte II, 32 ; III, 15; V, 32).
Sfîntul Apostol Petru precizează, la un moment dat, că «D um nezeu a
în via t pe Iisus a treia zi Şi i-a dat să se arate... lor, m artorilor mai dina
inte rîn d uiţi de El...» (Fapte X, 40— 41). Iar Sfîntul Pavel, vorbind des
pre arătarea lui Iisus în faţa sa pe drumul Damascului, ne spune că El
i-a zis : «Spre aceasta m-am arătat ţie ca să te rînduiesc s lu jitor şi m ar
tor...» (Fapte X X V I, 16 ; X X II, 15), martor al învierii.
D reptm ăritori creştini,
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înviind din morţi, Mîntuitorul nu s-a întors la viaţa Sa de mai
înainte. El a păstrat în adevăjr trupul în care s-a născut. Dar trupul
acesta, la înviere, s-a schimbat. Domnul nostru Iisus Hristos a ven it în
lume ca oricare urmaş al lui David, cum zice Sfîntul Ap ostol Pavel, ca
orice om. Dar, prin înviere El s-a arătat Fiul lui Dumnezeu în putere,
cuprins de Duhul S finţeniei (Rom. I, 4). în El «lo cu ie şte acum trupeşte
toată plinătatea D um nezeirii», iar «toa te vistie riile în ţele p ciu n ii şi ale
cunoştinţei sînt ascunse în E l» (Col. II, 9 ; II, 3). El este înveşmîntat din
nou cu « mărirea pe care a avu t-o la Dumnezeu mai înainte ca lumea să
fie » (Ioan X V II, 5). Pe scurt El este Domn al tuturor. Căci «în El bine
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voit-a Dumnezeu să sălăşluiască toată plinătatea şi piin tr-In su l pe toate
cu Sine să le împace, fie cele de pe pămînt fie cele din ceruri făcînd
pace printr-lnsul, prin sîngele cru cii Sale“ (Col. I, 19— 20). Aşadar, pe
toate fiinţele «d in ceruri şi de pe pă m în t» care se răspândiseră în toate
laturile, fugind de la faţa Lui şi vieţuind în vrăjm ăşie unele cu altele
a binevoit Dumnezeu *să le adune iarăşi în H ristos» şi să le pună sub
domnia Lui pentru a le aduce apoi la sînul Său părintesc de Dumnezeu
şi Tată (Efes. I, 10).
Iisus Hristos este «pacea noastră», zice Sfîntul A p ostol Pavel. El
«a surpat peretele din m ijlo c al d espărţiturii» dintre oameni, vrăjmăşia,
pentru a-i zidi într-un singur om, în El, şi pe acela să-l împace cu Dum
nezeu (Efes. II, 14— 17). Acesta este temeiul adînc al păcii noastre creş
tine ,• din el decurge datoria noastră de făcători de pace.
Iu b iţi f ii duhovniceşti,
în această sfîntă zi de luminată prăznuire a în vierii Domnului, v ă 
dind cu toţii «unitatea duhului în legătura p ă cii» (Efes. IV, 3) cu inimi
curate să înălţăm cugetul nostru către Atotputernicul Dumnezeu, rugîndu-L stăruitor să ne păzească întru pacea pe care a dăruit-o El lumii,
prin Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos. Sufletelor noastre să le dă
ruiască înseninare, linişte şi bunăvoire faţă de semenii n o ş tri; în lume
!să dompească bună înţelegere, prietenie.şi pace.
Cu riigăciuni fierbinţi să însoţim toate acţiunile pe care le între
prindem pentru apărarea păcii, fiind deplin convinşi că pe calea păcii
merge Dumnezeu împreună cu noi. Iar dacă pe această cale merge
Dumnezeu cu noi, nimeni nu va putea să ne înfrîngă.
De pace în toate zilele v ie ţii noastre avem trebuinţă. îndeosebi, în
vrem ea de acum, cînd pluteşte în aer ameninţarea declanşării unui
război cu cele mai înspăimîntătoare unelte de distrugere, nu avem o
altă datorie mai sfîntă de îm plinit decît apărarea păcii şi prin aceasta,
apărarea propriei noastre vieţi, apărarea v ie ţii semenilor noştri, apă
rarea tuturor bunurilor existente pe pămînt. A v în d pace, toate acestea
vor fi păstrate, iar dacă pacea se v a pierde, pierdute v or fi şi toate
acestea.
Cît priveşte binefacerile păcii nu este nevoie să căutăm mult şi de
parte în trecut. Este de ajuns să punem faţă în faţă gro zăviile anilor de
război cu realizările pe plan mondial sau local în ultim ii patruzeci de
ani. De o parte, moarte şi distrugeri de tot felul, iar, de alta, viaţă şi
înfăptuiri, iarăşi de tot felul şi pretutindeni.
înflorirea ţării noastre, spre pildă, în vrem urile pe care le trăim noi,
după terminarea războiului şi aşezarea noii orînduiri sociale, este rod
al muncii poporului nostru, într-o epocă de pace în lume.
în toate ramurile de activitate, ţara noastră a urcat culmi neatinse
niciodată în trecut. Se dezvoltă acum din plin ştiinţele şi artele ; fără
încetare se înnoieşte felul de gîndire şi capătă form e alese modul nou
de viaţă. înfăptuiri epocale a înscris în istoria ţării industria româ
nească, iar agricultura se găseşte în plină dezvoltare. Astfel, înfrăţiţi
cu omul, cîmpiile şi munţii, apele şi pădurile, avuţiile -şi frumuseţile

DOXĂ R O M ÂN Ă

PASTORALE — SCRISORI IRENICE

-Insul pe toate
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ţării îşi aduc acum, fiecare, partea sa de contribuţie la zidirea ţării
noastre noi.
în această atmosferă de strădanii pentru înnoirea şi propăşirea pa
triei să ieşim cu bucurie în întîmpinarea îm plinirii, la 23 August, anul
acesta, a celor patru decenii de viaţă liberă, independentă şi suverană
a poporului nostru.
Pe cîrmuitorii ţării, în frunte cu Preşedintele Republicii Socialiste
România, Domnul N ico lae Ceauşescu, întru cinstire şi preţuire să-i
ţinem ; în slujba poporului, pe tărîm bisericesc şi naţional, să stăm j
dragostea de patrie şi de Biserică în chip statornic să le împerechem,
iar pacea lumii să o apărăm.
O
dată cu acest cuvînţ de învăţătură şi povăţuire, în ziua aceasta
a luminatului praznic al în vierii Domnului, vă împărtăşesc tuturor
arhierească binecuvîntare, întîmpinîndu-vă cu v e s tire a : « Hristos a
în v ia t».
A l vostru de tot binele voito r şi pururea către Domnul fierbinte
rugător,
t I U S T IN ,
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ARH IEPISCOP A L BUCUREŞTILOR,
M ITROPOLIT A L UNGRO VLAH IEI ŞI
PATRIARH A L BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

SC RISO AREA IR E N IC Ă A PREA FERICITULUI P A T R IA R H IU STIN
A D R E S A T Ă ÎN T ÎIS T A T A T O R IL O R BISERICILOR CREŞTINE
C U O C A Z IA P R A ZN IC U LU I ÎN V IE R II D O M N U LU I — 1984
PREA IUBITE FRATE ÎN HRISTOS,
«Hristos a în via t!»

A mărturisi cu inimă curată învierea M întuitorului Iisus Hristos
înseamnă a mărturisi, împreună cu Sfîntul Ap ostol P avel că Iisus Dom
nul n ostru : «S-a dat spre m oarte pentru păcatele noastre şi a înviat
pentru îndreptarea noastră» (Rom. IV , 25), făcîndu-se «începătură a în 
v ie rii ce lor a d orm iţi» (I Cor. X V , 20).
Cu adevărat Domnul nostru Iisus Hristos a murit pe cruce cu trupul
omenesc, dar a înviat în trup c e re s c ; a murit în slăbiciune, dar a înviat
întru p u tere; a murit întru umilinţă desăvîrşită, dar a înviat întru mă
rire dumnezeiască.
P in împărăţia întunericului în împărăţia luminii, din îm părăţia
vieţii veşnice şi a fericirii, Mîntuitorul nostru Iisus Hristos nu s-a ri
dicat singur. De la moarte la viaţă şi de pe pămînt la cer, împreună cu
Sine, Hristos Dumnezeu ne-a trecut şi pe noi. Mîntuindu-ne de păcat,
care este pricina morţii, El «n e-a făcut şi pe noi vii, împreună cu S in e»
(Col. II, 13) şi ne-a dăruit puterea de a vieţui împreună cu El în veşnicie.
Dumnezeu ne-a făcut fiii Săi, hărăzindu-ne făgăduinţa de a ne face
părtaşi firii Sale Dumnezeieşti (II Petru I, 4). Pentru a ne putea ridica
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însă la primirea acestei stări, trebuie să aducem şi din partea noastră
« toată sîrguinţa şi să adăugăm la credinţa noastră fapta bună, iar la
fapta bună cunoştinţa, la cunoştinţă înfrînarea, la intrinare răbdarea,
la răbdare evlavia, la e vla vie îngăduinţa frăţească, iar la îngăduinţa
frăţească dragostea» (II Petru I, 4— 7).
Dovada clară a trecerii noastre de la moarte la viaţă, prin învierea
Mîntuitorului este vieţuirea noastră în dragostea frăţească. «N o i ştim
— spune Sfîntul Evanghelist Ioan — că ne-am strămutat de la moarte
la viaţă, fiindcă iubim Pe ^TaP ; CJne nu iubeşte pe fratele său, rămîne
în m o a rte » (I Ioan III, 14).
A ceste sfinte cuvinte constituie pentru noi un permanent îndemn
dea întări legăturile dragostei frăţeşti între toate B isericile creştine,
între popoarele noastre, între oamenii de bine de pretutindeni. Este de
datoria noastră ca împreună să sprijinim aspiraţiile Bisericilor spre uni
tate, aspiraţiile popoarelor spre pace, aspiraţiile oamenilor spre a trăi
în dragoste frăţească.
Stăpîniţi de aceste simţăminte V ă îmbrăţişăm frăţeşte în ziua aces
tui sfînt şi dumnezeiesc praznic, rugînd pe M întuitorul Iisus Hristos
cel înviat din morţi, să ocrotească sfînta Biserică pe care o conduceţi
şi să călăuzească spre tot lucrul bun pe credincioşii pe care îi păstoriţi.
Cu frăţească dragoste
în Hristos cel înviat,
ÎIU S T IN ,
Patriarhul B isericii O rtodoxe Române

SCRISORI ŞI TELEGRAM E DE FELICITARE
PRIM ITE DE CĂTRE PREA FERICITUL P A T R IA R H IUSTIN,
CU PRILEJUL SFINTELOR SĂ R B ĂT O R I
ALE ÎN V IE R II D O M N U LU I — 1984
Prea Fericite ,şi Prea Sfinţite A rh iepiscop al Bucureştiului, M itro p o 
lit al U n grovla h iei şi Patriarh al B isericii O rto d o xe A u tocefa le a Româ
niei, frate iu bit \şi mult dorit în Hristos Dum nezeu şi îm preună-slujitor
al S m ereniei noastre, D o m n u l e I u s t i n , îmbrăţişînd frăţeşte în D om 
nul pe venerabila voastră Prea Fericire, cu deosebită bucurie V ă în tîm p in ă m !
Cu sufletele luminate de sărbătoare şi de' bucurie duhovnicească şi
lăudînd, împreună cu toată turma credincioşilor, strălucita înviere din
morţi a lui Hristos, am primit cu mare bucurie, împreună cu venerabilii
noiştri fraţi, epistola Prea Fericirii Voastre, trimisă nouă cu ocazia aces
tei zile sfinte. Salutul pascal şi urările transmise ne-au mărit bucuria şi
siguranţa unităţii dintre noi, ca şi a păcii Sfîntului aşezămînt.
Răspunzînd cu drag şi deosebită cinste Venerabilei Voastre Prea
Fericiri şi răspunzîndu-Vă cu salutul pascal «A d evărat a în v ia t!», ru
găm pe M întuitorul nostru Hristos, care a înviat întru slavă din mormint, nimicind cu puterea Lui moartea şi iadul, să învrednicească pe
Prea Fericirea Voastră, împreună cu turma voastră binecredincioasă, să
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serbaţi amintirea Sfintei Sale în vieri întru mulţi ani, spre slava slăvitului său nume şi a Sfintei Biserici.
Îmbrăţişîndu-Vă încă o dată în Hristos Care a înviat, rămînem cu
dragoste frăţească şi deosebită cinste, al venerabilei Voastre Prea F e
riciri iubitor frate în Hristos,
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Prea F ericite Patriarh al Bisericii O rto d o xe Române, M itro p o lit al
U n grovla h iei şi A rh iep iscop al Bucureştiului, Prea iubite şi mult dorite
trate şi îm p reună-slujitor cu Smerenia noastră, D o m n u l e I u s t i n ,
Cu ocazia strălucitei, de viaţă şi de bucurie sărbători a în vierii
Mîntuitorului Hristos, venim către Venerabila Voastră Prea Fericire şi
V ă adresăm salutul frăţesc şi cordial în Hristos cel ce a înviat.
în în vierea lui Hristos se încununează întreaga sa operă mîntuitoare, de aceea şi umple de bucurie şi veselie pe cei ce cred în Bl. A
fost nimicit boldul morţii, al păcatului şi al răului moral. T ot pămîntul
s-a umplut de strălucire duhovnicească : credinţa ,şi nădejdea Ucenicilor
şi a A p ostolilor lui Hristos au fost întraripate, Biserica a triumfat şi a fost
vestit pînă la m arginile pămîntului adevărul evanghelic al renaşterii şi
mîntuirii.
Predica creştină are fundament iar credinţa are sens ; ele nu sînt
simple noţiuni, aşa cum spunea şi Apostolul Pavel. Pentru că, pentru
aceasta, în vierea lui Hristos este garanţia în vierii noastre.
Dacă mesajul în vierii a fost, în decursul istoriei omenirii, totdeauna
actual, el este şi mai actual acum, în vrem urile noastre grele. El este
mesaj dătător de viaţă şi de bucurie, care ne spune că izbăvirea noastră
sigură se află numai în Hristos care a înviat.
Lumea întreagă trece printr-o criză serioasă, este tulburată şi su
feră. Nedreptăţi, calamităţi, nenorociri, lipsuri, foam ete şi nesiguranţă
încearcă popoarele pămîfttului. în m ijlocul acestor nenorociri şi tulbu
rări prin care trece omenirea, sincerii adoratori ai Mîntuitorului Hristos,
uniţi în credinţă şi dragoste, sînt chemaţi ca să facă pretutindeni cunos
cute cuvintele sale, ale păcii celei veşnice şi ale dreptăţii.
De aceea, ca întîistătători ai B isericilor Ortodoxe Autocefale, să ne
rugăm Mîntuitorului Hristos, care a înviat, să izbăvească întreg neamul
omenesc de relele care ameninţă lumea întreagă şi să îndemne pe con
ducătorii popoarelor la mai multă prudenţă, aşa încît să fie evitată o
nouă conflagraţie mondială.
Acestea zicînd, îmbrăţişăm întru Hristos pe Venerabila Voastră
Prea Fericire şi rămînem cu deosebită dragoste iubitor frate şi întru
toate binevoitor,
t NICOIjAE,
Patriarhul A lexandriei
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Prea F ericite Patriarh al B isericii O rtod oxe Române, frate prea iubit
in Hristos Dumnezeu ,şi îm preu n ă-slu jitor al Sm ereniei noastre,
D o m n u le
I u s t i n , îmbrăţişînd frăţeşte in D om nul pe venerabila
Voastră Prea Fericire, cu deosebită bucurie V ă in tîm pin ă m !
Contemplînd încă o dată învierea lui Hristos, ne închinăm Sfîntului
Domnului Iisus, celui fără de păcat, slăvim pe C el ce este Lumină din
Lumină, pe C el ce este Unul din Treim e, pe C el care a pătim it pentru
noi cei păcătoşi, a murit, a fost îngropat şi a înviat a treia zi, pe Cel
care ne-a învrednicit pe noi să serbăm încă o dată Minunea minunilor,
cea una şi unică din toaite vrem urile. Cine a văzut un mort înviat a treia
zi ? Fericiţi cei care au crezut în înviere şi în Domnul care a în v ia t!
înviind din morţi, Domnul ne-a dat nouă, robilor săi păcătoşi şi nevred
nici, pace şi porunca de a ne iubi unii pe alţii. Iar roada Duhului este
dragostea.
în aceste vrem uri grele, Biserica trebuie să-şi facă misiunea ei. Noi,
cei aleşi de sus pentru a păstori turma lui Hristos, avem datoria să v e 
ghem, să nu dormim, ca nu cumva să vină lupii şi s-o sfîşie. Uneltele
celui viclean pîndesc, aşteptînd ocazia să răpească pe cît este cu pu
tinţă mai mulţi aleşi şi credincioşi, ca în felul acesta să slăbească pute
rea turmei şi la momentul potrivit să lovească Sfînta noastră Biserică
şi s-o nimicească. Să nu f i e ! Ce vom spune atunci Dreptului Judecător ?
Dacă avînd ochii îngreunaţi de somn sau dormitînd, cel viclean va răpi
turma ? Vai, ce clipă va fi atu nci! Să veghem , deci, şi să ne rugăm ca
nu cumva să vină M irele la m ijlocul nopţii şi să ne găsească dormind.
Să ne întărim în credinţă şi să întărim pe credincioşi, pentru că sfîrşitul
este aproape. Semnele pe care ni le-a dat Domnul prevestesc sfîrşitul
lu m ii: oamenii se autonim icesc, uitînd învăţătura sfîntă despre iubire.
C el viclean, prin adepţii săi de pe pămînt, provoacă războaie şi sfîşieri
reciproce în lume, semănînd răutate în sufletele fraţilor şi ale fiilor
noştri, iar exem plul cel mai apropiat pentru noi este Libanul.
Prin urmare, avînd ca armă iubirea, să intervenim în războiul în
grozitor din Liban şi întărindu-ne de sus, să facem totul pentru împăca
rea taberelor rivale, lăudînd totdeauna pe Domnul nostru Iisus Hristos,
Dumnezeul iubirii şi al păcii.
Rugîndu-ne totdeauna ca Domnul care a înviat din morţi să dea
Prea Fericirii V oastre şi A rh iereilor Voştri sănătate, putere şi ani mulţi,
spre slava Sfîntului său nume. şi al Sfintei noastre O rtodoxii, ca şi tur
m ei voastre creştine, li înălţăm cîntarea de slavă a în v ie r ii: Hristos
a în via t /»
A l Prea Fericirii Voastre iubitor frate în Hristos şi întru toate dori'tor de bine,
t IG N A TIE al IV -lea,
P atriarhul A ntiohiei

295

<XA R O M AN Ă

PASTORALE — SCRISORI IRENICE

te prea iubit
iei noastre,
; venerabila

Prea F ericitu lu i Patriarh I u s t i n al B isericii O rto d o xe Române,
M itro p o lit al U n grovla h iei şi A rh iepiscop al Bucureştiului,
Îmbrăţişare stîntă in Iisus Hristos cel ce a în via t din m orţi.
Astăzi, cînd omenirea străbate clipe din cefe m ai'dram atice, — dat
fiind că în secolul X X mai sînt încă nerezolvate problem e sociale care
pot aduce nenorocirea şi nimicirea făpturii celei «după chipul şi asemă
narea» lui Dumnezeu şi a creaturilor sale de pe pămînt — , venim la
Templul cel Sfînt să retrăim duhovniceşte, prin credinţă, şi cu toată fiin 
ţa noastră*, pe Hristos care de bunăvoie a suferit patim i înfricoşătoare,
a fost scuipat, a fost pălmuit, a murit pe cruce şi a stat trei zile în mormînt, «ca să dezlege pe m orţii cei din veac legaţi şi pe noi să ne conducă
la în viere».
Se bucură şi se veseleşte împreună cu noi Ierusalimul şi Biserica
Sionului, pentru că «lumina şi slava Domnului peste ea a strălucit» (Isaia
50, 1), acum cînd Hristos, «m ai frumos cu chipul decît oamenii toţi», a
iâşit din mormînt ca dintr-o cămară, «făcîndu-se nouă început al învierii
şi nestricăciunii», lăsîndu-ne mărturie peste veacuri, v ie şi de neclintit,
despre Sfîntul său pogorămînt, M ormîntul nou, «în care nim eni nu fu
sese încă pus» (Ioan 19, 41).
Inconjurînd, aşadar, mormîntul dătător de viaţă şi fericire din care
a răsărit neamului omenesc bucuria, viaţa, lumina cea neînserată şi
mîntuirea, înălţăm caldă rugăciune către Hristos Mîntmtorul, care a
înviat, ca să dăruiască lumii întregi, mult încercată, pace şi mare m ilă ;
să ilumineze cu lumina care a răsărit din mormînt în timpul în vierii Lui,
mintea celor puternici ai pămîntului, ca să arate dragoste faţă de semeni
şi împreună să purceadă la soluţionarea problem elor s o c ia le ; să ne în
vrednicească pe noi toţi să, serbăm şi să preamărim împreună «Paştile
care izbăveşte de întristare, Paştile cele mîntuitoare, Paştile care sfin
ţeşte pe toţi credincioşii».
Părtaşi fiind ai acestei bucurii generale aduse de înviere, adresăm
Prea Fericirii Voastre salutul pascal «H ristos-a în v ia t !» şi v ă rugăm
frăţeşte să transmiteţi bunele noastre urări Prea Sfinţiţilor Arhierei, şi
îmbrăţişîndu-Vă cu sărutarea învierii, dorim să aveţi parte de ani
mulţi, fericiţi şi aducători de mîntuire şi rămînem ăl venerabilei Voastre
Prea Fericiri iubitor frate în Hristos,
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Prea F e ricirii Sale
Prea F ericitului I u s t i n , Patriarhul Bisericii O rtod oxe Române,
L o cţiitor al scaunului din Cezareea Capadociei,
M itro p o lit al U n grovla h iei şi A rh iepiscop al B ucureştilor
Prea F ericite Părinte Patriarh, m ult iubite întru Domnul, Prea F eri
cite Vlădică l
In aceste zile strălucitoare ale salvării noastre, cînd cerurile se lu
minează, pămîntul se bucură şi lumea cea văzută şi cea nevăzută sărbă
toreşte luminoasa înviere a lui Hristos, V ă adresez cordialul salut pas
cal, «Hristos a în v ia t !».
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Învingînd moartea, înălţîndu-se din mormînt, Fiul lui Dumnezeu,
Mîntuitorul nostru, a dăruit oamenilor viaţă veşnică şi a umplut de o
bucurie nespusă inim ile ucenicilor săi.
Bucuria învierii lui Hristos, împărtăşită de către toată creştinătatea,
este pentru noi cu atît mai mare cu cît se apropie anul 1988, an în care
vom sărbători jubileul unui mileniu de la creştinarea Rusiei.
Pregătindu-ne pentru acest măreţ eveniment, noi mulţumim Domnu
lui pentru bunătatea Sa nemărginită faţă de Biserica Ortodoxă Rusă,
pentru îndurarea sa.
Binecuvîntată fie întotdeauna slujirea Sfintei Biserici a lui Hristos,
faptele saCe pentru binele poporului lui Dumnezeu, forţele sale
pacificatoare.
Sărbătorind astăzi N oul şi Sfîntul Paşte şi avînd în această sărbă
toare un izvor nesecat de speranţă nestrămutată că Dumnezeu, înviindu-L pe Iisus Hristos ne-a înviat şi pe noi odată cu puterea Lui (I Cor.
6, 14), din toată inima V ă urez, Prea Fericite, bucurie pascală deplină,
belşug şi ajutorul fără de sfîrşit al Domnului, pentru îndeplinirea slu
jirii şi răspunderilor ce le aveţi.
Cu dragoste statornică în învierea Domnului,
,t PIMEN,
Patriarhul M oscovei şi al întregii Rusii

Prea F ericite A rh iepiscop al Bucureştiului, M itro p o lit al U ngrovlahiei, L o cţiito r al scaunului din Cezareea Capadociei şi Patriarh al Bise
ric ii O rto d o xe Române, d orit şi iubit frate în Hristos şi colitu rgh isitor
al Sm ereniei noastre, D o m n u l e I u s t i n , îm brăţişîndu-Vă frăţeşte în
D omnul, adresăm Prea F e ricirii V oastre cele mai cordiale urări şi V ă
întîm pinâm cu salutul pascal plin de b u c u rie : «H ristos a în v ia t! »
Nu există pe planeta noastră altă salutare mai plină de bucurie de
cît aceasta. Această salutare vesteşte marele adevăr că Domnul nostru
Iisus Hristos este într-adevăr F iul lui Dumnezeu, biruitor al morţii şi
M întuitorul lumii.
Jntregul creştinism se întemeiază pe Hristos Dumnezeu-Omul cel
înviat. Şi rugăciunea noastră, şi credinţa, şi nădejdea, şi dragostea noas
tră, şi toate celelalte virtuţi. Dacă El n-ar fi înviat, creştinismul n-ar fi
existat. Numai El însuşi, Domnul Hristos cel veşnic viu, dă putere creş
tinismului şi-i sporeşte viaţa pe pămînt. Apostolatul Sfinţilor Apostoli
este necontenit mărturie a în vierii Domnului Hristos, Dumnezeu-Omul.
Aceasta este realitatea pe care a trăit-o neîncetat întreaga lume creştină
pînă în zilele noastre, ca substanţă şi conţinut al v ie ţii şi fiinţei noastre.
Prin în vierea lui Hristos-Dumnezeu şi omului i-a fost dată viaţa,
adică a fost făcut nemuritor cu sufletul.
Cu aceste gînduri V ă adresăm încă o dată cele mai bune urări cu
dragoste frăţească şi rămînem al Prea Fericirii Voastre frate şi împreună-slujitor pururea devotat în Hristos Mîntuitorul cel înviat.
t GHERMAN,
Patriarhul Serbiei
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Pr e a F e r c i r i i Sal e I U S T I N ,
Patriarhul B isericii O rto d o xe Române,
Prea F ericirea Voastră,
Prea iu bit frate şi co litu rgh isitor Intru Hristos, dătător de viaţă,
Luminaţi de razele strălucitoare ale prea slăvitei învieri a lu i Hris
tos, fiii Sfintei Biserici O rtodoxe sărbătoresc, plini de bucurie duhovni
cească, biruinţa asupra iadului, biruinţa v i e ţ i i !
«Paştile cele sfinţite astăzi nouă s-au arătat, Paştile cele nouă şi
sfinte. Paştile cele mari, Paştile credincioşilor...» (S lujba în v ie rii — Penticostar). Sfînta Biserică face să răsune de dulci cîntări sfintele sale lo 
caşuri şi umple inim ile credincioşilor creştini ortodocşi cu salutarea p li
nă de bucuria biruinţei : «H ristos a înviat ! — Ad evăra t a în v ia t!»
Şi cum să nu fii fericit în această zi pe care Dumnezeu a făcut-o să
ne bucurăm şi să ne veselim întru ea (Ps., 117, 24), cînd Domnul Hristos
cel înviat din mormînt ne întîmpină cu dulcea salutare : «Pace vouă !»,
«Bucuraţi-vă !» (Luca 24, 36 ; Ioan 20, 19 ; M atei 28, 9).
Şi ce mare m îngîiere ne dă credinţa în Mîntuitorul în v ia t: «Eu sîrjt
învierea şi Viaţa ; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi»
(Ioan 11, 25), căci «cu moartea pre m oarte călcînd», El s-a făcut «în c e 
pătură a celor adorm iţi» (I Cor., 15, 20).
în numele sfintei noastre credinţe, salutăm pe Prea Fericirea V oa s
tră prea iubită şi printr-o îmbrăţişare pascală v ă dovedim dragostea
noastră frăţească întru Hristos cel înviat, Dătătorul de viaţă.
în «această aleasă şi sfîntă zi, praznic al praznicelor şi sărbătoare
a sărbătorilor» (Cîntarea a 8-a din Canonul Paştilor), rugăm pe Hristos
Domnul înviat să-şi pogoare binecuvîntarea cerească asupra Voastră,
asupra Sfintei Voastre Biserici şi a credincioşilor săi, dorindu-Vă din
belşug bucurii duhovniceşti, sănătate, îndelungă înzilire cu bogate roade,
şi să reverse asupra lumii o pace binefăcătoare şi viaţă din belşug (Ioan
10, 10) .
Aducînd slavă în duh prin imnul pascal «Ziua în v ie r ii! Să ne lumi
năm cu prăznuirea şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm...».
N e încredinţăm Sfintelor Voastre rugăciuni şi rămînem al Prea F e
ricirii Voastre frate iubitor şi coliturghisitor întru Hristos cel înviat.
I

t M AXIM ,
Patriarhul B ulgariei

Prea
Fericitului
I U S T I N , Patriarhul B isericii O rtodoxe
Române, L o cţiito r al scaunului din Cezareea Capadociei,
M itrop olit al U rîgrovlahiei şi Arh iepiscop al Bucureştilor
Prea Fericirea Voastră,
Iubit frate în Hristos,
H ristos a în v ia t !
Mulţumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să aniversăm încă o da
tă măreaţa sărbătoare a Sfîntului Paşte, în pace şi fericire.
2 — B. o . R.
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Astăzi ne apar clar în minte acele zile îndoliate care preced în v ie 
rea lui Hristos.
Teama şi uimirea au stăpînit inim ile Apostolilor. Ei nu doreau să
meargă în Galileea, după cum le poruncise Mîntuitorul, neaşteptîndu-se
să-l întîlnească acolo, pe El care fusese batjocorit, răstignit şi pus în
mormîmt. Mîntuitorul, înviat din morţi, le mai porunceşte o dată, reînnoindu-le credinţa (M atei 28, 10).
Odată cu în vierea sa, Domnul nu numai că a reînnoit credinţa uce
nicilor săi, dar le-a întărit şi voinţa, dîndu-le darurile Sfîntului Duh.
în zilele noastre omenirea simte tot uim ire şi teamă în faţa v iito 
rului din cauza înstrăinării interioare şi depersonalizării. Credem însă
că omul v a obţine cu ajutorul lui Dumnezeu puterea sufletească să în
vingă orice obstacol.
N e rugăm astăzi pentru pace în întreaga lume, pentru întărirea dra
gostei şi a relaţiilor dintre popoare şi state.
V ă salutăm, Prea Fericirea Voastră, cu dragoste frăţească cu ocazia
măreţei sărbători a în vierii lui Hristos, şi fie ca Domnul atotputernic
să v ă ajute în înalta Voastră slujire !
Hristos a în v ia t!
Adevărat a În v ia t!
V ă îmbrăţişez cu dragoste frăţească şi rămîn al Vostru credincios
în Hristos.
t ILIA II,
Patriarhul C atolicos al întregii G eorgii

Prea F ericite Patriarh al B isericii O rto d o xe Române, irate iubit
în Hristos Dumnezeu şi îm preu n ă-slu jitor al Sm ereniei noastre,
D o m n u l e Iustin,
Sîntem copleşiţi de bucurie schimbînd scrisori cu V oi, cu ocazia
luminatei zile a în v ie rii Domnului.
Căci Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, deşi a murit ca om, ca Dum
nezeu a strălucit nouă din mormînt frumos ca un soare al dreptăţii.
Şi a binevoit pacea, celor de aproape şi celor de departe, chemînd
pe toţi la slăvită lui împărăţie, împărăţia păcii, a iubirii şi a bucuriei, la
mărirea slavei sale şi a tuturor bunurilor izv orîte din învierea Lui.
De aceea şi noi, slujitorii păcii sale şi ai îm păcării, murmurînd im
nul de slavă în dragoste, V ă îmbrăţişăm şi spunem din inimă Venera
bilei şi Prea Cinstitei Voastre Prea Fericiri, ca semn al păcii şi comu
niunii, Hristos a în v ia t!, cerînd pentru v o i de la C el ce a înviat darurile
sale spre binele şi bunăstarea Prea Sfintei Voastre Biserici şi a popo
rului Vostru binecredincios.
Acestea zicînd, îmbrăţişăm frăţeşte încă o dată pe Prea Fericirea
Voastră întru Hristos care a înviat, şi rămînem iubitor frate în Hristos,
t SERAFIM ,
A rh iepiscop ul A tenei

W OXĂ r o m a n ă
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Prea F ericite Patfiarh al B isericii O rto d o xe Române, M itro p o lit al
U ngrovlahiei, A rh iep iscop al Bucureştiului, prea iu bit şi m ult dorit N ouă
frate şi îm preună-slujitor, D o r p n u l e I u s t i n , îmbrăţişînd frăţeşte în
Domnul pe V enerabila Voastră Prea Fericire, V ă adresăm cu. deosebită
plăcere salutul
Hristos a în v ia t l

i nu doreau să
neaşteptîndu-se
tignit şi pus în
o dată, reînno

Fiul lui Dumnezeu, care pentru noi oamenii s-a răstignit şi s-a în
gropat, se ridică din mormînt biruitor şi triumfător, eliberînd pe oameni
de sub stăpînirea morţii şi făcîndu-i părtaşi ai v ie ţii veşnice şi martori
ai împărăţiei lui Dumnezeu. De aceea întreg neamul celor muritori 11
preamărim cîntînd : «Prăznuim om orîrea morţii, nimicirea iadului şi în
cepătura altei v ie ţi veşnice. Şi cîntînd, lăudăm pe Pricinuitorul cel unul
binecuvîntat Dumnezeul părinţilor noştri şi prea slăvit».
Umpluţi de harul pascal şi străluminaţi de lumina neînserată a în 
vierii, înălţăm laudă şi mărire Dătătorului de viiaţă C el înviat din morţi
şi Răscumpărătorul întregii zidiri, pentru că ne-a învrednicit pe noi şi
întreaga lume creştină să prăznuim şi anul acesta sărbătoarea sărbăto
rilor şi ne bucurăm cu bucurie mare şi felicităm pe Venerabila Voastră
Prea Fericire cu ocazia acestei zile, înălţînd în acelaşi timp, din toată
inima, rugăciuni către Dumnezeu pentru sănătatea şi întărirea Prea Fe
ricirii Voastre, pentru pacea, bunăstarea şi prosperitatea Bisericii pe
care o conduceţi.
Rugînd pe Prea Fericirea Voastră nouă dorită să transmită salută
rile şi urările noastre pascale şi celor ce V ă înconjoară, Sfîntului Sinod,
cinstiţilor ierarhi şi iubiţilor fraţi, V ă îmbrăţişăm din nou în Hristos cel
înviat şi rămînem al Venerabilei Voastre Prea Fericiri frate iubitor în
Hristos,

it credinţa uceîfîntului Duh.
ă în faţa viitoii. Credem însă
fletească să în■u întărirea draească cu ocazia
iu l atotputernic
listos a în via t !
iia t a în v ia ţi
ostru credincios
■n-

al întregii Georgii

lâne, trate iubit
iren iei noastre,

t HRISOSTOM,
Arhiepiscopul Ciprului

V oi, cu ocazia

j
I

ca om, ca Dumil dreptăţii,
ieparte, chemînd
şi a bucuriei, la
în vierea Lui.
, murmurînd imn inim ă Venerail păcii şi comua înviat darurile
serici şi a popo-

|

,e Prea Fericirea
frate în Hristos,
t SERAFIM,
rhiepiscopul Atenei
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Prea F ericirii Sale, P r e a F e r i c i t u l u i I U S T I N , L o cţiito r al
scaunului din Cezareea Capadociei, M itro p o lit al U n grovla h iei şi P a tri
arh al B isericii O rtod oxe Române
Prea Fericirea Voastră,
Iubit în tru Dom nul Preafericit Vlădică,
împreună cu Prea Fericirea Voastră, sărbătorim «Paştele Domnului
Salvator» (Canon, cîntul 4), veşriica în v ie re a lui Hristos, C el care a dă
ruit oamenilor victoria luminoasă asupra m orţii şi a păcatului. într-o
credinţă unică, în numele întregii noastre Biserici şi în numele meu per
sonal, V ă felicit, Prea Fericite Arhipăstor şi binecuvintez turma V oa s
tră ca sărbătorile Sfintelor Paşti să V ă aducă prosperitate.
Hristos a în v ia t!
A intrat în natura noastră, a urmaşilor lui Hristos, convingerea că
totul este creat de M întuitorul lumii. Acestea toate s-au înfăptuit de că
tre Creator pentru mîntuirea noastră. Credem fără şovăire că prin Răs
tignirea şi învierea lui Hristos s-a înfăptuit răscumpărarea noastră. Da
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rurile lui Dumnezeu au îmbogăţit Biserica, iar noi, turma duhovnicească
a Bisericii, o sfinţim pre ea.
Cu rugăciuni şi imnuri însufleţitoare, smeriţi ne rugăm Domnului
nostru să binecuvinteze turma Voastră şi întreaga omenire, să o păzeas
că de cel mai mare rău, lovitura de moarte, războiul nuclear. Dumnezeu
să V ă dăruiască belşug, pace, sănătate şi zile îndelungate.
Cu adevărat Hristos a în v ia t!
Cu dragoste fiască întru Hristos, smerit V ă sărut,
. t DOROTEI,
Mitropolit de Praga ■

Prea F e ricirii Sale, P r e a F e r i c i t u l u i I U S T I N , Patriarh al
B isericii O rtodoxe Române, L o cţiito r al scaunului din Cezareea Capadociei, M itro p o lit al U n grovla h iei şi Arh iepiscop al Bucureştilor
Prea F ericirea Voastră,
Sfinţite Vlă d ică de D om nul iubit,
H ris to s 'a în v ia t!

,

«Pămîntul întreg Ţie ţi se închină, pe
Tine te cîntă, Ţie îţi înalţă slavă».

A stăzi toată suflarea creştină prăznuieşte învierea Sfîntă a lui Hris
tos. Se bucură cerul şi pămîntul. Viaţa a învins, iar în ceruri îngerii
cîntă.
Dar bucuria participării la această sfîntă sărbătoare este departe.
Bucuria firească este îndepărtată de acele gînduri ticăloase şi dorinţe
criminale, care în locul dragostei aduc ura, în locul păcii aduc vrajbă şi
răutate, născocirea de diverse arme menite să aducă pieirea omenirii. Ce
s-a petrecut oare şi către ce anume tind cei care pregătesc omenirii ca
tastrofa apocaliptică ?
Doamne ! Cine a pîngărit, oare, sfîntul şi minunatul Tău ogor mă
nos ? N -ai semănat Tu oare sămînţă bună în ţarina Ta ? De unde dar
atîta neghină ? (M atei 13, 27).
Astăzi noi sărbătorim victoria asupra diavolului, duşmanul neamu
lui omenesc. Domnul Iisus Hristos este de-a pururi aducător de victorii.
El a dăruit pace vieţuitoarelor sale, întregului pămînt dragostea sa.
Crezînd în El, ca într-unul din Tatăl născut, adevăratul nostru Dum
nezeu, Mîntuitorul şi Răscumpărătorul gea m u lu i omenesc, ne închinăm
Lui, singurul fără de păcat, rugîndu-L să ne ajute în lupta cu cei care
urăsc viaţa şi fac fărădelegi.
Prea Fericirea Voastră, V ă rog să prim iţi din partea Bisericii noas
tre şi a mea personal, cele mai călduroase urări de bucurie şi belşug pen
tru Sfînta Voastră Biserică, pentru Prea Fericirea Voastră, pentru cle
ricii şi mirenii pe care îi păstoriţi.
Fie ca pacea să triumfe în lumea întreagă !
A l Vostru smerit şi iubitor frate întru Hristos,
t VASILE,
Mitropolit al Varşoviei şi a toată Polonia
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Prea Fericirea Voastră,
Domnul nostru Iisus Hristos « s-a Înfă
ţişat pe sine viu după patima sa, prin mul
te semne doveditoare» (Fapte 1, 3).

Confirmăm şi noi în lumea contemporană mărturia celor oe au v ă 
zut învierea şi ne salutăm cu vestea cea bună :
Hristos a în v ia t — Adevărat a în v ia t !
La 22 ianuarie a încetat din viaţă, la vîrsta de 42 de ani, în spe
ranţa în vierii şi a v ie ţii veşnice, cel mai tînăr episcop al Bisericii noas
tre, P. S. A le x e i, episcop de Joensuu. N e exprimăm din inimă recu
noştinţa pentru compasiunea şi rugăciunile Prea Fericirii Voastre.
Salutîndu-Vă cu dragoste, rămîn al Vostru umil frate în Hristos cel
înviat,
t PA U L,
Arhiepiscop de Karelia şi al întregii Finlande

Prea F e r i ci t ul ui Patri arh
al B isericii O rtod oxe Române

IUSTIN,

Prea Fericirea Voastră, iubitul nostru frate în D om nu l!
în această perioadă măreaţă şi dătătoare de speranţă care este Pos
tul Sfintei în vieri a lui Hristos, Domnul nostru, împărtăşim cu Prea F e
ricirea Voastră bucuria în Mîntuitorul cel înviat şi V ă salutăm cu cu
vintele veşnice ale speranţei creştine :
Hristos a în via t 1
Adevărat a în v ia t !
Fie ca Domnul nostru Iisus Hristos, care a suferit, a murit şi s-a ri
dicat din morţi, pentru noi şi pentru a noastră mîntuire, şi ne-a deschis
porţile cerului, să V ă dea sănătate, să îndrumeze pe Prea Fericirea V oas
tră şi pe toţi ierarhii, preoţii şi credincioşii Sfintei Voastre Biserici în
adevăr şi dragoste creştină.
Vă rugăm să ne pomeniţi pe N o i şi Biserica noastră în rugăciunile
Prea Fericirii Voastre.
Cu dragoste în Hristos, Domnul nostru,
t BASELIUS M ARTHOM A MATHEW1S I,
Catolicos al Orientului şi Mitropolit de Malankara

Prea F e r i c i r i i Sal e I U ST I N ,
Patriarhul Bisericii O rto d o xe Române
Prea Fericirea Voastră,
Vestea cea Bună a Sfintei în vieri a Domnului nostru Iisus Hristos
luminează viaţa întregii omeniri şi însufleţeşte nădejdea noastră de a
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ne elibera din legăturile păcatului şi ale morţii, nădejdea noastră cea
mare de mîntuire a sufletelor.
Căci «Hristos a înviat din morţi cu moartea pre moarte călcînd şi
celor din morminte viaţă dăruindu-le».
Cu această V este bună salutăm pe Prea Fericirea Voastră şi V ă adresăm cele mai calde urări pentru ca, luminat de harul Domnului în 
viat, să puJteţi continua cu înalta Voastră autoritate duhovnicească sfîn
tul Vostru apostolat cu bogate roade, pentru propăşirea m arii’ Voastre
B iserici istorice şi pentru întărirea fraternităţii creştine în lumea întreagă.
Fie ca harul Sfintei învieri să sporească şi mai mult dragostea şi
bunăvoirea dintre oameni şi popoare, precum şi cooperarea paşnică din
tre toate statele.
«T oate ale voastre cu dragoste să se facă» (I Cor., 16, 14), «căci
toţi sînteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus» (Gal. 3, 26).
Cu frăţească şi respectuoasă dragoste întru Domnul,
t VASKEN I,
Catolicos al tuturor armenilor

P r e a F e r i c i r i i S a l e I U S T I N , A rh iepiscop al Bucureştilor
şi Patriarh al B isericii O rto d o xe Române
Prea F ericirea Voastră,
A m plăcerea să transmit Prea Fericirii Voastre scrisoarea pascală a
Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea.
Profit de acest fericit prilej pentru a prezenta Prea Fericirii Voastre
cele mai bune urări şi a V ă încredinţa de rugăciunea mea devotată. Fie
ca lumina şi puterea Domnului în viat să V ă fie dăruite din. belşug în în
deplinirea slujirii Voastre atît în sînul Bisericii Voastre cît şi în sluji
rea refacerii unităţii B isericilor noastre.
V ă rugăm să primiţi, Prea Fericirea Voastră, expresia dragostei m e
le frăţeşti şi respectuoase în Domnul,
Cardinal JEAN WILLEBRANDS

Prea F e r i c i r i i Sale I UST IN ,
şi Patriarh al Bisericii O rto d o xe Române

A rh iepiscop al Bucureştilor

«Har vouă şi pace de la Dumnezeu,
Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Iisus
Hristos» (I Cor., 1, 3)

Apropiata sărbătorire a Paştilor v a duce la apogeu m editaţia asupra
misterului în vierii care s-a aflat în centrul anului jubiliar care se în
cheie în Biserica Romano-Catolică. într-adevăr, M isterul pascal se află
în centrul revelaţiei, el este realizarea supremă a m ilostivirii divine pen
tru toţi oamenii tuturor timpurilor.
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Prin Jertfa şi învierea lui Hristos, omul primeşte darul împăcării cu
Dumnezeu şi pîrga v ie ţii veşnice. El este chemat să facă parte din co
munitatea unică de credinţă a celor mîntuiţi.
«C ă ci Dumnezeu aşa a iu bit lumea, în cît pe Fiul său cel U nul N ăs
cut l-a dat, ca oricin e crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşn ică »
(Ioan 3, 16).
Această credinţă unică şi această nădejde comună reunesc într-o
unitate de nezdruncinat, în ciuda dezbinărilor care dăinuie, pe (toţi mem
brii Bisericilor noastre care, prin Taine, participă la M oartea şi la în v ie 
rea lui Hristos, pentru «a umbla întru înnoirea v ie ţ ii» (Rom., 6, 4).
Iată de ce Bisericile noastre sînt chemate să mărturisească împre
ună credinţa în învierea Celui care dă sens deplin existenţei omeneşti.
Anul acesta avem bucuria ca datele sărbătoririi Paştilor să coincidă. A ceastă fericită împrejurare va arăta mai lim pede credinţa noastră comu
nă. într-adevăr,- Bisericile noastre şi toţi ceilalţi creştini vor vesti îm
preună M oartea Domnului pentru mîntuirea tuturor oamenilor şi vor
proclama viaţa veşnică dată întru Hristos cel înviat.
Această Bunăvestire răspunde marii necesităţi a lumii noastre : să
regăsească sensul plenar al v ie ţii ca dar al lui Dumnezeu. Ea ar trebui
sa contribuie la izbînda asupra ispitelor m orţii care asaltează omenirea
de astăzi şi la restabilirea şi consolidarea păcii şi fraternităţii între toţi
oamenii.
Vestirea în vierii a constituit dintotdeauna principala misiune a Bi
sericii. Astfel, o asemenea vocaţie şi urgenţele epocii noastre cer încă
noi eforturi pentru deplina împăcare între creştini, spre a putea vesti
învierea într-un singur glas şi în chip convingător. Apostolii, care l-au
văzut pe Domnul înviat şi l-au atins cu m îinile lor, în acest fe l au ves
tit-o pentru ca toţi să fie în comuniune cu Tatăl şi cu Fiul înviat (I Ioan,
1, 2— 3), prin Duhul care ne este dat.
împărtăşind credinţa în acest Mister, reînnoind hotărîrea noastră de
a face totul pentru a adînci fraternitatea dintre Bisericile noastre, şi nă
dăjduind că într-o zi vom putea, ca ucenicii din Emaus, să împărţim Pîinca V ieţii cu Prea Fericirea Voastră, V ă rog să credeţi în asigurarea
dragostei mele frăţeşti şi călduroase întru Domnul înviat.
+ IO A N PAUL al IMea

* vinŢjv
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SÂ R B ÂT O R IR E A ZILEI O N O M A S T IC E
A PREA FERICITULUI P A T R IA R H Dr. IU ST IN MOISESCU
1 Iunie. Zi de sărbătoare în calendarul Bisericii, zi de bucurie pen
tru întreaga suflare creştină ortodoxă românească, din ţară şi de peste
hotare, bucurie prilejuită de prăznuirea Sfîntului Iustin Filosoful şi M ar
tirul, patronul Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Prea Ferici
tul Părinte Patriarh Iustin.
La momentul de m ijloc al zilei, înalţi ierarhi, consilieri ai Arhiepis
copiei Bucureştilor şi ai Adm inistraţiei Patriarhale, profesori de teologie,
reprezentanţi ai presei bisericeşti, cadre administrative şi numeroşi cre
dincioşi au participat la slujba Te-Deumului săvîrşit în Caitedrala Patri
arhală de către un sobor de sfinţiţi slujitori sub protia înalt Prea Sfinţi
tului Nestor, Arhiepiscopul C raiovei şi M itropolitul Olteniei.
La sfîrşitul sfintei slujbe înaltul Ierarh a ţinut şi un vibrant cuvînt
ocazional din care redăm următoarele :
«Sfînta noastră Biserică sărbătoreşte astăzi pe Sfîntul Iustin Filoso
ful şi Martirul. Tot în această zi ea serbează şi onomastica Prea Ferici
tului Părinte Patriarh Iustin, întîistătătorul şi Arhipăstorul Bisericii O r
todoxe Române. în aceste momente gîndurile noastre se îndreaptă, mai
mult ca oricînd, spre epoca de jertfeln icie creştină din primele veacuri
cînd a trăit, a activat şi a suferit şi Sfîntul prăznuit astăzi.
în acele veacuri de răscruce din viaţa creştină şi a lumii întregi,
Sfinţii şi martirii şi-au pus viaţa la tem elia Bisericii, urmînd pilda M în 
tuitorului Hristos, pentru apărarea şi întărirea dreptei credinţe.
După primii ani de viaţă şi absolvirea cursurilor şcolare, Sfîntul
Iustin Filosoful şi M artirul s-a oprit la Roma, capitala Imperiului roman,
unde înfiinţează prima şcoală creştină. în lucrările pe care le-a scris Sfîn
tul Iustin a subliniat unitatea neamului omenesc, universalismul învăţă
turii creştine, şi a formulat pentru întîia oară învăţătura despre Logos.
Se ştie că şi unii dintre filosofi au contribuit la lămurirea şi răspîndirea
credinţei creştine, m otiv pentru care adeseori ei sînt înfăţişaţi în pictu
ra bisericească. Astfel, în frescele exterioare de la multe din bisericile şi
m înăstirile noastre pot fi văzute, ca într-un cadru ilustru, im aginile aces
tor filosofi creştini care — prin viaţa şi activitatea lor — au adus servi
cii importante creştinismului.
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Ca^ şi Sfîntul Iustin Filosoful şi Martirul, Prea Fericitul Patriarh Ius
tin încă din tinereţe a fost dascăl de teologie, căutînd să p rom oveze dia
logul (teologic interortodox şi intercreştin, interconfesional, atî-t în ţară
cît şi la n ivel internaţional, şi fiind preocupat de colaborarea interreligioasă în vederea rezolvării problem elor care frămîntă lumea de astăzi.
Începînd cu anul 1961 cînd Biserica Ortodoxă Română devine mem 
bră în Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Iustin a reprezentat Biserica noastră în marile organizaţii creştine inter
naţionale, făcînd cunoscută voinţa ei fermă de pace şi de colaborare.
Astfel, rămînînd acelaşi m esager al unităţii şi frăţietăţii, chiar zilele tre
cute, cu ocazia v izite i pe care a făcut-o Bisericii Eladei — în Atena m i
lenară şi contemporană — , Prea Fericitul Patriarh Iustin s-a exprimat
ferm pentru colaborare între oameni şi popoare, pentru pace. Presa gre
cească a reţinut din cuvîntările Prea Fericirii Sale că problema cea mai
arzătoare a zilelor noastre — pacea — , cu toată com plexitatea ei, poate
să fie apărată şi întărită de creştini, de toţi oamenii doritori de linişte şi
de viaţă.
După puterile noastre făgăduim ,şi noi să urmăm pilda Prea Fericirii
Sale de a fi în dialog şi în colaborare fructuoasă pentru Biserica noastră,
pentru poporul nostru român şi pentru problem ele lumii contemporane.
Rugăm pe Dumnezeu să îndelungească zilele Prea Fericitului Patri
arh Iustin şi să le îm bogăţească cu noi realizări în slujba Bisericii noas
tre şi a credincioşilor noşitri».
După intonarea îndătinatului Polihroniu, s-a mers în Cabinetul de
lucru al Prea Fericitului Patriarh Iustin, unde I. P. S. M itropolit Nestor,
adresîndu-se Prea Fericirii Sale, a spus :
«Prea Fericirea Voastră,
Ziua de bucurie duhovnicească pe care azi o sărbătoreşte întreaga
Biserică O rtodoxă este în chip firesc şi bucuria Bisericii Ortodoxe
Române.
Prea Fericirea Voastră ca întiistătător împărtăşiţi — după cum se
ştie — bucuriile cu apropiaţii colaboratori. în numele membrilor Sfîn
tului Sinod al Bisericii noastre, al colaboratorilor Prea Fericirii Voastre,
al preoţilor şi al tuturor fiilor duhovniceşti, am veniit să V ă mărturisim
dragostea noastră fiască, să V ă mărturisim încă o dată ataşamentul nos
tru pentru slujirea Prea Fericirii Voastre şi să V ă facem respectuoasa
urare de a ne trăi întru mulţi ani, pentru a putea sluji mai departe idea
lurile creştine pe care încă din fragedă tinereţe le urmaţi».
Răspumzîind, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iusltin a mulţumit pen
tru frumoasele şi sincerele cuvinte adresate, şi, continuînd, a spus :
«O rice om primeşte cu bunăvoinţă urările care i se fac cu diferite
prilejuri din viaţă. Cînd acesitea sînt legate însă de activitatea cuiva,
sînt primite cu oarecare strîngere de inimă, fiindcă nimeni — oricît de
destoinic ar fi — , nu reuşeşte să facă în viaţă atît cît ar trebui şi atît
cît ar dori să facă. Este loc şi pentru mai mult şi pentru mai bine. Şi eu
îmi dau seama de aceasta.
Sînt bucuros că Biserica noastră îşi împlineşte misiunea ei cu destoi
nicie şi face ceea ce se cuvine să facă în societatea noastră românească.
Fără a ne lăuda, “putem spune că preoţimea noastră îşi face din plin da
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toria. Sînt şi cazuri care ne întristează, dar acestea sînt tot mai rare. A c 
tivitatea Bisericii noastre este tot mai aleasă ; atît în interior cît şi în
exterior avem din zi în zi rezultaite tot mai bune şi aceasta se datorează
fără îndoială şi activităţii apropiaţilor noştri colaboratori, activităţii
tuturor acelora care se străduiesc în ogorul Bisericii. îl rog pe Dumnezeu
să ne ajute să mergem mai departe pe această cale şi să sporim realiză
rile noastre bune de pînă acum.
La mulţi ani şi Dumnezeu să v ă ajuite !».
întreaga asistenţă a intonat Im nul patriarhal.

Cu ocazia acestui popas sărbătoresc, Prea Fericitul Patriarh Iustin
a primit numeroase telegram e şi scrisori de felicitare prin care i s-au
adresat sincere urări de sănătate şi de rodnică arhipăstorire.
ALEXANDRU M. IO NIŢĂ

SESIUNEA DE LUCRU A D E P AR TA M E N T U LU I DE STUDII
A L CO NFE RIN ŢE I CREŞTINE PENTRU PACE (C.C.P.)
Bucureşti, 7— 11 mai 1984
La invitaţia Bisericii O rtodoxe Române s-a ţinut la Bucureşti, între
7— 11 mai 1984, o sesiune de lucru a Departamentului de studii al C.C.P.
La această întrunire au p articip a t: directorul Departamentului de stu
dii, Prof. dr. Gerhard Bassarak (R.D.G.), vicepreşedinte al C .C .P.; Pas
tor dr. Liubomir M irejo vsk y, secretar general al C.C.P. (R. S. Ceho
slovacia) ; membrii Departamentului de studii şi reprezentanţii a şase
(din cele zece Com isii) ale acestui Departament, reprezentînd 11 ţări
din trei continente.
Biserica O rtodoxă Română a fost reprezentată la lucrările întruni
rii prin : I.P.S. M itrop olit N estor al Olteniei, membru în Com itetul de
lucru al C .C .P .; Pr. Ilie Georgescu, membru în Secretariatul internaţio
nal al C.C.P. ; Pr. prof. dr. Ioan Ică, membru în Comisia teologică a
Departamentului de studii al C.C.P. ; Pr. Dumitru Soare, directorul In
stitutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe R om âne; Arhim.
N ifo n Mihăiţă, consilier patriarhal al sectorului R elaţii Externe Biseri
ceşti ; Pr. asist. V io re l Ioniţă şi Diac. asist. Ioan Caraza, de la Institutul
Te olog ic Universitar din Bucureşti. Din partea Bisericilor Protestante
din ţara noastră au fost prezenţi la întrunire : Dl. Prof. dr. Pentek Arpad,
rectorul Institutului T eolog ic Protestant Unic din Cluj-Napoca, repre
zentantul Bisericii Reformate, şi Dl. Prof. dr. Cristoph Klein, p rorecto
rul Institutului T e olog ic Protestant Unic, ramura luterană — Sibiu, re 
prezentantul Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană din R. S.
România.
Lucrările întrunirii au început în dimineaţa zilei de marţi, 8 mai,
printf-un serviciu religios oficiat în biserica Seminarului T eolog ic din
Bucureşti, de către un sobor avînd în frunte pe P. S. Episcop Vasile
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Tîrgovişteanul, vicar patriarhal şi rectorul Institutului T eolog ic de
grad Universitar din Bucureşti.
în afara serviciului religios de deschidere, participanţii la această
sesiune de lucru a C.C.P. au mai rostit diverse rugăciuni şi scurte m edi
taţii la începutul şi sfîrşitul lucrărilor din fiecare zi.
Prima şedinţă a fost începută prin cuvîntul de salut adresat parti
cipanţilor, în numele Prea Fericitului Patriarh Iustin, de către I.P.S. M i
tropolit N estor al Olteniei.
A urmat o scurtă prezentare a participanţilor, apoi constituirea
comitetului de redactare a Comunicatului final, în care au fost a le ş i:
Pr. Ilie Georgescu şi Dr. Dieter Kraft (R.D.G), în Comitetul de redac
tare a protocolului, respectiv a procesului-verbal, au fost aleşi : Prof.
dr. Carl-Jtirgen Kaltenborn (R.D.G.) şi M ag. Klaus Ehrler (din Berlinul
de Vest).
în continuare, preşedintele Prof. G. Bassarak a prezentat ordinea
de zi a întrunirii.
A urmat la cuvînt Pastor dr. L. M irejo vsk y, secretarul general al
C.C.P., care a transmis participanţilor un cuvînt de salut din partea
preşedintelui C.C.P., Episcopul Dr. K aroly Toth, şi a M itropolitului
Dr. Filaret de K ie v şi Galiţia, preşedintele Comitetului de continuare
a lucrărilor C.C.P., — şi a subliniat importanţa acestei întruniri pe ca
lea pregătirii următoarei Adunări g en efale a C.C.P. Secretarul general
a menţionat apoi pericolul m ilitar şi id eologic care se opune consolidă
rii păcii şi în faţa căruia angajamentul creştinilor trebuie să aibă un
caracter global.
în ultima parte a primei şedinţe a început prezentarea rapoartelor
din partea Comisiilor. Primul referat a fost susţinut de Prof. dr. K arol
Gâbris (R. S. Cehoslovacia), preşedintele Com isiei teologice, care a pre
zentat un rezumat asupra lucrărilor ultimei întruniri a acestei Comisii
(Zweifall — R. F. Germania, 1983).
Şedinţa a Ii-a a fost dedicată Com isiei pentru combaterea rasismu
lui. Reprezentantul acestei Comisii, Past. Christie Rosa din Sri Lanka,
a pornit de la prezentarea întrunirii acestei Com isii ţinute la Hofgeismar (R. F. Germania) în anul 1982 şi a evidenţiat pregătirea consulta
ţiei C.C.P. care va avea loc între 22— 26 mai a.c., la Lusaka. Vorbitorul
a subliniat faptul că atitudinile rasiste provoacă, printre alte efecte ne
gative, şi blocarea luptei de clasă a minorităţilor din diferite părţi ale
lumii. în discuţiile care au urmat, Pastor V ern er Sanss (R. F. Germania)
a menţionat unele aspecte privind situaţia minorităţilor din lumea oc
cidentală, după care a luat cuvîntul Pr. director Dumitru Soare : «A v în d
în vedere că şi eu am participat la reuniunile Comisiei «A ntirasism » a
C.C.P., ca delegat al Bisericii O rtodoxe Române, şi totodată ţinînd sea
ma de faptul că Dvs. cei de faţă vă aflaţi în România, aş dori să adaug
cîteva cuvinte referitoare la ultima parte a' cuvîntării Rev. Christie
Rosa, şi anume la cea privind minorităţile naţionale. A ş vrea astfel
să vă informez că în România problema minorităţilor naţionale a fost
rezolvată într-un mod cu totul deosebit. La noi, în ultim ii ani deja nici
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nu se mai folosesc cuvintele «m inorităţi naţionale», ci «naţionalităţi
conlocuitoare». Deosebirea de termeni este semnificativă. Ea exprimă
realitatea că toate naţionalităţile care locuiesc în România (români,
maghiari, germani, sîrbi, evrei, turci, şi ailţii) sînt cu adevărat egali,
toate avînd aceleaşi drepturi, fără a suferi discriminări de nici un fel,
oi rămînînd strîns unite în aceleaşi aspiraţii de propăşire a patriei şi
trăind laolaltă în bună înţelegere şi frăţietate.
De altfel, o asemenea rezolvare firească şi justă a problemei naţio
nale în România a prilejuit cultelor religioase din ţara noastră să reali
zeze aşa-numitul «ecumenism local», care îşi desfăşoară activitatea cu
rezultate din cele mai bune şi pe care desigur că cei mai mulţi dintre
Dvs. le cunoaşteţi foarte bine».
A u urmat la cuvînt : Prof. dr. Leslie Shyllon (Sierra Leone), care
a subliniat importanţa studiului asupra m inorităţilor în perspectiva ce
lei de a V I-a Adunări generale a C.C.P. ; preşedintele, Prof. G. Bassarak,
care a arătat că «inim a C.C.P.-ului bate în activitatea Com isiilor sale»
şi că viitorul acestei Conferinţe depinde de angajarea Com isiilor ; Prof.
dr. K. Gabris a recomandat apoi să se insiste asupra coordonării şi in
terdependenţei Com isiilor de studii.
în continuare, Pastor dr. L. M ire jo v s k y a abordat punctul al doilea
de pe ordinea de zi, prezentînd participarea C.C,P. la următoarele patru
acţiu n i:
1. A doua sesiune specială O.N.U. pentru dezarmare (iunie-iulie
1982);
2. Cea de a V I-a Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bise
ricilor, Vancouver — Canada (iulie-august 1983) ;
3. Conferinţa mondială de la Praga pentru viaţă şi pace, îm potriva
unui război atomic (iunie 1983) ;
4. Masa rotundă de continuare a Conferinţei religiilor de la M os
cova, îm potriva pericolului m ilitarizării spaţiului cosmic (1983).
Şedinţa . a IlI-a , prezidată
de către Pastor Rolf-Dieter
Gunther
(R.D.G.), a debutat printr-un referat susţinut de D-na Pastor M. Hradecna
de la Praga asupra activităţii C om isiei de fem ei a C.C.P. Vorbitoarea a
menţionat şedinţele acestei Comisii din 1981 şi 1983, ca şi pregătirea
unei Consultaţii la Brno în acest an, evidenţiind apariţia unei atitudini
aistorice printre tineretul de astăzi cu privire la rolul fem eii în viaţă şi
societate, mai ales în lumea Occidentală, ca şi rolul şomerilor din ţările
capitaliste în lupta pentru pace.
Dl. Slavco V alcan ov (R. P. Bulgaria) a prezentat în continuare un
referat asupra situaţiei din Orientul Apropiat şi din Balcani, subliniind
strădania de a păstra zona Balcanilor liberă de arme nucleare, fiind
menţionată şi contribuţia României în acest sens. A u luat cuvîntul Pas
tor Ch. Rosa şi M ag. K. Ehrler, care au evidenţiat necesitatea unificării
mişcării de eliberare a Palestinei în aplanarea conflictului din Orientul
Apropiat.
în cadrul şedinţei a IV -a Pastor R. D. Gtinther (R.D.G.), reprezen
tantul Com isiei C.C.P. pentru problem ele O .N .U ., a insistat asupra le-
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gâturilor dintre C.C.P. şi O.N.U., recomandînd ca anul O.N.U. pentru
tineret — 1985 — să fie pregătit şi de către C.C.P. şi să se combată
critica negativă îm potriva activităţii O.N.U.
Pr. G. Goncharov (U.R.S.S.) a prezentat apoi o scurtă dare de seamă
asupra ultimei întruniri a Com isiei pentru Securitate în Europa, de la
Liebfrauenberg — Franţa, 1983, şi asupra pregătirii următoarei întru
niri, care va avea loc în octombrie 1984 la Beienrode — R. F. Germania.
Pr. prof. Ioan Ică a prezentat în acest context referatul intitulat «Punctul
de vedere românesc faţă de A ctu l Final de la Helsinki», primit cu d eo
sebit interes şi inclus penitru valoarea sa între documentele oficiale ale
întrunirii.
Şedinţa a V -a a fost dedicată Com isiei pentru O rien tul Apropiat,
din partea căreia Past. W . M aechler (Berlinul de Vest) a raportat asu
pra ultim ei întruniri (R.S.S. Armeană, 1982) şi a subliniat pericolul per
manent pentru situaţia din Orientul Apropiat, care constă în existenţa
unor grupări extremiste fundamentaliste în toate cele trei mari religii
din zonă (iudaism, islamism şi creştinism), care duce la intensificarea
confruntărilor războinice. Pr. Ilie Georgescu a prezentat punctul de v e 
dere românesc cu p rivire la situaţia din Orientul Apropiat, situaţie care
nu poate fi soluţionată decît pe cale paşnică prin asigurarea dreptului
popoarelor din zonă la autodeterminare.
A u mai luat cuvîntul : Prof. C. J. Kaltenborn şi M ag. K. Ehrler,
care au menţionat acţiunile de continuare a discuţiilor legate de cele
10 principii de la Helsinki, după care Pr. Ilie Georgescu a prezentat
propunerile ţării noastre făcute la Conferinţa de la Stockholm.
Această şedinţă a încheiat prima zi de lucru a întrunirii.
Şedinţa a V l-a . După o scurtă m editaţie rostită de către Prof.
G. Bassarak, a urmat prezentarea referatului intituilat «M işcarea pentru
pace şi politica în Europa Occidentală», întocmit de Prof. Renate Riemeck
(R. F. Germania), absentă, referat care a fost citit de Past. W . Sanss
(R. F. Germania).
Şedinţele V I I şi V III. în contextul lecturării procesului verbal din
prima zi de lucru a întrunirii, Prof. G. Bassarak a evidenţiat contri
buţia materială şi spirituală de o valoare deosebită pe care Bisericile
din România o depun de mai mulţi ani în slujba păcii. Vorbitorul a
exprimat regretul că această contribuţie nu a fost valorificată suficient
de către C.C.P., dar a exprimat speranţa unei mai strînse colaborări
pe viitor.
Aceste două şedinţe au fost apoi dedicate discuţiilor legate de pro
iectul întocmirii unui catehism al păcii, ca şi a unui material de
popularizare a celor 10 principii de la Helsinki. Au luat cuvîntul : Prof.
dr. C. J. Kaltenborn (R.D.G.) ; Prof. K. Gabris (R. S. Cehoslovacia) ;
Pastor J. Karasszon (R. P. Ungaria) ; Past. Ch. Rosa (Sri Lanka) ; Pr.
prof. Ioan Ică (România) ; Past. W . M aechler (Berlinul de Vest) ;
Dr. L. Shyllon (Sierra Leone) ; Prof. G. Bassarak (R.D.G.) , Prof. Ch.
Klein (România) , Past. M. Hradecna (R. S. Cehoslovacia) ; Diac. asist.
Ioan Caraza (România) ; Past. W . Sanss (R. F. Germania) şi K. Ehrler
(Berlinul de Vest). S-au făcut o serie de propuneri cu p rivire la titlul,
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forma şi conţinutul proiectului de catehism al păcii, proiect care rămîne
în atenţia Departamentului de studii.
Şedinţele IX şi X au fost dedicate discuţiilor privind dezvoltarea,
dar şi im plicaţiile negative ale procesului electronizării societăţii m o
derne. La baza discuţiilor au stat următoarele două referate : «E volu 
ţiile recente şi impactul tehnologiei n oi», prezentat de Pastor Ch. Rosa,
şi referatul asupra clubului de la Roma, cu titlul «în florire şi decădere
— M icroelectronica şi Societatea», susţinut de către Prof. G. Bassarak.
D ezvoltarea tehnicii m oderne este analizată din perspectiva antirasismului şi a luptelor de eliberare pe care le im plică şi în contextul cărora
rămîne în atenţia C.C.P. în încheiere a fost citit şi aprobat comunicatul
final al întrunirii.
La sfîrşitul celei de a doua zile de lucru, Pastor M ila Hradecna a
rostit o rugăciune pentru pace.
Şedinţa a X l-a . Cea de a treia şi ultima zi de lucru a întrunirii a
început cu o rugăciune rostită de către Pastor J. Karasszon (Ungaria).
Prof. G. Bassarak a propus apoi o listă de 14 problem e care să consti
tuie capitole ale volumului de documente pe care Departamentul de
studii îl are în proiect pentru cea de a V l-a Adunare generală a C.C.P.
S-a reluat apoi discuţia supra referatului prezentat de către Pastor,
dr. L. Shyllon, intitulat «Im perativele m orale ale păcii», evidenţiindu-se
aspectul moral al angajamentului în slujba păcii. A u luat cu vîn tu l:
Pastor J. Karasszon (Ungaria) ; Past. W . M aechler (Berlinul de Vest) ;
Prof. G. Bassarak (R.D.G.) ; Prof. C. J. Kaltenborn (R.D.G.) ; Prof.
K. Gabris i(R. S. Cehoslovacia) şi Pr. Dumitru Soare/ (România). Repre
zentantul român a spus : «Sînt întru totul de acord cu propunerea Prof.
Gabris să se recomande C.C.P. să susţină la O.N.U. ca dezarmarea să
fie considerată unul din drepturile omului. în legătură cu aceasta, aş
dori să adaug că este necesar să se precizeze şi următoarele puncte :
1. Problema dezarmării nu este numai o problem ă politică, ci şi
una etică, o problemă de morală creştină.
2. Nu numai un război mondial, ci înseşi producerea şi acumularea
de arme nucleare constituie o crimă îm potriva umanităţii.
3. Arm ele nucleare de orice fe l să fie interzise şi puse în afara
legii. în nici o situaţie şi pentru nici un m otiv să nu se recurgă nici
odată şi nicăieri la folosirea acestor arme».
Şedinţa a X ll-a . Pr. asist. V io re l lon iţă a prezentat referatul «Id ei
asupra intensificării activităţii pentru pace», m aterial intrat în docu
mentele de protocol ale întrunirii. Au mai luat c u v în tu l: Pastor Ch.
Rosa, Prof. C. J. Kaltenborn, Prof. K. Gabris, M ag. K. Ehrler, Pastor
R. D. GÎunther, care au făcut diferite propuneri privind continuarea ac
tivităţii Departamentului de studii al C.C.P. Dintre acestea amintim :
Continuarea preocupării în legătură cu proiectul unui catehism pentru
pace ; Acţiuni de intensificare a activităţii de apărare a păcii f Unita
tea mişcării pentru pace ; An aliza proiectului de duminici ale rugăciunii
pentru pace ; Strategia globală a forţelor p ă c ii; Ordinea informaţională
internaţională ; Contribuţii la m obilizarea opiniei publice în favoarea
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Conferinţei de la S tock holm ; Colaborarea între creştini şi necreştini
în slujba apărării p ă c ii; An aliza atitudinilor naţionale şi confesionale
faţă de proiectul unui catehism al păcii.
în încheierea lucrărilor întrunirii, Prof. G. Bassarak a mulţumit mai
întîi gazdelor pentru condiţiile de lucru create şi apoi tuturor pentru
contribuţia adusă la buna reuşită a lucrărilor acestei întruniri. Sesiu
nea de lucru a Departamentului de studii al C.C.P. de la Bucureşti s-a
încheiat cu o binecuvîntare rostită de către I.P.S. M itropolit N estor al
Olteniei.
în după-amiaza aceleiaşi zile, oaspeţii au vizitat mînăstirile : Ţ i
găneşti, Căldăruşani şi Cernica.
In ziua de vineri, 11 mai, o delegaţie a sesiunii de la Bucureşti, în
frunte cu Prof. dr. G. Bassarak, a fost primită de către Prea Fericitul
Patriarh Iustin. Cu acest prilej, oaspeţii au mulţumit încă o dată pentru
bunele condiţii de lucru care au concurat la buna reuşită a întrunirii
şi au exprimat nădejdea unei mai strînse colaborări între Biserica O r
todoxă Română şi C.C.P.
Sesiunea de lucru a Departamentului de studii al C.C.P. desfăşu
rată la Bucureşti a evidenţiat pe de o parte gravitatea şi complexitatea
problemelor care ameninţă pacea şi viaţa lumii de astăzi, iar pe de altă
parte necesitatea angajării ferm e şi globale în slujba apărării bunului
cel mai de preţ al omului pe p ă m în t: viaţa prin asigurarea păcii.

C O L O C V I U L D IR E C Ţ IE I DE S T U D II A C O N F E R IN Ţ E I
B IS E R IC IL O R E U R O P E N E A S U P R A D O C U M E N T U L U I
D E L A L I M A (B.E.M.)
Bucureşti, 25— 27 iunie,

1984

La invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin, Direcţia de
studii a Conferinţei B isericilor Europene, care are ca director pe Pr.
prof. dr. Dumitru Popescu, a organizat între 25— 27 iunie 1984, la Insti
tutul T eolog ic de grad Universitar din Bucureşti, primul colocviu dintr-o
serie de patru întruniri, asupra im plicaţiilor pe care le ridică receptarea
de către Biserici a documentului «Botez, Euharistie, M inisteriu» (B.E.M.),
elaborat la Lima în 1982 de către Comisia «Credinţă şi Constituţie» a
Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
A cest colocviu, avînd ca temă «Influenţa filosofiei şi a dezvoltării
gîndirii asupra receptării documentului B.E.M. în diferitele tradiţii ale
ale B isericilor», a fost organizat în strînsă legătură cu Comisia «C re 
dinţă şi Constituţie» a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, com isie re
prezentată la Bucureşti prin actualul său director, Prof. dr. Giinther
Gassmann. La colocviu au mai fost prezenţi, alături de secretarul g e 
neral al Conferinţei Bisericilor Europene, Dr. G. G. W illiam s, partici
panţi din 20 de ţări europene, reprezentanţi ai B isericilor membre în
această organizaţie.
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Biserica O rtodoxă Română a fost reprezentată prin Pr. prof. dr.
Dumitju Radu, prorectorul Institutului T e olog ic de grad Universitar
din B ucureşti; Pr. prof. dr. loan Ică, de la Institutul T eolog ic de grad
Universitar din Sibiu ; Pr. Dumitru Soare, directorul Institutului Biblic
şi de Misiune al Bisericii O rtodoxe Române ; Diac. loan Caraza, Pr.
V iore l Ioniţă, de la Institutul T eolog ic de grad Universitar din Bucureşti,
şi Diac. Dorin Oancea, de la Institutul T eolog ic de grad Universitar din
Sibiu, ultim ii trei făcînd şi serviciul de translatori.
Funcţia de preşedinte al întrunirii a fost exercitată de către Prof.
A lajn Blancy din partea Bisericii Reform ate din Franţa, iar cea de v ic e 
preşedinte, de către Past. Reinald Elliger, reprezentant al Federaţiei
B isericilor Evanghelice din R. D. Germană.
Lucrările colocyiului de la Bucureşti s-au desfăşurat în şedinţe ple
nare şi pe secţii, p otrivit celor trei Taine abordate de documentul B.E.M.
şi anume : secţia I — B o te zu l; secţia a Il-a Euharistia, şi secţia a IlI-a
— Preoţia.
/
Lucrările întrunirii au fost inaugurate printr-un serviciu divin o fi
ciat de Past. M artin Hauser din Elveţia. La deschiderea lucrărilor a luat
cuvîntul şi P. S. Episcop V asile Tîrgovişteanul, vicar patriarhal şi rec
torul Institutului T eolog ic de grad Universitar din Bucureşti, care a
transmis din partea Prea Fericitului Patriarh Iustin, participanţilor,
urările de bun venit şi de succes.
în referatul introductiv, Pr. prof. Dumitru Popescu a reliefat că
începînd din Evul mediu gîndirea teologică, înţelegînd aici pe cea oc
cidentală, a fost influenţată în mod hotărîtor de filosofia greacă şi s-a
ajuns astfel la conturarea unei concepţii dualiste asupra raportului
dintre spirit şi materie, dualism care a fost apoi generalizat
asupra raportului dintre suflet şi trup, Dumnezeu şi creaţie, Biserică şi
lume etc. Concepţia aceasta dualistă este însă străină mesajului genuin
al Evangheliei ca şi gîndirii patristice. A p licat la cele trei Taine în dis
cuţie, dualismul acesta care în documentul B.E.M. a fost oarecum de
păşit, constituie un factor ce îngreunează receptarea Documentului de
către unele Biserici, acestea fiind tributare gîndirii filosofice dualiste.
Cel de al doilea referat in titu lat: «B azele doctrinare şi dogmatice ale
Tainelor în învăţătura ortodoxă», întocmit de către Pr. prof. Dumitru
Stăniloae, tradus şi prezentat de către Pr. asist. V io re l Ioniţă, aprofun
dează ideea că prin Sfintele Taine harul Duhului Sfînt acţionează atît
asupra sufletului, cît şi asupra trupului, lucrarea dumnezeiască implicînd, ca şi în actul răscumpărării, atît spiritul cît şi materia, în aceasta
fiind dată unitatea care exclude dualismul filosofic grecesc, de care s-au
lăsat influenţate în gîndirea lor B isericile din Occident.
Cel de al treilea referat, prezentat de Prof. A la in Blancy, a avut ca
temă : «C on diţiile filosofice pentru receptarea textului B.E.M. în Europa
— puncte de referinţă şi refle c ţii».
Autorul evidenţiază contextul cultural care determină formarea
concepţiilor doctrinare în unele Biserici, vorbind despre necesitatea de
colonizării culturale a Bisericilor, adică strădania de a depăşi lim itele
contextului cultural local şi a ajuns la receptarea coordonatelor gene
rale ale teolo giei creştine.
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Lucrările propriu-zise ale colocviulu i de la Bucureşti s-au desfă
şurat în discuţiile din cele trei secţii, care au fost apoi rezumate în trei
scurte referate, acestea constituind de altfel documentele elaborate de
întrunire.
în.referatul secţiei întîi s-a evidenţiat constatarea că în documen
tul B.E.M. a fost depăşit dualismul dintre spirit şi materie, datorită fap
tului că acest document îşi bazează afirmaţiile sale pe citate din Sfînta
Scriptură.
în raportul secţiei a doua s-a subliniat faptul că dualismul filosofic
s-a concretizat în gîndirea teologică a unor Biserici occidentale pentru
o separare în Euharistie între cuvînt şi sacrament, ca şi între individual
şi comunitar ; de aceea, aşa cum se arată în documentul B.E.M. cu p ri
vire l a , Euharistie, receptarea Euharistiei trebuie să aibă consecinţe
asupra v ie ţii noastre zilnice şi asupra responsabilităţii în societate.
Secţia a treia a subliniat în referatul său că diferenţele de
concepţie asupra preoţiei între Răsărit şi Apus, spre exemplu, se datoresc evolu ţiei gîndirii, care în Răsărit a păstrat mai mult caracterul fa
milial comunitar, iar în Apus pe cel individual autoritar. A cest fapt a
dus în Apus la formarea unei concepţii despre o preoţie exterioară şi
separată de harul lui Dumnezeu, reprezentativă pentru Hristos pe pămînt. Una dintre dificultăţile remarcate de referatul acestei secţii constă
în conceptul de ministeriu, care are un cu totul alt sens decît termenul
de preoţie din teologia ortodoxă.
C olocviu l de la Bucureşti a evidenţiat existenţa şi rolul factorilor
n eteologici în acest caz a celor de ordin filozofic, cu p rivire la atitu
dinea şi concepţia Bisericilor în procesul de receptare a documentului
de la Lima asupra Botezului, Euharistiei şi Preoţiei.
Documentele elaborate de colocviu l de la Bucureşti urmează să fie
rezumate într-un singur referat şi trimis B isericilor membre spre a le
stimula în discuţiile lor cu p riv ire la receptarea documentelor B.E.M.
Pr. asist. VIOREL IO NIŢA

PLENARA CONSILIULUI N AŢIO NAL
al Frontului D em ocraţiei şi Un ităţii Socialiste
şi a C om itetului Central
a l O rga n iz aţiei Dem ocraţiei şi Unităţii Socialiste

Sub preşedinţia D-lui N icolae Ceauşescu a avut loc la Bucureşti, în
ziua de joi, 28 iunie a.c., Plenara Consiliului N aţional al Frontului De
mocraţiei şi Unităţii Socialiste (F.D.U.S.).
Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele problem e :
1. A ctivitatea consiliilor Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialis
te şi a organizaţiilor componente pentru m obilizarea oamenilor muncii
1^ îndeplinirea p revederilor Planului naţional unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1984 şi pe întregul cincinal şi întîmpinarea celei
de a 40-a aniversări a victoriei revoluţiei de eliberare socială şi naţio
nală, antifascistă şi antiimperialistă, cu rezultate deosebite în toate sec
toarele de activitate.
2. Participarea Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste la înfăp
tuirea politicii promovate de statul nostru dedicate consolidării păcii,
realizării colaborării între toate popoarele lumii.
3. Raport cu privire la proiectul planului naţional unic de d e zv ol
tare econom ico-socială a României pe anul 1985.
4. Raportul cu privire la schiţa preliminară de dezvoltare econo
mico-socială a României în perioada 1986— 1990.
5. Propuneri cu privire la convocarea Congresului al IlI-lea al
Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste.
6. Dezbaterea proiectului Programului de alimentaţie ştiinţifică a
populaţiei.
în cadrul dezbaterii participanţii şi-au exprimat hotărîrea lor ne
strămutată de a sprijini pe toate căile ob iectivele măreţe ale poporului
nostru, înfăptuirea idealurilor sale de pace, de ridicare a patriei noastre
pe noi culmi de progres şi civilizaţie.
Sub semnul deplinei unităţi şi al profundei adeziuni patriotice, par
ticipanţii la Plenară au exprimat voinţa întregii noastre naţiuni ca la
Congresul al X lII-le a al, P.C.R. să fie reales în funcţia supremă de se
cretar general Domnul N icolae Ceauşescu, cel mai iubit fiu al poporu
lui român.
Din partea Cultelor din ţara noastră, care participă în calitate de
membru la activitatea Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste, au
luat cuvîntul la plenară înalt Prea Sfinţitul M itropolit Nestor al O lte
niei şi Em. Sa Episcopul Paul Szedressy al Bisericii Evanghelice SinodoPresbiteriene din Cluj-Napoca.
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Dînd expresie sentimentelor de cald patriotism de care sînt însu
fleţiţi slujitorii şi credincioşii Bisericii O rtodoxe Române, I.P.S. M itro
polit N e s t o r al O lteniei a spus :
«M u lt stim ate Dom nule preşedinte N ico la e Ceauşescu,
O norată Adunare,
Putem spune, cu îndreptăţită mîndrie, că vatra noastră străbună,
România, străbate o epocă a înnoirilor, a unor mari îm pliniri pe care
istoria le va pomeni de-a pururi. Şi întotdeauna aceste măreţe realizări,
care vor dăinui în timp şi.în conştiinţa neamului românesc, v or fi în
scrise în cartea de istorie sub titlul «Epoca Ceauşescu». Asemenea ma
rilor bărbaţi, a căror personalitate rămîne veşnic în memoria pămîntului
! nostru strămoşesc, Dl. preşedinte N ico lae Ceauşescu s-a identificat total
| cu destinele poporului din care a odrăslit, iar viaţa sa este o pildă v ie
i de dăruire pentru înflorirea naţiunii noastre.
I Urcuşul ţării în cei 40 de ani de la eliberare este o chezăşie că ne
aflăm pe un drum bun ; aceşti 40 de ani de libertate şi prosperitate na
ţională sînt chezăşia înfăptuirilor noastre viitoare, sînt chezăşia cute: zanţelor noastre, a idealurilor pe care ne propunem să le împlinim.
Pentru Biserica noastră strămoşească, ca şi pentru celelalte culte din
. Republica Socialistă România, slujirea v ie ţii celei noi, socialiste, a nă■ zăuinţelor şi idealurilor ţării noastre v a fi întotdeauna o datorie sacră.
Concepţia D-lui preşedinte al Republicii, N ico lae Ceauşescu, refe
ritoare la construirea noii orînduiri în ţara noastră, ca operă a tuturor
fiilor ei, fără deosebire de naţionalitate, de convingeri religioase sau
de altă natură a inclus în acest context şi aportul clerului şi credincio
şilor Bisericii noastre Ortodoxe, ca şi al celorlalte culte, la făurirea v ie 
ţii noi în patria noastră.
Zilele trecute au avut loc la Bucureşti lucrările Adunării C u ltelor
din România, pentru dezarmare şi pace, la care au participat şi nume
roşi reprezentanţi de frunte ai unor Biserici şi organizaţii religioase
mondiale.
Adunarea a dat o înaltă apreciere şi şi-a exprimat totalul său spri
jin faţă de propunerile şi iniţiativele preşedintelui României socialiste,
Dl. Nicolae Ceauşescu, privind oprirea amplasării de către Statele Unite
ale Am ericii a rachetelor nucleare cu rază medie de acţiune în unele
ţări din Vestul Europei şi a contramăsurilor nucleare anunţate de Uniu
nea Sovietică, pentru reluarea negocierilor sovieto-americane în scopul
realizării unui acord care să ducă la eliminarea rachetelor nucleare şi
apoi a oricăror arme din Europa şi din lume. în mod firesc s-a eviden 
ţiat că Bisericile, relig iile lumii şi toţi credincioşii lor nu pot şi nu tre
buie să lipsească din rînduielile celor care luptă pentru apărarea şi
salvgardarea cauzei păcii, pentru ocrotirea v ie ţii şi progresul societăţii
omeneşti.
Vă asigurăm, şi cu acest prilej, mult stimate Domnule Preşedinte,
că vom sluji cu credinţă şi cu dragoste ţara noastră, poporul nostru, că
vom sprijini cu multă însufleţire politica internă şi externă a României
socialiste, că vom contribui la înflorirea patriei, la triumful păcii pe
pămînt».
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Em. Sa Episcopul Paul Szedressy s-a referit, în cuvîntarea sa, la
largul democratism în spiritul căruia a fost rezolvată problema naţio
nalităţilor conlocuitoare în patria noastră, spunînd :
« Excelenţa voastră, D om nule preşedinte N ico la e Ceauşescu,
O norat Prezidiu,
Participarea C ultelor religioase din ţara noastră la activitatea
Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste constituie o mărturie prac
tică a deplinei democraţii a orîrduirii socialiste din ţara noastră. A flaţi
într-o strînsă unitate, toţi cetăţenii ţării, români, maghiari, germani şi
alte naţionalităţi, sînt conştienţi că binele şi fericirea fiecăruia decurg
din binele şi fericirea patriei în care s-au născut, trăiesc, şi unde prin
munca lor îş i'p o t realiza o viaţă demnă, prosperă, în condiţiile unei
constante şi m ultilaterale dezvoltări a ţării, fiecare cincinal fiind o eta
pă istorică de noi înfăptuiri.
A şa cum a arătat cu diferite prilejuri Excelnţa sa, Dl. N icolae
Ceauşescu, România poate servi drept exem plu de felul cum a fost re
zolvată problema naţionalităţilor conlocuitoare în această ţară, o re
zolvare care se remarcă prin justeţea şi umanismul ei, adică drepturi şi
îndatoriri egale pentru toţi cetăţenii.
In calitatea mea de conducător al Cultului E vanghelic (luteran)
Sinodo-Presbiterian, ţin să rele v că Biserica noastră, care cuprinde cre
dincioşi de naţionalitate maghiară şi slovacă, îşi desfăşoară activitatea
într-un climat de deplină libertate religioasă, la fe l ca toate Cultele din
ţara noastră. N e simţim cu toţii părtaşi la viaţa ţării, pe care o dorim
tot mai înfloritoare.
Sîntem convinşi că ţara noastră, datorită hărniciei cetăţenilor ei şi
înţeleptei conduceri, în frunte cu Excelenţa sa Dl. N ico lae Ceauşescu,
v a cunoaşte în anii ce v in noi împliniri. Această încredere se bazează
pe realizările pe care România le-a înfăptuit în cele patru decenii care
au trecut de la istoricul act de la 24 August 1944, care a marcat înce
putul unei noi ctitorii — România socialistă.
Salvgardarea păcii este problema fundamentală a epocii noastre şi
se impune mai mult ca oricînd să strîngem rîndurile pentru a se putea
preîntîmpina acea aşa-zisă «noapte nucleară» despre care auzim vorbindu-se din ce în ce mai mult şi care ar duce la distrugerea planetei
noastre».
Arătînd că atît clerul cît şi membrii unităţilor parohiale cunosc şi
preţuiesc la reala valoare toate îndemnurile, acţiunile şi hotărîrile care
constituie rodul neobositei activităţi a preşedintelui N ico la e Ceauşescu
în favoarea păcii, vorbitorul a su b lin iat:
«Realizarea, traducereea în viaţă a acestor îndemnuri şi hotărîri
au asigurat şi v or asigura şi în v iito r un cadru p otrivit pentru desfăşu
rarea activităţii de cult în condiţiile libertăţii religioase, garantate de
legile ţării. Sprijinim din toată inima politica de pace a ţării noastre şi
vom acţiona cu hotărîre pentru triumful idealiro nobile ale păcii, aşa
cum ne-am angajat şi în A p elu l adoptat de Adunarea Cultelor din R o
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mânia, pentru dezarmare şi pace, adresat tuturor Bisericilor şi organi
zaţiilor creştine mondiale, relig iilo r lumii şi oamenilor doritori de bine
de pretutindeni».
în aceeaşi zi şi într-o atmosferă de entuziastă angajare cetăţeneas
că a avut loc şi Plenara Comitetului Central al Organizaţiei Democra
ţiei şi Unităţii Socialiste.
Numeroşi vorbitori care au participat la discuţii au făcut cunoscută
voinţa lor şi a celor pe care îi reprezintă de a-şi aduce contribuţia la
făurirea, în patria noastră, a societăţii socialiste m ultilateral d e zv o l
tate, la ridicarea continuă a nivelului de viaţă m aterială şi spirituală
a poporului nostru.
Din partea Cultelor din ţara noastră au luat c u v în tu l: P. S. Episcop
Vasile Coman, al Episcopiei O rtodoxe Române din Oradea, şi Prot.
Pentek Arpad, rectorul Institutului teolo gic Protestant de grad univer
sitar din Cluj-Napoca, care au exprimat în cuvîntările lor identitatea
de voinţă şi simţire a slujitorilor şi credincioşilor Cultelor cu întregul
popor, cu idealurile sale de pace, de libertate şi prosperitate.
RED ACŢIA

C O N F E R I N Ţ A P R E G Ă T IT O A R E A C U L T E L O R D I N R O M Â N I A

A v în d să prom oveze viaţa ca cel mai mare bun din lume şi desăvîrşirea acesteia, Biserica trebuie să-şi îndrepte activitatea sa de slujire
cu deosebire către «c e i mai m ici» ai Evangheliei, către cei apăsaţi, e x 
ploataţi şi dornici de o viaţă nouă. Pentru aceasta Biserica trebuie să
m iliteze permanent cu toate m ijloacele de care dispune pentru promo
varea unei mai bune, mai largi şi mai active colaborări în vederea r e 
zolvării problem elor vitale şi urgente ale lum ii de azi.
în acest context trebuie să subliniem că lucrarea principală a Bi
sericii în etapa actuală a existenţei omenirii este prom ovarea îm păcării
(II Cor., 5, 18), apărarea şi consolidarea păcii, pentru că pacea este
condiţia fundamentală şi necesară pentru întreaga dezvoltare a lumii,
precum şi pentru îm plinirea misiunii sale.
Biserica este în lume pentru pace în primul rînd, pentru ca să afir
me primatul colaborării armonioase şi rodnice. De aceea ea are o mare
răspundere pentru aşezarea păcii în lume. însuşindu-şi necontenit o
nouă luare de cunoştinţă asupra situaţiei din lume, Biserica trebuie să
mijlocească o şi mai operativă răspundere a credinţei creştine în faţa
capitalei problem e a păcii. în acest sens ea va adînci şi am plifica pre
gătirea unei simţiri umane comune pentru o viaţă mai bună a tuturor
oamenilor prin aşezarea unei orînduiri sociale mai drepte şi a instau
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rării unei noi ordini econom ice internaţionale, dovedindu-se suflet al
dreptăţii care salvează pe cel oprimat şi suflet al iubirii care ajută pe
cei în nevoi.
Fireşte, pentru a putea atinge astfel de obiective, Biserica trebuie
să desfăşoare o susţinută activitate, în multiple şi variate forme şi
avînd la inima ei toate necazurile şi aspiraţiile fireşti ale contempora
neităţii. Se ştie că pentruJumea noastră de azi, pentru întreaga planetă
salvarea şi întărirea păcii, a însăşi existenţei sale este chestiunea cea
mai arzătoare.
Este şi m otivul pentru care, la iniţiativa Prea Fericitului Părinte
Patriarh Iustin al Bisericii Ortodoxe Române, şefi şi reprezentanţi ai
cultelor din Republica Socialistă România s-au întrunit la Palatul
patriarhal în ziua de vineri 17 februarie 1984, pentru a da glas senti
mentelor care îi animă pe toţi cei cărora le este scumpă pacea şi, în
virtutea credinţei religioase, se simt responsabili faţă de viaţa şi exis
tenţa lumii.
Deschizînd şedinţa, întîistătătorul Bisericii noastre a ţinut un cuvîn
de introducere în care s-a referit la situaţia internaţională, la eforturili
depuse de conducerea statului nostru, personal de preşedintele Nicolai
Ceauşescu, pentru întărirea şi prom ovarea păcii între oameni şi po
poare iar în încheiere a făcut propuneri în vederea organizării unei nc
Adunări a Cultelor pentru pace şi dezarmare.
întru totul de acord cu propunerea organizării unei întruniri de
dicate cauzei care frămîntă omenirea veacului nostru, toţi cei prezen
şi-au exprimat mulţumirile pentru această iniţiativă şi hotărîrea de
milita cu şi mai sporite eforturi în rîndurile credincioşilor pentru ii
staurarea păcii, pentru evitarea îngrozitoru lu i. pericol care ameninl
însăşi existenţa planetei — războiul nuclear.
Iniţiativa organizării unei noi Adunări pentru dezarmare şi pace
Cultelor din ţară, împreună cu reprezentanţi ai Cultelor de peste hotai
înscrie în contextul desfăşurării, în întreaga lume, a unor largi acţiu
pentru susţinerea păcii şi în vederea preîntîmpinării prim ejdiei nucleai
Consfătuirea întrunind unanimitate de voturi, participanţii au făc
şi propuneri concrete privind data, locul, organizarea şi desfăşurar
unei Adunări generale pentru dezarmare şi pace, la care să pârtiei
conducători şi reprezentanţi ai tuturor Cultelor din ţara noastră, ca
invitaţi de peste hotare.
în încheierea discuţiilor Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin
mulţumit participanţilor pentru prezenţă, pentru intervenţiile făcute
pentru adeziune.
A adresat, de asemenea, mulţumiri reprezentanţilor Depărtăm'
tului Cultelor — participanţi la această întrunire, — şi conducerii
stat pentru înţelegerea arătată şi pentru înlesnirile organizării proi
tatei Adunări,

VANĂ

let al
tă pe
ebuie
me şi
poraanetă
a cea
ărinte
nţi ai
alatul
sentişi, în
exisruvînt
rturile
icolae
?i poei noi
ri deezenţi
de a
ru ineninţă
)ace a
lotare,
icţiuni
:leare.
. făcut
ararea
rticipe
ca şi
stin a
rute şi
amen;rii de
jroiec-

A D U N A R E A C U L TELO R D IN R O M Â N IA
P E N T R U D E Z A R M A R E ŞI P A C E
Bucureşti, 21— 23 iunie, 1984

învăţătura creştină întemeiată pe Sfîntă Scriptură ne încredinţează
lămurit că întîiul drept, inalienabil şi imprescriptibil, al fiecărei fiinţe
umane este dreptul la existenţă, la viaţă, la pace. Viaţa şi pacea sînt
drepturi fundamentale ale fiinţei umane, aspiraţii supreme ale întregii
umanităţi, de unde şi îndatorirea noastră a fiecăruia în parte şi a tuturor
la un loc de a le respecta, de a le iubi şi a le apăra.
Pentru orice om şi îndeosebi pentru un creştin, pacea este bunul
cel mai de preţ, deoarece ea este condiţia esenţială a v ie ţii şi expresia
vrerii celei sfinte a lui Dumnezeu. Dumnezeul creştinului este Dumne
zeul păcii (Rom., 15, 33; Filip., 4, 9 ; Evr., 13, 20) iar împărăţia Lui este
pace şi bucurie în Duhul Sfînt (Rom., 14, 17).
Ca Domn al păcii M întuitorul condamnă omuciderea, violenţa şi
vrajba (M atei 5, 21— 22), condiţionează împăcarea cu Dumnezeu de îm
păcarea cu semenii (M atei 5, 23— 26) şi recomandă ucenicilor săi să cul
tive, în viaţa socială, dreptatea, facerea de bine şi pacea. Cînd îi tri
mite pe A p ostoli la propovăduire Mîntuitorul le încredinţează, în pri
mul rînd, misiunea de a fi crainici şi slujitori ai păcii (M atei 10, 12;
Luca 10, 5— 6). Misiunea Bisericii este legată organic de mîntuirea cre
dincioşilor, într-o lume mai bună, în care să stăpînească dragostea,
pacea şi dreptatea care — după învăţătura noastră creştină, — stau la
temelia rezolvării tuturor problemelor.
Evanghelia păcii şi a mîntuirii (Efes., 1, 13 şi 6, 15) adusă şi lăsată
lumii ca legămînt sfînt de M întuitorul nostru Iisus Hristos, care este
pacea noastră (Efes., 2, 14), a fost propovăduită spre trăire şi urmare
tuturor neamurilor din toate tim purile şi din toate locurile (Marcu 16,
11), pacea sa fiind vestită celor de departe şi celor de aproape (Efes., 2,
17), căci Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să se mîntuiască şi la cu
noştinţa adevărului să vină (I Tim., 2, 4).
înscriindu-se pe linia acestor coordonate Biserica Ortodoxă Română
a propovăduit şi a trăit fără încetare adevărurile evanghelice, a sădit
şi a întărit în permanenţă în sufletele păstoriţilor săi simţul de dreptate
şi de dragoste faţă de semeni, contribuind prin aceasta la statornicirea
unei atmosfere de pace şi de bună înţelegere între credincioşii de orice
neam şi credinţă aşezaţi pe pămîntul ţării noastre. Slujirea sinceră şi
dezinteresată a poporului este firul roşu care a străbătut întreaga istorie'
a Bisericii noastre. Iar astăzi cînd norii negri ai unui devastator cata
clism nuclear ameninţă întreaga Planetă şi însăşi viaţa ei, alături de
poporul nostru care desfăşoară v ii manifestări în favoarea păcii şi pen
tru restabilirea încrederii între oamenii de pretutindeni, Biserica O rto
doxă Română sprijină toate iniţiativele menite să salveze pacea T errei
şi viaţa ei. Ea însăşi întreprinde şi organizează acţiuni constructive în
acest sens, Adunarea Cultelor din România pentru dezarmare şi pace,
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care şi-a desfăşurat lucrările la Bucureşti în zilele de 21— 23 iunie a.c.,
fiind un argument grăitor.
Astăzi cînd pacea a devenit preocuparea tuturor oamenilor, ca slu
jito ri ai E vangheliei nu putem asista ca simpli spectatori, indiferenţi în
faţa pericolelor ce se acumulează pe zi ce trece. Nu trebuie să ne lăsăm
conduşi de evenimente,, nici nu trebuie să ne resemnăm. Ideile clare sînt
mai puternice decît produsul lor, bombele. M intea omului le-a realizat,
tot ea le v a descompune. împărtăşim ferma convingere că armele tot
mai multe şi tot mai sofisticate nu slujesc păcii pentru că pacea nu
poate fi apărată nici cu bombe, nici cu cele mai perfecţionate rachete,
fie ele chiar şi cu raiă medie de acţiune. Pacea nu-şi poate afla securi
tatea în escaladarea cursei înarmărilor, după cum nici un fe l de arma
ment nu poate fi pacifist. N ici o armă cu neutroni, nici o rachetă nu
poate egala în faţa istoriei o pîine caldă, o frunte de copil înseninată
de m îngîierea părintelui, odihna bătrînului care poate p rivi liniştit la
urmaşii lui şi la viitoru l lor. De aceea trebuie să ne facem auzită vocea
şi dorinţa noastră sinceră şi hotărîtă pentru pace, pentru înlăturarea ca
taclismului nuclear al cărui rezultat nu poate fi decît cenuşa şi bezna
nucleară. Este şi m otivul pentru care, la iniţiativa întîistătătorului Bise
ricii noastre, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, Cultele din R. S. R o
mânia s-au întrunit într-o Adunare consacrată păcii şi dezarmării, Ad u 
nare găzduită de Institutul T eolog ic de grad Universitar, la care au par
ticipat, alături de conducători şi reprezentanţi ai Cultelor din ţară, şi
numeroşi invitaţi de peste hotare.
Adunarea şi-a deschis lucrările în dimineaţa zilei de jo i 21 iunie.
Erau p re ze n ţi:
Prea Fericitul Patriarh IU ST IN al Bisericii Ortodoxe Române :
I. P. S. M itrop olit TEO CTIST al M old ov e i şi S u c e v e i:
I. P. S. M itrop olit A N T O N IE al A rd ea lu lu i:
I. P. S. M itrop olit NESTO R al O lte n ie i;
I. P. S. M itrop olit N IC O L A E al Banatului;
I. P. S. Arhiepiscop A N T IM al Tomisului şi Dunării de J o s ;
I. P. S. Arhiepiscop A D R IA N a l Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
pentru Europa Centrală şi O ccidentală ;
P. S. Episcop E PIFAN IE al Buzăului,
P. S. Episcop EFTIM IE al Romanului şi Huşilor ;
P. S. Episcop E M IL IA N de A lb a Iulia ;
P. S. Episcop V A S IL E al O r a d ie i;
P. S. Episcop V A S IL E T ÎR G O V IŞT E AN U L, vicar p atriarhal;
P. S. Episcop vicar R O M A N IA LO M IŢ E A N tJL al Arhiepiscopiei
Bucureştilor;
P. S. Episcop vicar PIM E N SU CE VE AN UL al Arhiepiscopiei Iaşilor ,
P. S. Episcop vicar L U C IA N F Â G Ă R A Ş A N U L al Arhiepiscopiei
Sibiulu i;
P. S. Episcop vicar D A M A S C H IN SE VE R IN E AN U L al Arhiepiscopiei
C ra io v e i;
,P. S. Episcop vicar T IM O T E I LU G O JAN U L al Arhiepiscopiei
T im işo arei;
P. S. Episcop vicar J U S T IN IA N M A R A M U R E Ş A N U L al Arhiepisco
piei Clujului ;
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P. S. Arhiereu vicar G H ERASIM PITEŞTEANUL, al Episcopiei Rîmnicului şi Argeşu lu i;
P. S. Arhiereu vicar G H ERASIM H UN E D O RE AN UL al Episcopiei
Aradului.
Institutul T e o lo g ic de g ra d U n iv e rsitar din B u c u re ş t i:

Pr. prof. D U M ITR U R AD U — P ro re c to r, Pr. prof. C O N S T A N T IN
CO RNIŢESCU ( Pr. prof. ŞT E F A N ALEXE , Pr. prof. N IC U LA E ŞERBĂN E S C U f Pr. prof. C O N S T A N T IN G A L E R IU ; Dl. prof. E M IL IA N P O 
PESCU ; Pr. prof. N IC O L A E N E C U L A , Diac. oonf. N IC U M O LD O V E A NU ; Diac. conf. PETRE D A V ID ; Lector REMUS R U S ; Pr. asist. VIOREL
I O N I Ţ Ă ; Diac. asist. E M IL IA N C O R N IŢE S C U ; Diac. asist. IO A N C A R A Z A ; Pr. asist. A L E X A N D R U S T A N , Pr. asist. N IC O LA E DURĂ'; Pr.
asist. SA N D U Ş T E F A N ; Pr. M IR C E A G OREŢC HI-spiritual; Pr. C O N 
S T A N T IN C O M A N — spiritu al; Dl. V IR G IL IONESCU — secretar ş e f;
Dl. A U G U S T IN RUSU — secretar II.
Institutul T e o lo g ic de gra d U n iv e rsitar din S ibiu :

Arhid. prof. C O N S T A N T IN V O IC U — R ector; Pr. prof. DUM ITRU
AB R U D AN — Prorector ; Pr. prof. IO A N I C Â ; Pr. prof. M IR C E A PĂC U RARIU ; Arhid. prof. IO A N F L O C A , Pr. prof. V AS ILE M IH O C f Pr. prof.
ILIE M O LD O V A N ; Pr. prof. SE B ASTIAN ŞEBU; Prof. AUREL J I V I ;
Diac. lector D O R IN O A N C E A ; Dl. asist. VA S ILE LEB.
A dm inistraţia P atriarh a lă :

Pr. C O N S T A N T IN P Â R V U — vicar administrativ patriarh al; Pr.
DUMITRU SOARE — directorul Institutului Biblic şi de Misiune Orto
doxă ; Pr. N IC O L A E D IA C O N U — directorul Casei de Pensii şi A ju 
toare a Bisericii O rtodoxe Române ; Arhim. IRINEU CHEORBEJA —
consilier patriarh al; Arhim. N IF O N M IH Â IŢ Ă — consilier patriarhal;
Pr. SABIN V E R Z A N — consilier patriarh al, Pr. C O N S T A N T IN BĂDESCU — consilier patriarhal; Pr. GHEORGHE B O G D AN — inspector geaerail b isericesc; Dl. M IR C E A ŞTE F AN IONESCU — contabil ş e f; Dl.
ION N EA G U — consilier ju rid ic , Dl. A LE X A N D R U IO N IŢ Ă — redac
tor ; Dl. ŞTE F AN G Ă N C E A N U — red acto r; Dl. F LO RIN R O ŞC A —
redactor.
A rh iep is co p ia B ucu reştilor :

Pr. O C T A V IA N POPESCU — vicar adm inistrativ; Pr. D IN U PROV IA N — consilier administrativ,- Pr. V AS ILE B RIA — consilier adm i
nistrativ ; Pr. ILIE GEORGESCU — consilier administrativ ; Pr. M IH A I
MARINESCU — consilier adm inistrativ; Pr. N IC O LA E TURCU — con
silier administrativ f Pr. IO N N E A M U — consilier adm inistrativ; Pr.
DUMITRU D IM A — directorul Seminarului T e olog ic din B ucureşti; Pr.
prof. FLORIN B O IT A N — Seminarul T eologic din B ucureşti; Pr. prof.
GHEORGHE SîRBU — Seminarul T eologic din Bucureşti; Prot. C O N 
STAN TIN T O M A — Protoieria III C ap itală; Prot. IO N PA R A S C H IVESCU — Protoieria Sectorului A g ric o l Ilfov.
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Aspecte de la slujba Te-Deura-ului oficiat în Biserica «Sfînta Ecaterina»
înaintea deschiderii lucrărilor
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A rh iep is co p ia Iaşilo r :

Pr. C O N S T A N T IN SlRBU — vicar administrativ ; Pr. COSTACHE
BUZD U G AN — consilier administrativ ; Pr. M IH A I V IZ IT IU — directo
rul Seminarului T e olog ic Neamţu ; Pr. prof. V A S ILE IR IN A — Sfeminarul T eolog ic N ea m tu ; Prot. V AS ILE HRESTIC — Protoieria Fălticeni;
Prot. GHEORGHE D IA C O N U — Protoieria Botoşani.
A rh iep is co p ia S i b iu lu i :

Arhid. GHEORGHE P A P U C — consilier administrativ ; Pr. M IH A I
S Ă M Ă R G H IŢ A N — consilier administrativ ; Prot. L U C A D Â N IL Â —
Protoieria Sibiu ; Prot. Z EN O V IE M O ŞO IU — Protoieria Braşov ; Prot.
ZAH AR IE R O M U L — Protoieria Făgăraş ; Arhid. V E N IA M IN T O H Â NEANJJ — stareţul M înăstirii Brîncoveanu din Sîmbăta de Jos.
A rh iep is co p ia C r a i o v e i :

Pr. IO A N R ÂD U Ţ — consilier adm inistrativ; Prot. IO A N IO A N ICESCU — Protoieria B ăileşti; Prot. P U F A N C R Ă C IU N — Protoieria
Drobeta-Tr. Severin'; Pr. prof. ŞTE FAN REŞCEANU — directorul Semi
narului T eolog ic din C raiova ; Protos. prof. V AS ILE PRESCURE — Semi
narul T eolog ic din Craiova ; Ierom. V IN C E N Ţ IU GR IFFO NI — redactor.
A rh iep is co p ia T im iş o a r e i:

Pr. ILIE SlRBU — consilier administrativ ; Prot. V AS ILE PE TR ICA —
Protoieria Reşiţa ; Prot. IO A N TIG RIŞ — Protoieria Lugoj ; Pr. prof.
T R A IL A GHERGA — directorul Seminarului T eolog ic din Caransebeş ;
Diac. SILV IU A N U IC H I — redaotox.
A rh ie p is c o p ia T om isu lu i şi D u n ării de Jos :

Arhim. IER O N IM M O T O C — vicar administrativ ; Pr. IGOR JECHIU
— consilier administrativ ; Pr. DUM ITRU G Â U R E A N — inspector epar
hial ; Prot. S T A N C IU M A L lIA — Protoieria G alaţi; Prot. DUM ITRU
S T Â N E I — protoieria Constanţa.
A rh iep is co p ia C l u ju lu i :

Pr. O C T A V I A N PICU — consilier administrativ ; Prot. T R A I A N
M A N — Protoieria C luj-N apoca; Prot. TEOFIL H E R IN E AN U — P ro
toieria D e j ; Pr. prof. C O N S T A N T IN BRADEA — directorul Seminaru
lui T eologic din Cluj-Napoca ; Pr. prof. DUM ITRU C OLOTELO — Se
minarul T eolog ic din Cluj-Napoca.
E piscopia Rîm nicului şi A r g e ş u lu i :

Pr. IO N DUMITRESCU — vicar administrativ ; Pr. IO N C A L IN —
consilier ad m in istrativ; Prot. C O N S T A N T IN DEJAN — Protoieria
Piteşti; Prot. IO N N E ŢO I — Protoieria Corabia.
E piscopia B u z ă u lu i:

Pr. TEOFIL DUMITRESCU — vicar a d m in is tra tiv ; Pr. N IC O LA E
POPESCU — inspector eparhial; Prot. GRIGORE PETRACHE — Pro
toieria Rm. S ă ra t; Pr. prof. CRISTIŞOR M A N E A — directorul Semina
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rului T e o lo g ic din B uzău; Prof. N IC O LA E A B A Z A — Seminarul T e o 
log ic din Buzău.
E piscopia Rom an u lu i şi H u ş ilo r :

Pr. IO A N M AREŞ — vicar adm inistrativ; Pr. C O N S T A N T IN C A 
Z A N — consilier administrativ f Prot. R Â U L R O Ş N IŢ A — Protoieria
Roman ; Prot. R AD U V A S IL E — Protoieria Bacău.
E piscopia de A lb a Iu lia :

Pr. T O M A PĂUN E SC U — vicar adm inistrativ; Pr. PETRU PLEŞA —
consilier ad m inistrativ; Prot. ILIE D A M IA N — Protoieria R e gh in ; Prot.
GHEORGHE BENG H EA — Protoieria Cîmpemli.
E piscopia A r a d u l u i :

Pr. FLOR TEODORESCU — vicar ad m inistrativ f Pr. IACO B BUPTE
— consilier administraitiv f Pr. TEODOR GREUCEAN — consilier admi
nistrativ ; Prot. O C T A V IA N P Ă T R A Ş C U — Protoieria Petroşani.
E piscopia O r a d i e i :

Pr. L U C IA N A U G U S T IN — vicar adim inistraitiv; Pr. 'N IC O L A E
M A R A — consilier adm inistrativ; Diac. TEODOR S A V U — inspector
e p a r h ia lP r o t. N IC O L A E B L A G A — Protoieria Oradea.
BISERICA R O M ANO -CATO UC A :

P. S. Episcop J A K A B A N T A L — Conducătorul Episcopiei RomanoC atolice — A lb a I u lia ; Mons. IO A N ROBU — Adm inistrator Diecezan
al Arhiepiscopiei Rom ano-Catolice — B ucureşti; Mons. PETRU GHERGHEL — P rovicar general al Arhiepiscopiei Rom ano-Catolice — Bucu
reşti ; P. S. Episcop A u xiliar B A L IN T LAJO S — Episcopia Romano-Catolică — A lb a Iulia ? Pr. Can. EUGEN TREBITS — Rectorul Institutului
T e olog ic Rom ano-Catolic — A lb a I u lia ; Pr. prof. A LO IS FECHETE —
Prorectorul Institutului T e olog ic Rom ano-Catolic — I a ş i; Dr. D AS ZK AL
ŞTE FAN — Protopop Oradea , Pr. SE B ASTIAN KR AUTE R — Protopop
T im işoara; Pr. SIPOS F R A N C IS C — Protopop Satu-Mare.
BISERICA EVANGHELICĂ ŞI LUTERANĂ C.A. :

Eminenţa Sa ALBERT K LE IN — Episcopul Bisericii Evanghelice
C.A. S ib iu ; Dl. H A N S H E R M A N S TA TT E R — curator g e n e ra l; Protopop
A U G U S T IN SCHULLER — Sighişoara ; Prim -preot GUN TER AM B RO ZI
— Bucureşti; Prof. C RISTO PH KLEIN.
BISERICA EVANGHELICĂ LUTERANĂ S.P. — CLUJ-NAPOCA

Eminenţa Sa P A U L SZEDRESSY — Episcopul Bisericii Evanghelice
Luterane S.P. — C lu j-N a p o ca; Prof. LENGYEL LO R A N D — Institutul
T e olog ic Protestant Unic din C lu j-N a p o c a; Pr. A N T A L LASZLO —
Bucureşti.
BISERICA REFORMATA :

Eparhia Reformată C lu j-N apoca
Eminenţa Sa Episcopul N A G Y G Y U L A — Conducătorul Eparhiei
Reformate din Cluj-Napoca şi preşedintele Sinodului Bisericii R efor
mate ■ T U N Y O G I CS. G Y U L A — prim curator e p a rh ia l, PENTEK AR -
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PAD — rectorul Institutului T e olog ic Protestant Unic C luj-Napoca ;
Prim preot ALB U Z O L T A N — consilier ecumenic al Episcopiei Bucu
reşti.
Eparhia Reformată O ra d e a :
Eminenţa Sa P A P P LAS ZLO — conducătorul Eparhiei Reform ate
Oradea ; V ID ITS GHEORGHE — vicar eparhial.
BISERICA U N IT A R IA N Ă :

Eminenţa Sa K O V A C S LAJO S — Episcopul Bisericii U n itarien e;
B A R A B A S Y LAS ZLO — curator g en e ra l; Prof. ERDO IA N O S — vicar.
BISERICA CREŞTINA DE RIT V E CH I:

P. S. Episcop vicar K Y P R IA N S A V IC I ; P. S. Episcop vicar LEONID
S A M O IL Â ; Cons. IAC O B IV A N O V .
ARHIEPISCOPIA ARMEANO-GREGORJANĂ — BUCUREŞTI:

I. P. S. Arhiepiscop D IR A Y R M A R D IC H IA N — conducătorul A rh i
episcopiei Arm eano-G regoriene, Bucureşti; Arhim. ZAR EH B A R O N IA N ,
vicar administrativ.
VICARIATUL ORTODOX SlRB — TIMIŞOARA :

Pr. M A R C O V IC I V L A D IM IR — Vicar.
CULTUL M OZAJC:

Eminenţa Sa Dr. MOSES ROSEN — Şef Rabin al Cultului M o z a ic ;
Dl. SCHECHTER EM IL — secretar general al Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din R. S. România ; Dl. BLUMENFELD TEODOR — preşedintele
Comunităţii E vreieşti din Bucureşti.
CULTUL MUSULMAN :

Eminenţa Sa Muftiul IACU B H A G I M EHM ET — Conducătorul Cul
tului Musulman ; Dl. REGEP H A G I SA LIH — Imamul geam iei musul
mane din Bucureşti; Dl. O S M A N H A G I N EG E AT — Imamul moscheii
din Constanţa.
CULTUL CREŞTIN BAPTIST :

Pastor M IH A I H U Ş A N U — Preşedintele Cultului Creştin B aptist;
Pastor IO A N B U N A C IU — directorul Seminarului Creştin Baptist —
Bucureşti f Pastor IO A C H IM Ţ U N E A — consilier cu relaţiile externe ale
Cultului Creştin Baptist f Prof. V AS ILE T A LP O Ş — Seminarul Creştin
Baptist — Bucureşti.
CULTUL CREŞTIN ADVENTIST DE ZIU A A ŞAiPTEA:

Dl. D U M ITR U P O P A — Preşedintele Cultului; Dl. N IC O L A E POPESCU — secretar general al C ultului; Dl. NELU DUM ITRESCU — con
silier cu problem e adm inistrative; Dl. IO A N C IU C Â — preşedintele
Conferinţei Bucureşti; Di. DEAC GRIGORIE — preşedintele Conferinţei
Sibiu.
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CULTUL CREŞTIN DUPÂ EVANGHELIE :

Dl. M E L IT O N L A Z A R O V IC I — Prim
după Evanghelie.

delegat al Cultului

Creştin

CULTUL PENTICOSTAL :

Pastor P A VEL B O C H IA N — Preşedintele Cultului ; Dl. M A T A C H E
DUM I1RU — vicepreşedintele Uniunii Cultului P en ticosta l; DL ALEXE
-V A M V U — secretar general al C ultului; Pastor ŞAND R U T R A N D A F IR
— directorul Seminarului Penticostal — Bucureşti; Pastor GOG LAZ AR .
PARTICIPANŢI DE PESTE HOTARE :
D elegaţi din p arte a o rganizaţiilor religio ase m ondiale

Dr. G UNTHER G A S S M A N , — directorul Com isiei «Credinţă şi Con
stituţie» din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor ; Dl. GLEN GARFIELD W IL L IA M S , secretar al Conferinţei Bisericilor Europene ; Dr. LUBOMIR M IRE.IO VSKY, secretar general al Conferinţei Creştine pentru
Pace; Dr. EDM OND PERRET, secretar general aii A lian ţei Reformate
Mondiaăe; Dl. S A M D AHLGREN, director pentru Europa al Federaţiei
Lutherane M o n d ia le ; 'Pastor K NU D W U M P E L M A N N , secretar general
al Federaţiei Baptiste din E uropa; Dr. G IA N F R A N C O ROSSI, secretar
general al A sociaţiei Internaţionale pentru Apărarea Libertăţii R eli
gioase ; Dr. E. C. TH O M A S , preşedinte al Uniunii Comunităţilor Penti
costale din S.U.A. şi Canada.
IN V ITA ŢI A I CULTELOR

A n g l i a : Revd. R obert B raun, reprezentantul Arhiepiscopului de
Canterbury şi Re.vd. M a rtin K ettle ;
A u s t r i a : Episcop N ik o la u s H um m el, Biserica Veche C atolică;
B u l g a r i a : Prof. T o tju K o ev, reprezentantul Bisericii Ortodoxe
Bulgare ;
C i p r u : Arhim. D ionisios K ikku, Biserica Ortodoxă a Ciprului ;
E l v e ţ i a : Past. M a rtin H au se r ;
F i n l a n d a : Arhim. A m b ro sie , Biserica Ortodoxă a Finlandei;
F r a n ţ a : Prof. A la in Blancy, Biserica Reformată din Franţa ;
G r e c i a : Prof. V la s sio s Pheidas şi Pr. G h en nad io s Lim ouris, Bise
rica Ortodoxă a G r e c ie i;
I t a l i a : Dr. Francisco Strazzari, corespondentul ziarului «II R egno»
— B ologna;
I u g o s l a v i a : P. S. Episcop Danilo, vicar patriarhal, Patriarhia
Serbiei; Prof. B lag ota G a rd aşev ici, Institutul T eologic din Belgrad ;
Ol a n d a : Dr. Corn eliu s Pieter v an A n d e l, Biserica Reformată
Olandeză ;
P o l o n i a : Dr. N ic o la j K o zlo w sk y , Biserica Ortodoxă din Polonia;
Past. Adam Kleszcynski, Biserica M etodistă din Polonia ;
P o r t u g a l i a : Dr. A u g u sto Rui R o driguez, Biserica Presbiteriană
din Portugalia;
R. D. G e r m a n ă : Episcop Dr. H einrich Rathke de M ocklenburg ;
Prof. Renald E lliger, Federaţia Bisericilor Evanghelice din R.D.G.;
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R. F. G e r m a n i a : Episcop Dr. Joachim H eu b ac h de Biickenburg ; '
Past. K osch, vicarul episcopului J. H eu b ach; Prof. dr. Asselm eyer, Bise- ,rica Evanghelică din R.F.G .; Rev. Johannes G erb er, Biserica Luterană ;
din R.F.G .; Dr. Lam bert D e lo n g, Biserica Penticostală din R .F.G .;
S u e d i a : Prof. A k e A n d ren , Biserica Luterană din Suedia ;
S. U. A . : Dr. A le x a n d e r S. H araszti, reprezentantul A sociaţiei Evan
ghelice «B illy Graham» ;
R. P. U n g a r ă : Episcop F erenz Josef, Biserica U nitariană; Prof.
T ib o r A lm asz i, Biserica Baptistă; Past. K alm an H ustzi, Biserica R efor
mată ; Dr. K ocsis Elm er, directorul Seminarului T eologic — Debreţin ;
U. R. S. S. : I. P. S. Filaret, M itrop olit de K iev, Patriarhia M o s c o v e i;
Prof. A . I. O sip o v , Academ ia T eologică din M o s c o v a ; Past. B enjam in
Fedichkin, Biserica Baptistă din U.R.S.S. ;
V a t i c a n : M gr. Jean F ra n ţois A rrig h i, subsecretar al Secretaria
tului pentru U n itate; M gr. Eleuterio Fortino, de la acelaşi S ecretariat;
Prof. G r e g o r L arentzakis, Patriarhia Ecumenică.
Din partea D epartam entului C u ltelo r au participat: Dl. preşedinte
loan Cumpănaşu şi Dl. director loan Papescu.
De asemenea erau prezenţi repîezentanţi ai Radio-Televiziunii R o
mâne, ai Agerpresului şi ai unor agenţii din străinătate.
ŞE D IN Ţ A P L E N A R A D IN 21 IU NIE 1984
Adunarea Cultelor din România pentru dezarmare şi pace şi-a des
chis lucrările în ziua de jo i 21 iunie, orele 9,30. La masa P r e z i d i u l u i
au luat loc :
Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin al Bisericii Ortodoxe R om âne;
I. P. S. Teoctist, M itropolitu l M old ov e i şi Su cevei; I. P. S. Anton ie, M i
tropolitul Ard ealu lu i; Ex. Sa Iacab A ntal, conducătorul Episcopiei Rom ano-Catolice de A lb a I u lia ; Mons. lo a n Robu, administrator diecezan
al Arhiepiscopiei Rom ano-Catolice din B ucureşti; I. P. S. D h a y i M a id ichian, conducătorul Eparhiei Arm eano-G regoriene din B ucureşti,• Em.
Sa Episcopul A lb e it K lein, conducătorul Bisericii Evanghelice C.A. —
S ib iu ; Em. Sa Episcopul Paul Szediessy, conducătorul Bisericii Evan
ghelice S.P. — C lu j-N a p o ca; Em. Sa Episcopul Gyula Nagy, conducăto
rul Eparhiei Reform ate din C lu j-N a p o c a ; Em. Sa Episcopul Laszlo Papp,
conducătorul Eparhiei Reform ate-Oradea şi preşedintele Sinodului Bise
ricii R efo rm ate; Em. Sa Episcopul Lajos K ovacs, conducătorul Bisericii
Unitariene ; P. S. Episcop K y p iia n Savici, reprezentantul Cultului Creştin
de Rit V e c h i; Dl. D um itru Popa, preşedintele Cultului Adventist de Ziua
a Şaptea; Dl. M ih a i Huşanu, preşedintele Cultului Baptist; Dl. M e lito n
Lazarovici, prim delegat al Cultului Creştin după E van g h elie; Past.
Pa vel Bochian, preşedintele Cultului Penticostal; Em. Sa Moses Rosen,
Şef-Rabinul Cultului M oza ic şi Dl. M uftiu M ehm et lacub, conducătorul
Cultului Musulman.
S e c r e t a r i a t u l a fost alcătuit d in : P. S. Episcop Vasile Tîrgovişteanul, vicar patriarhal şi rectorul Institutului T eolog ic de grad Uni
versitar din B ucureşti; Arhid. prof. Constantin Voicu, Institutul Teologic
de grad Universitar din Sib iu ; Pr. prof. Eugen Trebits, rectorul Institu
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tului T e o lo g ic Rom ano-Catolic din A lb a Iulia; Pr. prof. Dumitru Radu,
prorectorul Institutului T eolog ic de grad Universitar din Bucureşti; Prof.
Le n gy el Lorand, Institutul T eolog ic Protestant Unic, secţia m aghiară; Pr.
Constantin Pârvu, consilier vicar patriarhal şi Past. Ioachim Ţunea, con
silier cu Relaţiile Externe ale Cultului Baptist.
Am intim că pentru buna organizare şi desfăşurare a lucrărilor A d u 
nării Cultelor din România pentru dezarmare şi pace a activat un com i
tet format d in : I. P. S. An ton ie Plămădeală, M itropolitul Ardealului ;
P. S. Episcop V asile Tîrgovişteanul, vicar patriarhal şi rectorul Institu
tului T e olog ic de grad Universitar din B ucureşti; Pr. Constantin Pârvu,
consilier vicar patriarhaC; Arhim. N ifon Mifrăiţă, consilier p atriarhal;
Pr. Dumitru Soare, directorul Editurii Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii O rtodoxe R om âne; Past. Albu Zoltaji, consilier ecumenic al
Episcopiei Reform ate din C lu j-N a p o c a ; Past. Ioachim Ţunea, consilier
cu Relaţiile Externe ale Cultului EJaptist • Dl. Emil Schechter, secretar
general al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi Diac. asist.
Ioan Caraza — Institutul T eolog ic de grad Universitar din Bucureşti ca
secretar.
Cuvîntarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin, pe care o redăm
în rîndurile de mai jos, a marcat deschiderea lucrărilor A d u n ă rii; ea a
înfăţişat celor prezenţi m otivele acestei întruniri, cauzele care au gen e
rat nelinişte şi încordare în rîndul oamenilor de pe întreaga planetă,
temeinicia luptei pentru evitarea catastrofei şi pentru salvgardarea pă
cii, precum şi atitudinea pe care trebuie să o ia Bisericile — slujitorii şi
credincioşii lor — , în problema păcii, a v ie ţii şi progresului lumii
noastre :
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Prea C instiţi conducători ai C ultelor,
Stim ate Dom nule Preşedinte al Departam entului C ultelor,
Distinsă Adunare,
«Eu am venit pentru ca oamenii viaţă să aibă şi din belşug să aibă»
(Joan 10, 10). Acestea sînt cuvintele pe care le-a rostit M întuitorul spre
a defini oarecum rostul venirii Sale în lume. în alte împrejurări El a lă
murit această zicere precizînd că ne-a adus de la Dumnezeu viaţa veş
nică şi fericirea. Pentru înfăptuirea lor ne străduim noi acum. Luptînd
pentru pace, luptăm pentru v ia ţă ; străduindu-ne pentru înfăptuirea Ro
mâniei celei noi, căutăm fericirea.
Aceste idealuri izvorăsc, pe de o parte din firea poporului nostru,
iar pe de altă parte din con vin gerile noastre religioase.
Ondrată Adunare,
Pacea a fost totdeauna un element constitutiv al sufletului româ
nesc, al concepţiei şi practicii noastre de viaţă. Însăşi aşa-numita om e
nie, specifică neamului românesc, poate fi înscrisă în fruntea virtuţilor
noastre tradiţionale. Ea se referă la pacea şi buna înţelegere între oameni,
la prietenie şi ajutorare, la ospitalitate, la bunătatea şi dragostea fră
ţească între ei. Omenia cuprinde deopotrivă atitudini asemănătoare şi
faţă de lumea celor necuvântătoare sau chiar faţă de firea neînsufleţită.
Tot ceea ce caracterizează un om de omenie se reflectă într-un anu
mit fel în viaţa întregului popor.
4 — B. O. R.
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Poporul nostru nu s-a lăsat ispitit de gîndiri expansioniste, n-a rîvnit la teritorii care nu-i aparţineau,- n-a purtat niciodată vreun război de
cucerire, întreg şiragul de lupte pe care au fost siliţi să le poarte îna
intaşii noştri s-a lim itat la apărarea propriului lor pămînt, la apărarea
«m oşiei», adică a teritoriului moştenit de la înaintaşii noştri, moşi sau
strămoşi. S-au străduit românii să-şi apere fiinţa lor naţională, s-au zbă
tut să-şi păstreze întregul lor patrimoniu cultural. Au luptat vitejeşte
pentru viaţa şi bunurile lor materiale sau spirituale.
De aceea, în chip firesc, întruchipînd virtuţile neamului nostru, pre-.
şedinţele ţării, Domnul N icolae Ceauşescu, se afirmă ca personalitate
politică integrată în marea mişcare pentru pace în lume şi îndeosebi în
viaţa naţiunii noastre. Iată cum exprimă Domnia sa voinţa de pace a
poporului nostru : «Im perativul cel mai arzător al zilelor noastre este
unirea eforturilor şi conlucrarea tot mai strînsă a popoarelor, a celor
mai largi forţe sociale şi politice, indiferent de concepţiile lor filosofice
şi religioase, a întregii opinii publice mondiale, pentru oprirea agra vă
rii situaţiei internaţionale, pentru reluarea şi continuarea curentului
spre destindere şi colaborare, pentru promovarea fermă a unei politici
de respect şi a independenţei şi suveranităţii popoarelor, de securitate
şi pace».
Alături de pace, în ţara noastră stă hotărîrea naţiunii de a-şi zidi o
viaţă nouă. Şi în acest domeniu, conducerea ţării, în frunte cu Domnul
N icolae Ceauşescu, şi-a asumat ctitoria. Istoria noastră înscrie acum
cele mai frumoase pagini din viaţa ei.
în acelaşi spirit, Biserica Ortodoxă Română, pe temeiul învăţăturii
ei religioase şi pe experienţa ei de secole, se simte deplin integrată în
viaţa, idealurile şi năzuinţele credincioşilor ei, ale poporului nostru,
străduindu-se permanent să-şi aducă obolul ei atît pentru zidirea vieţii
celei noi în ţară, cît şi pentru apărarea păcii în lume. Ea este deplin con
vinsă că pacea constituie condiţia firească, autentică, a vie ţii şi a pro
gresului ei calitativ şi cantitativ. De aceea Biserica este solidară cu în
tregul nosiru popor şi ia parte la toate eforturile lui pentru pace şi
progres.
Fără îndoială, participarea la lupta pentru apărarea păcii, constituie
astăzi o necesitate absolută pentru orice popor, pentru orice om. Pacea
este acum grav ameninţată. Competiţia înarmărilor a atins proporţii
uriaşe, unice în istorie, iar criza morală m erge mînă în mînă cu criza
politică, socială şi economică. în diferitele domenii ale vie ţii se instau
rează încetul cu încetul un grav dezechilibru. Sumele fabuloase care se
cheltuiesc pentru înarmare se iau de la gura copiilor din statele mai să
race ; asistenţa medicală este redusă; ştiinţa şi artele încep să devină
privilegii ale oamenilor înstăriţi. Pe scurt, noua ordine economică cere
transferul cheltuielilor de la înarmare la slujirea valorilor care apără
şi garantează o viaţă demnă şi îndestulătoare pentru toţi oamenii. O
nouă ordine în lume întemeiată pe dreptate devine din zi în zi tot mai
imperios necesară. Astfel, criza economică va putea deveni una din
principalele cauze ale tulburării păcii în lume, ale izbucnirii unui nou
război.
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Onorată Asistenţă,
Nu am intenţia să analizez toate aspectele dezarmării şi păcii.
Aceasta se va putea face în cursul Adunării noastre. C eea ce trebuie
însă limpede subliniat este adevărul că pacea este indivizibilă. M ai mult
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ca oricînd, astăzi se cere ca pacea să fie integrală din punct de vedere
moral şi totală din punct de vedere geografic. Ap oi, după cum războiul
prinde întîi chip în sufletele noastre şi apoi se manifestă în afară, to t'
astfel şi pacea trebuie realizată întîi înlăuntrul nostru. Numai
în asemenea extensiuni, fiecare naţiune şi fiecare ins îşi poate
avea reală securitate. Salutăm desigur gîndurile de limitare a războaie
lor sau crearea de zone denuclearizate care reprezintă expresii ferm e şi
pilduitoare ale voin ţei de pace şi care pot evita, local şi temporar, pri
mejdia. Dar ce fel de (linişte poate da conştiinţei cu adevărat creştine
numai o zonă limitată, neutră, de pe planetă, ştiind că în alte părţi ale
spaţiului uman alte fiinţe suferă şi mor ? Creştinul trăieşte ca pe ale
sale durerile c e lo r la lţi: «D acă suferă un mădular, toate mădularele su
feră îm preună» (I Cor. 12,.26), zice Apostolul. Profund gîndind, pentru
conştiinţa creştină o salvare egoistă a v ie ţii unora nu este satisfăcă
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toare. De aceea, aceste zone denuclearizate noi dorim să se extindă, să
fie cît mai multe, pînă ia identificarea cu întreaga planetă.
Noua realitate cu care sîntem confruntaţi, — aceea de distrugere
totală, în eventualitatea unui război nuclear, ne obligă, de altfel, să con
cepem salvarea umanităţii nu numai local, ci universal. M esajul univer
sal al mîntuirii ne obligă la concepţia unei păci universale. Apărăm pa
cea şi viaţa tuturor, pentru că tot neamul omenesc şi toată lumea sînt
creaţia lui Dumnezeu care este «Domnul tuturor». Prin întruparea Fiu
lui lui Dumnezeu în lume, nu numai Biserica, ci întreaga umanitate, în
tr-un anumit fel, devine trup al lui Hristos. Mîntuitorul ni se revelează
ca Domn al tuturor.
întregul mesaj al Mîntuitorului, întrupat în omul păcii face din
virtutea păcii, pentru creştini, o poruncă dumnezeiască. A p ostolii şi-au
împlinit misiunea ca solii ei şi au înţeles-o ca o condiţie şi o componentă
a împărăţiei lui Dumnezeu, care pentru Sfîntul P avel este «dreptate,
pace şi bucurie în Duhul Sfînt» (Rom. 4, 17). In cele mai critice momente
ale vie ţii lor au rămas, neabătuţi, pînă la sacrificiu, oameni ai păcii. Au
văzut în ea salvarea umanităţii.
Privită şi de noi în acest larg orizont şi ca o imperioasă cerinţă a
timpului nostru, pacea ni se impune astăzi ca o gravă răspundere. A s e 
menea talanţilor, şi darul ei divin trebuie cultivat. Numai lucrînd darul,
culegem fructul. T oţi sîntem împreună răspunzători pentru apărarea
păcii şi slujirea vieţii, fiindcă toţi beneficiem de bunurile ei. N im eni nu
poate rămîne străin de ea. Toate opţiunile sînt aici convergente spre
pace.
Pacea se obţine prin strădanii şi luptă. Trebuie să milităm pentru
înlăturarea tuturor cauzelor care o zădărnicesc : înarmarea nucleară,
criza economică născută în cea mai mare parte din aceasta, neînţelege
rile politice, discrim inările sociale şi mai ales neîncrederea între oa
meni şi popoare. Trebuie să ajutăm pe conducătorii de state să restabi
lească în conştiinţa umană valorile morale autentice, în sensul că nu
afirmarea puterii, care generează în conflicte, ci dimpptrivă afirmarea
încrederii, a dreptăţii, a cooperării, a întrajutorării, a respectului, a
avantajului reciproc şi, mai profund, a dragostei frăţeşti, reliefează
adevărata sumă de valori care slujesc viaţa.
Datoria Cultelor şi a credincioşilor din ţara noastră de a apăra
pacea izvorăşte astfel din conştiinţa noastră religioasă cu care slujim
lui Dumnezeu, prin slujirea oamenilor, dar în acelaşi timp şi din cali
tatea noastră de fii ai poporului din care facem parte. A tît prin rugă
ciunile lor, prin propovăduirea cuvîntului, prin educarea credincioşi
lor în acest spirit, cît şi prin participarea la diversele întruniri inter
creştine şi inter-religioase, cultele şi-au exprimat cu tărie atît dorinţa
lor de a trăi în pace între ele, cît şi de a sprijini orice efort pentru apă
rarea ei în lume. Iar ca fii ai patriei sîntem angajaţi să sprijinim ferm
toate propunerile şi iniţiativele de pace ale statului nostru.
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în această atmosferă de trezire a conştiinţei popoarelor pentru
apărarea propriei lor vieţi, Biserica Ortodoxă Română ca şi celelalte
Culte şi-au intensificat lucrarea lor pentru apărarea păcii. Ele sînt soli
dare cu întregul nostru popor şi iau parte la toate strădaniile lui pen
tru crearea climatului de pace, pentru zidirea unei vieţi noi în patria
noastră şi pentru apărarea păcii în lume. Ele sînt conştiente că propoVăduirea păcii este o necesitate vitală.
Astăzi trebuie militat nu numai pentru preîntîmpinarea războiului,
ci şi pentru eliberarea omenirii de orice ameninţare şi teroare. Pacea
nu e o simplă tăcere a armelor, ci desfiinţare a lor.Spiritul uman, ca
pacitatea creatoare, progresul, realizarea unei tot mai depline calităţi
a vieţii, toate acestea nu se pot înfăptui decît într-o atmosferă de pace
reală şi statornică.
De aceea, chiar în acest climat internaţional în care suspiciunea,
neîncrederea între state, încearcă încă să m otiveze continuarea înarmă
rilor, să genereze noi cantităţi de arme tot mai sofisticate, datoria noas
tră de slujitori ai religiei, odată cu vigilen ţa neslăbită în lupta pentru
pace, este să menţinem şi să susţinem în suflete credinţa şi speranţa
in această virtute fundamentală şi de neînvins. Să ajutăm pe oameni să
nu-şi piardă încrederea înr-un v iitor mai bun al lumii şi să nu slă
bească deloc puterea, capacitatea lor de muncă creatoare. Chiar în cele
mai critice momente, M întuitorul porunceşte : «Prindeţi curaj, ridicaţi
capetele voastre !» (Luca 17, 18). Munca noastră ziditoare să d ove
dească tocmai virtuţile păcii.
în acest scop, cu forţa spiritului, a cuvîntului şi a exemplului, cu
convingerea dreptăţii acestei cauze sacre, trebuie să luptăm mai ales
pentru aceste obiective : scoaterea în afara legii a armamentului nu
clear, a armelor chim ice şi b iologice ; încheierea de tratate între cele
două blocuri şi între state, în care să fie eliminată forţa şi ameninţarea
cu fo r ţa ; o dezarmare echilibrată şi treptată pînă la acel n ivel care să
nu mai reprezinte nici o ameninţare pentru existenţa şi viaţa popoare
lor. împreună cu acestea să milităm pentru cultivarea unui climat de
încredere, prin eliminarea suspiciunilor, solicitînd > conducătorilor de
state şi popoare d ovezi concrete care să ilustreze dorinţa lor sinceră
de pace ; prin eliminarea limbajului şi oricărei acţiuni care exaltă v io 
lenţa şi, mai profund, printr-o educaţie susţinută care să ducă la elim i
narea din conştiinţa oamenilor a gîndurilor şi planurilor războinice.
Toate diferendele dintre state să fie rezolvate pe calea tratativelor, prin
dialog şi nu prin război. Toate conflictele să fie rezolvate prin idei,
prin apeluri la raţiune şi nu prin apelul la forţă.
în acest scop, propunem ca Adunarea noastră să adreseze un
APEL către toate Bisericile, R eligiile şi O rganizaţiile religioase din
lume, de a-şi spori eforturile în vederea realizării idealurilor lumii con
temporane de pace, dreptate, egalitate, libertate, încredere între oa
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meni şi popoare,. bunăstare şi progres, mai ales pentru înfăptuirea de
zarmării generale şi totale.
înşufleţit de acest binecuvîntat ţel de înfăptuire a păcii pe pămînt
şi de slujire a vieţii, deschidem lucrările noastre, invocînd cuvintele
profetului biblic : «Doamne, revarsă pacea peste noi, căci toate lucrurile
noastre pentru noi le-ai făcut» (Isaia 26, 12).
în încheiere, v ă rog să-mi îngăduiţi să dau glas sentimentelor de
bucurie, de care sîntem cuprinşi cu toţii, constatînd că Adunarea noastră
pentru manifestarea voin ţei de decarmare şi pace este onorată de pre
zenţa Domnului preşedinte al Departamentului Cultelor şi a altor re
prezentanţi ai unor autorităţi de stat sau organizaţii obşteşti. Tuturor
le aducem calde mulţumiri pentru cinstirea pe care o arată Adunării
noastre, precum şi pentru interesul pe care îl acordă apărării păcii
în lume.
A v e m de asemenea marea satisfacţie că împreună cu noi se află
acum şi distinşii reprezentanţi ai Conferinţei Bisericilor Europene, îm
preună cu secretarul ei general, Dr. Glen Garfield W illiam s. Găsindu-se
la Bucureşti pentru a exprima unele problem e teologice, ei au socotit de
bine să se facă împreună lucrători cu noi, participînd la lucrările A d u 
nării Cultelor din România pentru dezarmare şi pace.
Mulţumind deopotrivă tuturor celor care într-un fe l sau altul se os
tenesc, împreună cu reprezentanţii Cultelor din ţară, să-şi aducă contri
buţia lor pentru dezarmare şi pace, îi îmbrăţişăm cu frăţească dragoste.

Pe marginea cuprinzătoarei expuneri a întîistătătorului Bisericii
noastre, primită cu v ii aplauze, participanţii — reprezentanţii bisericeşti
din ţară şi de peste hotare — , au luat cuvîntul reliefînd necesitatea spo
ririi eforturilor în vederea salvgardării păcii, a v ie ţii planetei noastre,
de la o posibilă catastrofă nucleară. M intea omului a realizat ucigătoa
rele arme nucleare, tot ea trebuie să lupte şi pentru dezamorsarea lor.
Pacea, dezarmarea şi păstrarea condiţiilor naturale ale v ie ţii sînt pro
bleme ale întregii umanităţi şi e le nu constituie numai apanajul p oliti
cienilor, diplom aţilor şi specialiştilor, ci şi al credincioşilor şi slujito
rilor Sfintelor Altare, care au misiunea sfîntă de a sădi în sufletele
oamenilor im perativele păcii, virtutea nobilă a dragostei pentru viaţă.
Problema păcii s-a pus şi se pune în discuţie mai mult decît oricînd în
istorie, căci niciodată nu s-au văzut pe orizontul planetei nori mai
ameninţători şi mai înfricoşători, gata să se descarce asupra Corolarului
C reaţiei — OM UL.
N efiin d nim ic mai bun de rîvn it din cîte se pot dori şi din cîte se
pot afla pe acest pămînt decît pacea, nu poate fi pentru Biserică — cler
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şi credincioşi — o cauză mai sfîntă decît de a o apăra şi promova. In con
cepţia creştină, adevărata fericire nu poate exista pe acest pămînt de
cît acolo unde sălăşluieşte pacea. Pacea este o condiţie fundamentală a
existenţei, un im perativ moral sub semnul căruia poate înflori în sufle
tul omului adevărata bucurie de a trăi.
In lupta pentru pace noi creştinii trebuie să fim uniţi în credinţa în
Hristos care este pacea noastră, care ne-a împăcat cu Dumnezeu şi care
ne-a încredinţat slujirea împăcării între oameni. Bisericile trebuie să
ţină trează conştiinţa omenirii şi să activeze cu responsabilitate comună
îm potriva ameninţării globale a unui război nuclear.
Convinşi de dreptul fiecărui om şi al fiecărui popor la pace şi la
viaţă liberă de ameninţările holocaustului nuclear, vorb itorii au arătat
temeinicia luptei îm potriva războiului şi necesitatea transformării cursei
înarmărilor într-o cursă a salvării şi întăririi păcii, într-o cursă a instau
rării încrederii între oameni şi popoare, pentru o viaţă lipsită de spec
trul m orţii nucleare.
Prezentăm în cele ce urmează gîndurile şi dezideratele conducăto
rilor şi reprezentanţilor Cultelor din ţară şi de peste hotare prezenţi ’la
această nouă Adunare a Cultelor din România, pentru dezarmare şi pace :
Excelenţa sa Jakab A n tal — conducătorul Episcopiei Rom ano-C ato
lice — A lb a I u lia :
«Biserica noastră Rom ano-Catolică a acţionat întotdeauna îm potriva
războiului şi pentru pace. Papa Pius cel Sfînt a murit în anul 1914 de
amărăciune pentru că, în pofida tuturor intervenţiilor pe lîngă guver
nele implicate, nu a putut să oprească izbucnirea primului război mon
dial. Papa Pius al X l-le a avertiza asupra pericolului hitlerismului, care
ameninţa cu teroare omenirea civilizată, prin enciclica : «M it brennender Sorge», în 1936. Papa Pius al XH-lea, prin enciclica «Opus iustitiae
P ax» a luat protecţia şi sprijinirea tuturor refugiaţilor în sferele unde a
putut să pătrundă. Avertism entele date în timpul războiului deja declan
şat, — spunînd că acest război este total greşit şi singura rezolvare justă
ar fi numai restabilirea păcii sub orice preţ şi sacrificiu — nu au găsit as
cultare. Acest apel a fost pronunţat public de sărbătoarea înălţării Dom
nului în 1942. în cuvîntarea sa adresată păstoriţilor săi cu ocazia Crăciu
nului anului 1947, suveranul pontif afirma : «N u merită nume de om acela
care se gîndeşte că rezultatele tehnicii m oderne s-ar putea folosi ca armă
contra om enirii».
(
Din momentul în care înarmarea atomică a început să ameninţe
omenirea, papa Paul al V l-lea, cu 16 ani în urmă, a introdus «Ziua Păcii»,
cu care se începe de atunci fiecare an. Aceasta se manifestă prin devoţiunile speciale ale credincioşilor noştri pe baza apelului de pace, care
se dă publicităţii de către Papă. Cine urmăreşte a-ctivitatea Papei loan
Paul al II-lea se va convinge că tema centrală a recepţiilor din fiecare
miercuri, precum şi recepţiile diplom aţilor şi grupurilor oamenilor de şti
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inţă, — este exprimarea datoriilor tuturor oamenilor de a propovădui pa
cea între popoare. Este dorinţa firească de a scăpa de coşmarul războ
iului nuclear, care infectează şi activităţile noastre cele mai paşnice.
Papa Ioan Paul al II-lea a prim it în ziua de 8 mai 1983 în audienţă un
grup de 500 de savanţi şi cercetători, dintre care 40 laureaţi ai premiu
lui Nobel, cărora le-a amintit de obligaţia lor morală ca prin activitatea
pe care o desfăşoară să urmărească progresul şi pacea. Este regretabil
că o parte din rezultatele cercetărilor ştiinţifice se transformă în ar
mamente.
Biserica noastră Catolică a fost prezentă la Helsinki, la Belgrad, M a 
drid şi, în. aceste zile, la G eneva militînd cu responsabilitate şi curaj
pentru dezarmare şi arătînd că războiul nuclear nu este ceva fatal, că el
poqte fi evitat cu prudenţă şi bunăvoinţă desăvîrşită.
Ideea sfîntă a păcii este protejată şi propagată de noi şi cu ocazia
catehizării copiilor şi a tineretului, cu ocazia pregătirilor pentru primi
rea M irungerii, cu ocazia exerciţiilor spirituale care se ţin mai ales în
timpul Postului Paştilor, cel puţin trei zile.
Clerul şi credincioşii Episcopiei Rom ano-Catolice din A lb a Iulia, acordă o atenţie deosebită educării tineretului şi celorlalţi oameni ai
muncii în spiritul păcii şi sprijină acţiunile şi iniţiativele ţării în care
ne-am născut şi trăim, ale preşedintelui ţării noastre, Domnul N icolae
Ceauşescu, pe plan internaţional, pentru pace trainică, dezarmare gene
rală şi totală şi pentru cooperare între oameni şi popoare.
Credincioşii şi preoţii pe care-i reprezint sînt hotărîţi să acţioneze
în acestă direcţie deoarece în România, în calitatea lor de naţionalitate
conlocuitoare, li s-au creat toate condiţiile pentru afirmare şi liberă dez
voltare a capacităţii lo r creatoare, pentru desfăşurarea normală a v ie ţii
lor culturale şi religioase.
Şef-Rabin Dr. M oses Rosen — conducătorul C ultului M oza ic :
« V ă vorbesc în numele Cultului M oza ic care, din prima zi a creării
Comitetului N aţional pentru Apărarea Păcii, adică din 1949, adică de 35
de ani, aduce întreaga sa adeziune la înfăptuirea nobilei cauze a păcii în
lume, prin lupta şi munca poporului român şi a naţionalităţilor conlo
cuitoare.
O fac într-o triplă calitate, nu numai pentru că noi aparţinem pop o
rului care a adus pentru prima dată în lume, prin glasul profeţilor săi,
nobilele idei ale păcii, ale dreptăţii, contra asupritorilor, contra urii de
rasă; ale poporului care, prin glasul lui Ieşaia N a v i a întrevăzut v r e 
murile în care, lăncile se vor transforma în pluguri, în care, în sfîrşit,
lumea să nu mai fie o lume de lupi, ci lupul va putea să trăiască îm pre
ună cu mielul — îndeobşte cunoscute.
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Nu numai din această cauză, dar şi pentru că am suferit toţi de pe
urma războaielor, toate popoarele, chiar şi cele care s-au considerat în
vingătoare pînă la urmă, au cîştigat războiul unii din fruntea lor, dar nu
popoare. Dar am fost victim a celui din urmă război mondial. Biblia,
Cartea cărţilor, care este comună tuturor, care ne uneşte în dragoste
şi în înfrăţire, ne istoriseşte despre prim ele începuturi ale speciei uma
ne şi parcă vedem tabloul zilelor noastre. Doi fraţi, doi oameni, stăpînesc întregul pămînt, şi comentariul nostru Midraşim spune că ei şi-au
împărţit oarecum şi meseriile. Cain a devenit agricultor şi A b e l a de
venit păstor şi s-au înţeles să facă schimburi econom ice : «Eu îţi dau
ţie lîna mea, ca să ai cu ce să te îmbraci, şi-mi dai mie grîul tău, ca să
am ce mînca».
Şi, totuşi, Cain n-a putut suporta aceasta care, pe atunci, nu căpă
tase formula de «coexistenţă paşnică». Interesant este că textul biblic
nici nu spune de vreun conflict între Cain şi A b el, nici nu este vreo
m otivare. Cain îl omoară pe A b el. E prea strîmt pămîntul pentru el, pen
tru aceşti doi, şi vrea să-l stăpînească pe de-a-ntregul. Cred că nu e
nevoie să se actualizeze această im agine biblică care ameninţă acum lu
mea cu o catastrofă cum n-a mai putut fi, care ameninţă lumea acum
ca un Auschw itz atomic pe scară mondială, care ne aduce în faţă ima
ginea a două puteri în care fiecare se teme. să nu devină, un A b e l şi
poate deveni fără voia lui, un Cain. în faţa acestei prim ejdii este e le 
mentar ca noi, slujitorii de culte, noi care slujim pe acelaşi Dumnezeu,
în diferite limbi, la diferite altare, în România Socialistă nu mai sîntem
puşi să ne luptăm prin zîzanii ci să ne unim şi să sprijinim toate ini
ţiativele şi acţiunile pentru pace. Nu mai există în ţara aceasta regimul
de altădată al lui «d iv id e et im pera» — împarte-i pe oameni pentru ca
popoarele să se lupte între ele, naţionalităţile să se lupte între ele, ca
să se stăpînească.
Trăim într-o ţară în care, dimpotrivă, principiile dragostei şi ale
frăţiei între toţi oamenii sînt propovăduite. Este, deci, elementar şi logic
ca B isericile eliberate, definitiv eliberate de prejudecăţile urii de rasă,
să se unească în acest suprem efort pe care omenirea întreagă îl face,
în care România, sub înţeleapta conducere a Domnului Ceauşescu, are
un rol precumpănitor prin propunerile omeneşti, înţelepte, umaniste pe
care le face, ca nici unul nici celălalt să nu ameninţe viaţa Europei, căci
asistăm la acest spectacol care, ar putea face ca, pînă la urmă, prim ele
victim e să nu fie din rîndurile lor, ci din cele ale celor mici.
Permiteţi-mi o scurtă digresiune. Nu este vorba de umor aici, dar
e un umor amar. Şalom Alehem are o schiţă în care doi cazaci m erg la
drum şi întîlnesc doi evrei şi atunci pun mîna pe ei şi spune u n u l: Nu
le face nimic ; ăsta e evreul meu, ăsta e evreu l tă u ; şi se aşează lla
masă, la o răspîntie de drum şi dau de mîncare şi evreilor lor. La un
moment dat unul îi spune c e lu ila lt: Şnel al tău se uită urît la M eer al
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meu, dacă o să continue aşa îi dau o palmă. Atunci ceUăialt îi spune că
dacă ai să atingi pe evreu l meu, am să-i zdrobesc şi eu pe ai tău. Pe
9curt, încep să apere fiecare pe evreu l său, zdrobindu-1 pe evreul celui
lalt. Cam această imagine, care este tragicomică, avem în Europa de
astăzi, cea de Răsărit şi cea de Apus.
Nu vrea nim eni să devină «e v reu », spunea Elie W hisel, marele
scriitor, purtătorul premiului M edicis — copilul de la Sighet care a fost
scos, la vîrsta de 14 ani, împreună cu tatăl său şi cu mama sa şi fraţii
săi şi alţi 150.000 de ev re i din casele 'lor şi aruncaţi de către hortiştii
fascişti în cuptoare, împreună cu alte 6 m ilioane de evrei. Spunea Elie
W h is e l: «T o ată omenirea, fiecare om, astăzi, candidează pe postul său
de evreu. Auschwitzul nu mai este un m onopol evreiesc. Auschwitzul
este o ameninţare pentru fiecare om care are puţin simţul răspunderii
şi care are ochii deschişi şi-şi dă seama că ne aflăm pe marginea pră
pastie!». De aceea, frăţietatea noastră, ajutorul nostru reciproc, este
nu numai un element moral, ci unul de instinct de conservare, dacă
vrem să trăim, dacă vrem să existăm dacă vrem să respectăm ceea ce
reprezentăm noi. Dragostea de oameni, toate le gile au un singur Tată
C eresc şi dacă are un singur Tată Ceresc nu se poate să nu-ţi iubeşti
fratele. Aceasta este morala noastră, spunea tot Elie W h isel şi, pentru
că uneori a spus nişte lucruri care dau de gîndit, spunea: «A n titeza
dragostei nu este ura, antiteza dragostei este indiferenţa». Oamenii au
alunecat pe marginea prăpastiei şi au dat m ilioane şi zeci de milioane
de victim e pentru că au stat indiferenţi. Pentru că nu au înţeles peri
colul. Fascismul a fost precedat de antisemitism, antisemitismul a adus
fascismul şi fascismul a adus războiul, şi cine nu-şi aduce aminte de
această axiomă, nu poate lupta pentru pace. Nu este o axiom ă din is
torie, ci este o axiomă pe care am trăit-o nu numai noi evreii. Au murit
400.000 de evrei ucişi de fasciştii hortişti, dar au murit 600.000 de ro
mâni într-un război nedrept antisovietic şi au murit 6.000.000 de evrei,
a fost distrusă cultura şi civilizaţia europeană. Acesta este apelul, aces
ta este memento-u! care sesizează întreaga condiţie umană şi cine, dacă
nu noi, care reprezentăm dumnezeirea, mesajul dragostei şi al frăţiei,
nu trebuie să fie în prim ele rînduri ale unei asemenea lupte de conser
vare a culturii, a civilizaţiei, de salvare a ceea ce a rămas din condiţia
umană.
îm i perm iteţi să-mi termin cuvîntul meu cu o evocare a unui cîntec
pe care l-am auzit acum în ultim ele zile, în pelerinajul prin nordul
Transilvaniei, de multe ori cîntat, un cîntec de-al unui floet de-al nos
tru, pe care l-a cîntat în ajunul catastrofei celei mai. El vorbeşte acolo
despre orăşelul nostru care arde.
«A rd e orăşelul nostru, arde — spune el — şi v o i staţi cu braţele
încrucişate. Dacă v ă este drag orăşelul, dacă v re ţi să-l salvaţi, puneţi
mîna pe unelte, stingeţi focul atîta cît mai este tim p». Acesta este şi, în

j

!

339

ADUNAREA CULTELOR DIN R O M Â NIA

esenţă, A p elu l pentru pace pe care toată omenirea îl urmează şi noi,
desigur, vom fi în prim ele rînduri ale acestei lupte pentru apărarea
omului.
V ă mulţumesc».
Di. Edmond
M ondiale :

Perret — secretar

general

al

A lia n ţei

Reformate

«Este o cinste şi o bucurie pentru mine să particip la această A d u 
nare şi să v ă aduc salutul frăţesc al celor 157 de Biserici din lumea în
treagă care alcătuiesc Alianţa Reform ată Mondială, precum şi cel al
membrilor Comitetului său Executiv.
Alianţa Reformată M ondială acordă o deosebită atenţie problem ei
păcii în zilele noastre. Din acest m otiv, Com itetul său Executiv a pro
pus B isericilor un «Pact pentru pace şi dreptate».
Angajam entul pentru pace şi dreptate trebuie să fie considerat
drept o îndatorire spirituală, cerută de însuşi Dumnezeu. «Problem a
păcii se leagă într-adevăr, în mod direct, de angajamentul nostru faţă
de Dumnezeu, Dumnezeul păcii», proclamase Adunarea noastră gen e
rală în august 1982. A trăi după E vanghelie im plică o luptă constantă
pentru apărarea v ie ţii pe care Dumnezeu a dăruit-o întregii omeniri şi
întregii creaţii.
Angajam entul pentru pace este astăzi de cea mai mare urgenţă,
pentru că trebuie să ţinem piept unor arme a căror, capacitate 4e distru
gere poate duce la suprimarea oricărei forme de viaţă. Lumea trăieşte
sub ameninţare şi nimeni nu poate rămîne indiferent la ceea ce se întîmplă. Sîntem conştienţi de greutăţile enorme care apar atunci cînd
această atitudine faţă de cosmos trebuie transpusă în realitatea politică.
Recunoaştem aceste greutăţi şi ne asumăm riscurile. Dar pe de altă
parte, sîntem convinşi că doar pe baza unei certitudini determinate se
va accentua voinţa politică de a găsi o ieşire din acest impas, precum
şi noi soluţii.
Dar pacea nu im plică numai o «luptă îm potriva», ci necesită şi o
«luptă pentru». Căci pacea înseamnă o comunitate trăind în respect re 
ciproc, solidaritate şi dreptate. O angajare în favoarea păcii comportă
mult mai.mult decît lupta îm potriva înarmărilor. Nu putem n eglija cele
lalte forţe care ameninţă omenirea — foametea, sărăcia, exploatarea,
discriminarea, represiunea — , care duc în mod inevitabil la violarea
drepturilor umane fundamentale. Nu există angajare în favoarea păcii
fără o angajare asemănătoare în favoarea dreptăţii. Pacea şi dreptatea
sînt nedespărţite.
Iată de ce Alianţa M ondială Reformată, cu prilejul Adunării sale
generale din 1982, a desemnat două dom enii anumite în care o angajare
reînnoită este necesară :
—
pacea este ameninţată de intolerabila nedreptate a foamei, a
malnutriţiei şi a sărăciei. Nu ne putem resemna pur şi simplu să accep
tăm situaţia de faţă.
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—
pacea este ameninţată de discrim inare şi de represiune. Dacă
Bisericile v or să slujească cauza păcii, ele trebuie să-şi însuşească
cauza drepturilor omului. Hristos le cere să f i » prezente pretutindeni
unde demnitatea omenească este în cauză, îndeosebi atunci cînd sînt
violate drepturile umane fundamentale. O mişcare de protest este nece
sară pentru a menţine cel puţin un minimum de protecţie a drepturilor
omului. Iată de ce Adunarea noastră generală a cerut insistent Biseri
cilor membre să se angajeze într-o campanie îm potriva utilizării
torturii.
Trebuie să învăţăm din ce în ce mai mult să mărturisim şi să acţio
năm împreună prin eforturi concrete. In momentul în care lupta pentru
pace şi dreptate întîlneşte o rezistenţă crescîndă, în care mulţi oameni
sînt ispitiţi să cedeze, avem mare n evoie de mărturia şi de încurajarea
Bisericilor, a cultelor, a creştinilor, a tuturor fiilor lui Dumnezeu din
alte ţări.
Dintr-o acţiune ca această Adunare poate să rezulte o mişcare de
reînnoire spirituală comună.
Ştim că nu putem determina cursul istoriei. V iitorul nu se află în
m îinile noastre. Dumnezeu are propriile sale căi pentru ca împărăţia
Sa să vină. Dar cînd noi ne rugăm «V ie împărăţia T a», trebuie să facem
tot ce ne stă în putinţă pentru a ne opune distrugerii vieţii. A tîta timp
cît trăim, sîntem chemaţi să fim martorii iubirii lui Dumnezeu pentru
toate fiinţele omeneşti şi pentru întreaga creaţie.
Fericiţi fiii lui Dumnezeu, căci ei v o r fi chemaţi să fie făcători de
pace. Cred că o asemenea inversare a Fericirii din Predica de pe Munte
este îndreptăţită şi că pentru noi, astăzi, constituie atît o chemare cît
şi o făgăduinţă.
V ă mulţumesc».
Eminenţa Sa Papp Laszlo —
O ra d e a :

conducătorul Eparhiei Reformate —

«N u sînt sigur, dar presupun că fiecare vocaţie îşi are tentaţia spe
cifică. Oare care este tentaţia noastră, a preoţilor ? Cred că nu greşesc,
dacă o numesc «sim bolism ». M ai explicit vorbind, influenţa simboluri
lor exercitată asupra gîndirii şi v orb irii noastre.
M ă grăbesc să vă dau un exemplu actual, şi anume : în luna febru
arie am fost invitat în Capitală, la două consfătuiri. Am bele au avut
aceeaşi te m ă : pacea. Prima a avut loc la sediul Comitetului Naţional
pentru Apărarea Păcii, cealaltă la Patriarhia Bisericii O rtodoxe Româ
ne. Deci una într-un local aşa-zis laic, iar alta într-un centru bisericesc.
Dar amîndouă axate pe aceeaşi temă, în aceeaşi lună, cum v-am spus.
Ulterior, făcînd analiza celor două consfătuiri, mi-a venit ideea că data
lor fixată în luna februarie, era ceva s im b o lic: a discuta modalităţile
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apărării păcii în luna denumită februarie, e semnificativ, deoarece cu
vîntul «feb ru arie» îşi are originea în cuvîntul latin «februarius» (D ic ţio 
narul E x p lica tiv al Lim b ii Române, Bucureşti, 1975, p. 327), iar aceasta
derivă din numele zeului Februus al etruscilor, care a deven it mai tîr
ziu zeul Pluto la romani. Februus era zeul morţilor, iar Pluto cel al in
fernului (D ictionn a ire Encyclopediqy.e Q u illet, Paris, 1969, p. 2449).
Cunoscînd înţelesu'l noţiunilor care nu se potrivesc cu pacea, sau
chiar sînt îm potriva ei, — ca de exemplu cursa înarmărilor, războiul
atomic etc., — cred că nu mai e necesar să continui aceste referiri
m itologice, constatînd că luna februarie a fost foarte reuşit aleasă pen
tru cele două întruniri legate de problema arzătoare a contemporanei
tăţii : lupta îm potriva «cavalerilor m orţii», care doresc să împingă lu
mea în «infernul nuclear». Am accentuat intenţionat cuvîntul «lupta»,
care presupune o activitate fără răgaz, depusă simultan cu vorbe şi cu
fapte. Sînt ton vin s că pe acest cîmp special de bătaie vorb ele devin
fapte, iar faptele sînt grăitoare.
A u venit cele două războaie mondiale, cu sacrificiile umane şi ma
teriale inexprim abile în cifre. Biserica noastră a început să vadă cu cla
ritate că apărarea păcii este datoria primordială a celor ce se numesc
după Domn al Păcii (Isaia 9, 5). De aceea s-a grăbit să colaboreze sincer
în comunitatea ecumenică binecuvîntată a Cultelor din ţara noastră la
elaborarea principială a sarcinilor concrete ce o aşteaptă pe acest te 
ren. Iar în cadrul social oferit de conducerea patriei noastre a învăţat
să p rom oveze — atît acasă, cît şi în străinătate — interesul nostru al
tuturor: asigurarea unui v iitor strălucit, nu numai fără arme nucleare,
dar fără orice arme, pentru cei aproape cinci miliarde de oameni, fără
deosebire de credinţă, de rasă, de limba maternă, de convingere
filosofică.
Pentru prom ovarea acestui interes multiplu, — în fam ilia Cultelor
din ţară — , şi Bisericii noastre îi sînt puse la dispoziţie posibilităţi mi
nunate, inspirate de principiile umaniste întruchipate în practica demo
cratică a orînduirii societăţii patriei noastre. Şi an u m e: în condiţiile
libertăţii religioase garantate de Constituţia ţării noastre, caracterizată
de deplina egalitate a tuturor Cultelor religioase, — într-un cadru so
cial armonios, în care s-a realizat egalitatea deplină a tuturor cetăţe
nilor, fără umbra cea mai palidă a oricărei discriminări f — aşa încît
realităţile noastre pot oferi altora, şi din acest punct de vedere, un
exemplu demn de urm at!
Biserica Reform ată din România se va strădui şi în v iito r ca această
convingere să nu rămînă o «p oziţie oficială» a conducătorilor şi deservenţilor ei, ci să fie înrădăcinată — prin propovăduire şi prin pastoraţie — în conştiinţa şi în activitatea zilnică a enoriaşilor e i ; ca fiecare
membru cleric şi ilaic a r Bisericii noastre luptătoare pentru pace, — în
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calitatea lui de cetăţean loial şi credincios devotat — , prin comportarea
lui exem plară şi munca lui cinstită, să devină un luptător neînfricat
îm potriva «cavalerilor m orţii»* avînd un ob iectiv major anihilarea pen
tru totdeauna a «infernului nuclear» !
Relevînd, în acest context, contribuţia activă şi responsabilă a p o
porului român la cauza păcii, dăm gCas, sentim entelor noastre de justi
ficată mîndrie, aleasă stimă şi profundă recunoştinţă faţă de gîndirea
Domnului preşedinte N ico la e Ceauşescu, care, de-a lungul celor aproa
pe două decenii, de cînd conduce destinele patriei, a imprimat politicii
interne şi externe româneşti noi dimensiuni valorice, un dinamism fără
precedent şi o largă perspectivă, asigurînd prezenţa României în
politica mondială, la cote superioare de prestigiu.
I. P. S. Filaret al Kievului — care a dat citire mesajului adresat de
Sanctitatea Sa Patriarhul Pim en al M osaovei şi al 'întregii Rtisii, adresat
Adunării C u lte lo r din România pentru dezarmare şi p a c e :
((Dumneavoastră, celor care v-aţi întrunit la Bucureşti la invitaţia
iubitei noastre surori, Biserica O rtodoxă Română, v ă transmit un cor
dial salut şi vă urez, din tot sufletul, succes şi activitate rodnică pen
tru întărirea păcii şi echităţii în relaţiile dintre popoare. Dumnezeu, cel
prea mărit în Treime, să binecuvînteze lucrările voastre.
Doresc să-mi exprim profunda satisfacţie pentru organizarea aces
tei Adunări, care, sîntem convinşi, va d eveni un evenim ent important
în activitatea pacificatoare interreligioasă a Bisericilor, pentru preîntîmpinarea războiului şi destinderea încordării internaţion ale; de ase
menea, doresc să-mi exprim recunoştinţa faţă de Prea Fericitul Părinte
Patriarh Iustin, pentru frăţeasca invitaţie de a participa la lucrări.
Dragi prieteni, iubirea creştină de pace se bazează pe norm ele m o
rale profund evanghelice, luate întotdeauna ca semn de dragoste faţă
de aproapele nostru, dragoste propovăduită de Iisus Hristos. N pi cre
dem cu tărie că activitatea pacificatoare conţine în sine' o însemnătate
eshatblogică, deoafece altfel toate bunurile create în această viaţă tre
cătoare, se duc odată cu omul în veşnicie.
Biserica O rtodoxă îndeplinindu-şi cu adevărat misiunea sa de sal
vare a oamenilor şi de aducere a lor pe calea mîntuirii, recunoaşte că
propovăduirea păcii este parte integrantă a activităţii sa'le bisericeşti.
Slujirea socială a Bisericii este o-expresie a conştiinţei sale lăun
trice, deoarece pacea este dată nouă de Creatorul tuturor bunurilor.
în zilele noastre toţi oamenii de bună credinţă sînt profund neli
niştiţi de proporţiile creşcînde ale producţiei diferitelor arme din ce în
ce mai perfecţionate, în primul rînd a celor nucleare, care ameninţă
însăşi existenţa v ie ţii pe pămînt.
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Despre aceasta s-a v orb it şi la Conferinţa M ondială a reprezentan
ţilor religiilor, care a avut lo c la M oscova în anul 1982. «U n factor nou
în lumea de astăzi este — s-a spus în documentul final al Conferinţei
de la M oscova — faptul că pentru prima oară în istoria omenirii, ca
tastrofa nucleară ameninţă întreaga viaţă, iar un război nuclear nu se
poate termina decît cu o catastrofă generală».
D ezvoltînd aceste idei, Conferinţa interreligioasă a M esei Rotunde
«Cosmosul fără arme», care s-a desfăşurat la invitaţia Bisericii Orto
doxe Ruse la M oscova în luna aprilie a acestui an a d e cla ra t: «A p ă ra 
rea cosmică şi acţiunile militariste în cosmos nu numai că sînt grele
din punct de vedere tehnic şi că presupun cheltuieli imense, dar sînt
periculoase pentru viaţa întregii omeniri, pentru întreaga viaţă pe pla
neta noastră». Acum, ca niciodată mai înainte, reprezentanţii religiilor
au datoria de a păstra sfîntul dar al v ie ţii şi al păcii, ca fiind condiţii
esenţiale ale vieţii.
O îngrijorare legitim ă este provocată de creşterea amplasării de
arme nucleare în Europa Apuseană, a rachetelor nucleare americane şi
tendinţa Statelor Unite de a obţine superioritate militară.
O mare nelinişte este provocată de asemenea, de intenţia actualei
administraţii americane de a folosi cosmosul în scopuri militare, ceea
ce duce la cheltuieli imense de resurse intelectuale şi materiale şi la
creşterea probabilităţilor unui război atotucigător. Toate acestea se
petrec în timp ce foamea şi sărăcia în ţările în curs de dezvoltare fac
să piară ziln ic zeci de mii de v ie ţi omeneşti, pentru salvarea cărora a
venit pe lume Mîntuitorul lumii, Domnul Iisus Hristos.
Pentru noi, statele participante la Helsinki, este deosebit de impor
tantă acţiunea care s-a început la Stockholm şi anume — Conferinţa
pentru măsuri de întărire a încrederii, siguranţei şi a dezarmării în Eu
ropa, în succesul căreia întregul popor al ţării noastre şi-a pus mari
speranţe.
Astăzi, din păcate, nu se văd schimbări importante în ceea ce pri
veşte destinderea, dar avem deplină încredere că, cu ajutorul lui Dum
nezeu gîndurile rele ale conducătorilor de state, sub influenţa mişcări
lor sociale antirăzboinice se v or îndrepta spre bine.
Adunarea noastră, dedicată dezarmării, vin e să întărească speran
ţele noastre creştineşti.
încă o dată, iubiţi fraţi şi surori, v ă transmit cele mai sincere urări
de bine. Fie încununată de succese depline întrunirea voastră ale cărei
lucrări sperăm să constituie încâ un pas pe calea acelei binecuvîntate
zile în care popoarele «p refa ce-vor săbiile în fiare de pluguri şi lărjcile
lor în seceri». N ici un neam nu va mai ridica sabia îm potriva altuia şi
nu vor mai învăţa răzb oiul» (Isaia 2, 4). Dumnezeu să binecuvînteze
lucrarea voastră».
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Dr.

A le x a n d e r S. H araszti — S.U.A., reprezentantul A sociaţiei
E van gh elice «B illy Graham » — , care a dat citire cuvîntului semnat de
Past. B illy G r a h a m :

« A fost o mare cinste pentru mine să primesc invitaţia I.P.S. A n to
nie al Ardealului, preşedinte al Comitetului pregătitor al acestei Ad u 
nări, de a fi prezent la această Adunare, care a fost chemată să discute
responsabilitatea directă a credincioşilor faţă de problema păcii.
Din păcate, a fost cu neputinţă să fiu prezent. Doresc să v ă asigur
de interesul meu profund faţă de Adunarea Dvs. L-am rugat pe un re
prezentant al meu, Dr. A lexand er S. Haraszti, să asiste la Adunarea
Dvs. oa observator al meu şi de asemenea să v ă citească textul dis
cursului meu pe care l-aş fi rostit personal dacă aceasta ar fi fost cu
putinţă. Totuşi, nutresc dorinţa să mă aflu împreună cu Dvs. cu alt pri
lej. Aştept cu plăcere să vă întîlnesc personal şi să cunosc Bisericile
Dvs. Patria Dvs. are o istorie lungă şi eroică.
Este de un mare interes pentru mine că în anul următor va avea
loc aniversarea a 100 de ani de la recunoaşterea autocefaliei Bisericii
O rtodoxe Române. Dar mai ştiu că poporul român cunoaşte o lungă is
torie a toleranţei religioase şi a respectului mutual care este evident
şi prin prezenţa la Adunarea Dvs. de astăzi. Doar la cîteva decenii de
la naşterea Reformei, principiul libertăţii religioase a fost proclamat la
faimoasa Adunare naţională de la Turda. Este bine cunoscut în ţara
mea că Bisericile româneşti au avut o existenţă înfloritoare şi continuă
să se dezvolte. Ştiu, de asemenea, că o comunitate evreiască supravie
ţuieşte în România în pofida măsurilor represive crude ale regimului
fascist şi speranţa mea este că v o i întîlni reprezentanţi ai Comunităţii
mozaice, cînd v o i vizita România.
Tema păcii în epoca nucleară mi-a reţinut îndelung atenţia în anii
din urmă. G rija mea faţă de escaladarea continuă a armamentului inter
naţional este mai mare astăzi decît a fost vreodată. Şi continui să fiu
tot mai îngrijorat. Nu cred că există problemă morală de importanţă
mai mare pentru civilizaţia viitorului decît aceea a păcii.
Trăim într-o epocă care nu are egal în istoria omenirii. Datorită
dezvoltărilor tehnologice din ultim ele cîteva decenii astăzi — pentru
prima oară în îndelungata istorie a omului — avem puterea să distru
gem viaţa de pe faţa acestei planete. Puterea distructivă a armelor nu
cleare şi, trebuie să adaug că şi teribilele arme biochim ice distrugătoare
în masă care s-au dezvoltat, depăşesc aproape înţelegerea.
în această situaţie, cei dintre noi care sînt credincioşi au răspun
derea specială de a fi făcători de pace în lumea noastră. Răspunderea
noastră nu derivă, în mod simplist, din dorinţa autoconservării, ci din
faptul că viaţa este sfîntă şi ne-a fost dăruită de Dumnezeu. Pentru
aceia dintre noi care sîntem urmaşii lui Iisus Hristos, răspunderea de
rivă, de asemena, atît din exemplul cît şi din mandatul lui Hristos în
suşi, care este numit în Sfînta Scriptură Domnul Păcii. Iisus a spus:
«F ericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema»
(M atei 5, 9).
Nu am inten ţia‘să avansez posibile soluţii politice la ameninţările
întîmpinate de lumea, noastră, pentru simplul m otiv că nu mă consider
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expert în acest domeniu extrem de complex. In pilus, în calitate de con
ducători religioşi, sper că vom depăşi interesele id eologice sau naţio
nale înguste şi vom aduce în faţa lumii o viziune spirituală a căii spre
pace. Totuşi, nu trebuie să uităm niciodată că înarmarea nu este o ches
tiune politică, ci una morală şi trebuie să o tratăm ca atare.
Situaţia internaţională este extrem de încordată. Să sperăm că nu
ne aflăm da începutul unei perioade noi a războiului rece, deoarece un
război rece poate conduce foarte uşor către un război al bombelor.
Chiar dacă un război convenţional ar fi pe punctul de a începe, nu există
nici o siguranţă că nu va fi escaladat într-un holocaust nuclear global
care v a însemna practic sfîrşitul. Un război rece duce la dispariţia în
crederii şi la o tendinţă periculoasă către acţiunile provocatoare. Din
nefericire, găsim mult prea multe exem ple de acest fe l astăzi, oferite
din toate părţile. N aţiunile trebuie să ajungă la o înţelegere care să
accepte dreptul tuturor naţiunilor la autoapărarea legitim ă şi care să
nu accepte agresiunea. A vem , de asemenea, n evoie de un nou n ivel al
încrederii. în m od repetat, naţiunile introduc sistemele armelor noi,
afirmînd că răspund la acţiunile celeilalte părţi. Am b ele părţi însă se
tem să nu fie întrecute de cealaltă parte .şi se străduiesc să c'îştige su
premaţia. Această teamă trebuie — într-un fe l sau altul — să facă loc
încrederii între naţiuni cu id eologii diferite. Trebuie să acceptăm drep
tul fiecăruia la existenţă şi să lăsăm istoria să judece care este calea
cea mai ibună.
Avîrud acestea în cuget, îngăduiţi-m i să sugerez cîteva trepte de
care ar 'trebui să se ţină seama pentru îm piedicarea curentului ce ar
conduce la„un Arm aghedon nuclear.
Avem n evoie de pocăinţă personală înaintea lui Dumnezeu, dacă vrem
să ne împăcăm cu El şi să scăpăm de judecata sa. M ai mult decît atît,
naţiunile, conducătorii şi popoarele să renunţe la mîndria lor, la lăco
mia lor, ila pofta de putere şi să acţioneze pentru uşurarea suferinţei
celor înfom etaţi şi săraci.
In al doilea rînd, să-i îndemnăm pe conducătorii lumii noastre, atît
din Răsărit, c ît şi din Occident, să facă paşii necesari pentru a opri
creşterea armamentului, pentru reducerea lui şi pentru aducerea lui cel
puţin la nivelul minim al înţelegerii dintre puterile m ajore. Nu sînt un
pacifist, nici nu pledez pentru dezarmarea, unilaterală. Totuşi pericolele
lumii noastre sînt atît de mari încît este necesar, cîteodată, să-ţi asumi
riscuri. Retorica trebuie înlocuită de fapte. Acest adevăr este posibil,
dar ce le două supraputeri şi aliaţii lor v o r avea nevoie de curaj, şi de
bunăvoinţă pentru a pune binele întregii umanităţi mai presus de inte
resul îngust naţional, politic, economic sau ideologic.
Care ar putea fi unii dintre aceşti paşi specifici ? M ai întîi, noi ar
trebui să-i îndemnăm pe conducătorii m arilor puteri să facă un efort
conştient pentru a renunţa la retorica ostilă şi incendiatoare. în plus,
pentru prom ovarea unui spirit de înţelegere şi încredere, sper ca, con
ducătorii supraputerilor să se poată întîlni şi să ajungă să se cunoască
unul pe celălalt în condiţii normale. Am discutat aceasta cu conducă
torii din propria mea ţară şi cred că ei ar prim i propunerea cu o aten5 — B. o . R.
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ţie plină de simpatie. Trebuie făcut tot efortul posibil pentru creşterea
schimburilor culturale, ştiinţifice şi educative dintre naţiuni. Ca parte
componentă din aceasta, contactul dintre credincioşii din ţări deosebite
poate fi foarte valoros în pregătirea păcii şi a înţelegerii. M arile puteri
ar trebui să caute sincer şi im ediat să redeschidă negocierile ce pot
conduce la reducerea de armanent mutuală, echilibrată şi verificabilă
în rîndurile naţiunilor. Cercul vicios al neîncrederii continue care con
duce la dezvoltarea şi desfăşurarea unor noi arme devastatoare, trebuie
să fie spart. Să nădăjduim că Statele Unite şi Uniunea Sovietică v o r
relua, fără întîrziere, discuţiile privind reducerile de armament.
Ca un al treilea pas m ajor pe care l-am sugera să fie făcut astăzi,
să ne dedicăm din nou personal sarcinii de a fi făcători de pace în lu
mea noastră.
A fost p rivilegiu l meu să v izite z mai multe ţări socialiste, precum :
Ungaria, Polonia, R.D.G., C ehoslovacia şi Uniunea Sovietică. în cursul
lunii mai 1982 am fost la M oscova să predic Evanghelia în biserici şi
să adresez o chemare la pace la o Conferinţă internaţională a conducă
torilor religioşi. Erau conducători ai tuturor relig iilor lumii. Am partici
pat la această Conferinţă ca invitat al Sanctităţii Sale Pimen, Patriarhul '
M oscovei şi al întregii Rusii. Cu acest prilej, l-am întîlnit şi pe Prea F e
ricitul Patriarh Iustin al Bisericii Ortodoxe Române. Un lucru care m-a
impresionat în mod deosebit a fost adînca preocupare a B isericilor pen
tru pace. V ă pot asigura că această preocupare este împărtăşită de mul- ,
te alte ţări din lume, inclusiv de patria mea. Sînt bucuros că Bisericile
din România au fost pregătite pentru a face faţă acestei Adunări im por
tante, pentru a discuta răspunderea oamenilor credinţei faţă de păstra
rea păcii şi de prom ovarea înţelegerii. A ceste Biserici, şi în mod special
Biserica O rtodoxă Română, au impresionat profund Consiliul Ecumenic
al Bisericilor, precum şi Federaţia Luterană M ondială, Federaţia M on
dială Presbiteriană şi Alian ţa Baptistă M ondială, şi multe altele. Doresc
ca Adunarea Dvs. să aducă o însemnată contribuţie, o mai bună înţele
gere în fam ilia naţiunilor, a p oliticii patriei Dvs., Republica Socialistă
România, şi a preşedintelui N ico lae Ceauşescu.
M ulţi oameni ai credinţei, se întreabă dacă pacea v a fi vreodată
posibilă sau dacă se poate ajunge vreodată la reduceri semnificative
de armament. Să nu cedăm niciodată în faţa acestui fel de pesimism, ci
să ne dedicăm din nou la a face tot ce este cu putinţă pentru a acţiona
alături de toţi oamenii de bunăvoinţă în clădirea unor punţi ale înţele
gerii şi să încurajăm toate eforturile depuse în favoarea păcii. Vreau
să-mi reafirm astăzi hotărîrea de a face tot ceea ce este posibil pentru
a ajuta cauza păcii adevărate. Trăim într-o vrem e d ificilă işi periculoasă,
dar nu trebuie să renunţăm niciodată la nădejde şi nici să devenim in
diferenţi. Nu există justificare morală pentru distrugerea v ie ţii umane ,
de pe faţa acestei Planete. Ca unul care îl urmează pe Iisus Hristos, am ■,
inima plină de pace şi de speranţă, deoarece într-o bună zi voinţa lui i
Dumnezeu se v a îm plini cu adevărat pe pămînt, cum se împlineşte şi <
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în ceruri. Fie ca Domnul să ne dea curaj şi înţelepciune să fim făcători
de pace în lumea noastră, indiferent care ar fi îm prejurările.
V ă mulţumesc şi Dumnezeu să v ă binecuvînteze şi să v ă îndrume
cînd v ă întîlniţi pentru cauza păcii».
Eminenţa Sa A lb ert K lein — conducătorul B isericii Evanghelice C.A.
— Sibiu :
«Străduinţele pentru pace din întreaga lume sînt îngreunate prin
faptul că cuvîntul pace a devenit unul din termenii prea uzitaţi, care
în limbajul m ediilor de abia mai sînt folosiţi şi înţeleşi în sensul lor
originar. Se observă tendinţa de a vorb i deja de pace, unde nu se mai
aud decît focuri de arme. Dar cuvîntul pace face parte din cuvintele de
bază ale revelaţiei lui Dumnezeu cum se poate observa în întreaga Sfîn
tă Scriptură. A r e locul său în Liturghia creştină pentru că exprimă mai
mult decît absenţa războiului. Este misiunea propovăduirii creştine de
a revela mereu înţelesul său plin din Sfîntă Scriptură, cu p rivire la îm
prejurările schimbătoare. Slujirea păcii de către Biserici va avea tem e
iul ei solid numai dacă va fi orientată la mesajul păcii cuprins în Sfîntă
Scriptură, adică la evanghelia păcii (Efes., 2, 17).
Am intim că în Vechiul Testament cuvîntul pace — .şalom — e x 
primă cuprinzătoarea orînduire a lumii şi a vieţii,' aşa cum corespunde
ea voin ţei lui Dumnezeu.,Nu o orînduire statică, ci dinamică, care, deşi
este darul lui Dumnezeu, se înfăptuieşte prin activitatea omului, p otrivit
poruncilor lui Dumnezeu. Aceasta presupune că exercitarea puterii să
fie în slujba păcii, asigurînd o orînduire de viaţă (un sistem social) în
care cei neajutoraţi, văduvele, orfanii, săracii şi străinii să fie ajutaţi
să-şi găsească dreptul lor şi protejaţi faţă de asupritorii lor. De aceea şi
stăpînitorii sînt legaţi faţă de le ge şi faptele lor se v o r judeca în raport
cu dreptatea. Ordinea şi liniştea aparentă într-un sistem de nedreptate
nu înseamnă pace şi este condamnată de proorocul Ieremia cu cuvin
te le : «Ei z ic : «Pace, p ace» şi numai pace n u -i!» (Ier., 6, 14). Originea
păcii este voin ţa de mîntuire a lui Dumnezeu. De la Dumnezeu aşteap
tă poporul său un nou legămînt de pace (Isaia 54, 10); care va fi o rînduială universală de pace. în această nădejde apropierea noţiunii de
pace de cea a mîntuirii devine aparentă. N iciodată pace nu înseamnă
numai o stare sufletească a individului. Şalom este o realitate socială
şi descrie orînduirea cea bună a poporului, care corespunde voin ţei Iui
Dumnezeu.
Dar statornicirea păcii şi apărarea ei ţin de noi, cum ne arată şi
Iisus Hristos : «F ericiţi făcătorii de pace că aceia fiii lui Dumnezeu se
vor chem a» (M atei 5, 9). De aceea, şi noi ca slujitori ai Altarului şi trăi
tori pe aceste m eleaguri ne simţim datori să sprijinim cu toate puterile
noastre propunerile şi acţiunile preşedintelui' ţării noastre, Domnul
Nicolae Ceauşescu, şi ale întregului popor, pentru pace în Europa şi în
lumea întreagă.
N o i credincioşii şi preoţii Bisericii noastre sîntem hotărîţi să spri
jinim politica de pace a ţării în care trăim, deoarece statul, rezolvînd
în mod democratic şi umanist problema naţională, ne-a creat cadrul ne
cesar pentru a ne manifesta ca naţionalitate germană. Dispunem de ace
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leaşi condiţii de muncă şi de viaţă ca toţi cetăţenii ţării, avem cărţi, zia
re, reviste şi şcoli în limba noastră, iar credincioşii pot să se roage şi să
asculte predica în limba germană.
în Iisus Hristos, în care Dumnezeu se arată ca Dumnezeu al păcii
(Rom., 16, 20), avem însuşi tem eiul luptei noastre pentru apărarea păcii
şi sprijinirea acţiunilor pentru pace.
Din Epistolia lui P avel către Efeseni (2, 14— 18) reiese cu o deose
bită claritate, că pacea între oameni este o consecinţă a păcii instituite
de Dumnezeu în Hristos. Pentru că Hristos, prin m oartea sa «a surpat
zidul vrăjm ăşiei, întemeind pacea şi împăcînd cu Dumnezeu pe cei doi —
iudeii şi grecii — prin cru®e într-un singur trup».
Hristos este pacea noastră, deschizîndu-ne prin Jertfa sa calea de
a convieţui în pace, dar nu fără participare activă la slujirea păcii. Ca
cei împăcaţi cu Dumnezeu, sîntem chemaţi să căutăm pacea şi să o ur
mărim (I Petru 3, 11), să nu răsplătim nimănui răul cu rău, să nu ne răz
bunăm singuri ci, pe cît stă «în puterea noastră, să trăim în bună pace
cu toţi oamenii (Rom., 12— 17— 19).
Slmjirea noastră pentru pace depăşeşte graniţele Bisericii în care
propovăduim aceasta. Nu vom aştepta deci o asemenea orientare la
îm părăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui (M atei 6, 33), la oamenii de stat
din lumea întreagă, în ale căror m îini este dată puterea politică. Vom
sprijini însă străduinţele lor pentru destindere, dezarmare, pace şi împă
care şi îi vom ruga să dea mereu semne noii ale voin ţei lor de pace. Să
nu pierdem din vedere că slujirea păcii trebuie să înceapă cu clarifica
rea relaţiei noastre cu Dumnezeu, cu îndreptarea noastră spre El, care
ne oferă în Fiul său împăcarea, îndemnîndu-ne să fim făcători ai păcii».
Prof. Gregor Larentzakis — Patriarhia E cu m en ică :
«Sînt bucuros că sînt prezent la această Adunare şi că v ă pot adre
sa salutul Patriarhiei Ecumenice.
Domnul nos.tru a spus : «P a c e V o u ă ! Pacea M ea dau v o u ă !» Nu
trebuie să pierdem din vedere această pace.
Toate forţele din toate B isericile şi religiile, ca şi instanţele p oli
tice de pretutindeni, pot crea cu ajutorul lui Dumnezeu atît premisele
păcii, cît şi pacea însăşi, pentru ca popoarele să poată trăi în încredere,
ba chiar în iubire.
A cest lucru este valab il pentru popoare ca entităţi, dar şi pentru
fiecare om în parte, pentru că toţi oamenii au valoare e g a lă ; după con
cepţia noastră, creştină, fiecare om în comuniune cu ceilalţi este chipul
lui Dumnezeu celui întreit, chiar înainte de naştere. Repet, chiar şi cei
ce. nu s-au născut încă, viaţa nenăscută. De aici poate începe realizarea
dreptului la viaţă şi trăirea păcii.
Deci noi avem datoria deosebită şi misiunea, conform mandatului
Domnului nostru, să întreprindem totul pentru menţinerea păcii. A ltfe l
ne facem vin o va ţi în faţa lui Dumnezeu şi faţă de aproapele nostru. R e
semnarea şi pesimismul nu-şi au loc în viaţa noastră. Iar ca creştini, noi
ştim că după moarte vine învierea.
Din această oauză, consider iniţiativa Dvs., a B isericilor creştine
din România, ca pe o contribuţie importantă şi optimistă pentru conşti
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entizarea datoriei noastre. în Răsărit şi
trarea păcii pentru noi cei de astăzi şi
Fie ca Dumnezeu să ajute această
un succes şi un mesaj important pentru
M gr. Jean Frangois A rr ig h i —
Unitate al V a tica n u lu i:
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în Apus, pentru apărarea şi păs
pentru generaţiile viitoare.
iniţiativă, pentru ca ea să devină
toată lumea !»

subsecretar

al

Secretariatului

pentru

«Perm iteţi-m i ca în numele confratelui meu M gr. Fortino şi al meu
personal — delegaţi pentru a participa din partea Sediului Apostolic la
această Adunare — de a v ă exprima mulţumirile noastre pentru in vita
ţia care ne-a parvenit prin m ijlocirea Arhiepiscopiei Rom ano-Catolice
din Bucureşti. Doresc de asemenea să mulţumesc celor care ne-au oferit
prietenia şi încrederea, celor care ne-au oferit şansa de a revedea Bise
ricile surori, de a lua contact cu fraţii noştri catolici şi de a revedea încă
o dată frumoasa dumneavoastră ţară.
A vorb i despre dezarmare şi pace înseamnă a vorb i despre un an
gajament al tuturor creştinilor. Prea Fericitul Patriarh Iustin spunea că
apărarea păcii renaşte în conştiinţa noastră religioasă. într-adevăr, în
toate părţille, Bisericile îşi iau angajamentul să apere pacea.
Fie-m i permis să reamintesc că în fiecare an, — iar iniţiativa are
acum aproape 20 de ani — , Pontiful Roman a decis ca 1 ianuarie să fie
pentru Biserica Rom ano-Catolică «Ziua P ăcii». Această iniţiativă a pri
mit din ce în ce mai mult adeziunea B isericilor C atolice din întreaga
lume. Aceasta nu este numai o cerem onie exterioară, ci este o pregătire
prin m ijloace catehetice în Şcolile Catolice, în parohii şi în mişcările
acţiunii catolice. Pregătirea acestei zile pentru pace priveşte toate dicasteriile, toate departamentele Curiei Romane. Anul trecut, subiectul m e
sajului pe care Papa l-a transmis Bisericii C atolice şi care a parvenit tu
turor B isericilor Creştine şi şefilor de guverne, vorb ea de dialog ca ne
cesitate prealabilă a păcii. Şi îmi permit să subliniez acest argument, dia
logul — necesitate prealabilă a păcii, pentru a arăta că Biserica Roma
no-Catolică activează permanent pentru pace şi nu numai la Roma, ci şi
în alte ţări, de pildă : Episcopii din Germania Federală au publicat o
scrisoare pastorală intitulată «Dreptatea construieşte pacea» ; Episcopa
tul N ord Am erican a publicat o scrisoare pastorală intitulată «Sfidarea
păcii» ; Com patrioţii mei francezi au publicat o scrisoare intitulată «C îştigaţi pacea» ; Episcopul Belgian a publicat o altă scrisoare intitulată
«Dezarmare pentru construirea păcii», iar Episcopul olandez a publicat
scrisoarea «Pacea în dreptate».
Cu cîteva luni în urmă, la Geneva, s-a ţinut o Conferinţă asupra de
zarmării. Delegatul Sediului Apostolic, M gr. Silvestrini, care împarte cu
cardinalul secretar de stat g rija pentru politica religioasă a Sfîntului
Scaun, a ţinut o Conferinţă asupra dezarmării şi păcii. Şi îmi place să
subliniez că atunci cînd M gr. Silvestrini a luat cuvîntul, era de faţă şi
ambasadorul României.
A prom ova pacea, a educa în spiritul păcii, a salva pacea, iată do
meniile în care Biserica poate aduce contribuţia sa specifică. Este ne
cesar ca toţi oamenii să se angajeze în acţiuni etice, capabile de a asi
gura în mod durabil pacea. Pacea presupune punerea în lucru a valorilor
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spirituale, precum : adevărul, libertatea, dreptatea, solidaritatea. Pacea
este o sarcină pentru care trebuie să ne simţim răspunzători.
Cu cîteva zile în urmă, la Geneva, la Consiliul Ecumenic al Biserici
lor, Papa Ioan Paul al II-lea adresa o chemare tuturor creştinilor, spunînd : «A părarea omului, a demnităţii saile, a libertăţii sale, a drepturi
lor sale în sensul plenar al v ie ţii sale, este o preocupare m ajoră a Bise
ricii Catolice. Intervenind în favoarea omului, indiferent de regimurile
politice ale ţărilor, respectăm nobila şi dificila funcţie a celor care îşi
asumă sarcini spre binele comun al tuturor. Şi noi întreţinem un dialog
şi chiar relaţii stabile pentru a face să progreseze dreptatea şi pacea.
Socotind că nu are rolul de a interveni în modurile de guvernare,
Biserica Rom ano-Catolică doreşte ca B isericile şi Comunităţile creştine
să-şi ridice glasul împreună cu ea pentru o autentică libertate de con
ştiinţă, pentru dreptate şi pentru pace».
Nu mai am nimic de adăugat la aceste cuvinte atît de autorizate,
decît să-mi exprim marea bucurie de a fi participat ia această Adunare
ale cărei rezultate şi importanţă — sînt sigur — vor depăşi graniţele
ţării dumneavoastră şi v o r marca o piatră de hotar pe calea dificilă pe
care creştinii s-au angajat împreună pentru apărarea dreptăţii şi a păcii».
Eminenţa Sa M uftiul Iacub Mehm et — conducătorul
sulman din R. S. România :

C ultului

M u

«Este un adevăr binecunoscut în lumea contemporană că în lupta
pentru apărarea păcii, prin înfăptuirea unei dezarmări reale pentru fău
rirea unei lumi a colaborării internaţionale fără arme şi fără războaie,
ţara noastră s-a aflat întotdeauna, printre factorii cei mai activi.
Iniţiativele de pace ale României, acţiunea permanentă a D-lui pre
şedinte N ico lae Ceauşescu pentru crearea unei lumi fără arme şi mai
cu seamă fără arme de distrugere în masă, sînt binecunoscute în întrea
ga lume.
In ultima vrem e, cînd acumularea unui imens arsenal atomic pe con
tinentul european a atins proporţii de necrezut şi nedorit de nici un po
por, intervenţiile şi iniţiativele de oprire a acestei curse fără precedent
în istoria multimilenară a omenirii, iniţiativele României, ale preşedinte
lui N icolae Ceauşescu, au constituit un pas hotărît în stăvilirea declan
şării unei asemenea conflagraţii mondiale. Este incontestabil că popoa
rele lumii, întreaga noastră planetă se află într-o epocă de răscruce. A cest adevăr a fost sesizat în repetate rînduri de şeful statului român.
Istoria a d ovedit în repetate rînduri că opinia publică mondială a
jucat întotdeauna un rol hotărîtor în apărarea păcii.
Forţa şi posibilităţile opiniei publice de pretutindeni îşi v o r spune
şi acum cuvîntul în instaurarea în raporturile interstatale a unor princi
pii şi norme de drept şi de etică, capabile să asigure stabilitatea, încre
derea reciprocă, securitatea şi buna înţelegere între popoare, buna în
v o ire între oameni «aşa cum spune Sfînta Scriptură», principii pentru
care luptă cu cuvîntul şi cu fapta C ultele religioase din ţara noastră.
Iată deci de ce Cultele religioase, în deplină unitate, sprijină activ
toate strădaniile organelor noastre de stat, pentru progresul patriei, pen
tru apărarea păcii.
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La deschiderea unei geam ii noi, acum aproape două decenii, le spu
neam enoriaşilor prezenţi la festivitate : «Iubiţi enoriaşi, atunci cînd p le
căm frunţile de cinci ori pe zi pe pămîntul sfînt al patriei, trebuie să ne
gîndim că acest pămînt sacru pentru oricare din noi este stropit cu sîn
gele a m ilioane de eroi ce s-au jertfit pentru apărarea acestei g lii stră
moşeşti. Iar noi, urmaşii lor, sîntem datori să o apărăm atît cu cuvîntul
cît şi cu fapta, urmînd cu m îndrie faptele strămoşilor noştri».
Anim aţi de aceleaşi sentimente patriotice credincioşii tuturor Cul
telor precum şi deservemţii lor, s-au aflat întotdeauna în fruntea tuturor
acţiunilor pentru apărarea cauzei păcii, cerînd cu hotărîre oprirea cursei
înarmărilor şi a amplasării de noi rachete cu rază m edie de acţiune pe
teritoriile unor state europene.
Unindu-şi glasul cu cel al oamenilor de bine din lumea întreagă,
întregul popor, la al cărui iureş s-au antrenat clerul şi credincioşii tu
turor Cultelor, s-au ridicat în ultim ele luni cu toată hotărîrea în sprijinul
apărării bunului celui mai de preţ al oamenilor, cerînd răspicat oprirea
amplasării de noi rachete nucleare pe teritoriul Europei.
Strălucitele iniţiative de pace ale D-lui preşedinte N ico lae
Ceauşescu, A p elu l FDUS şi al M arii Adunări N aţionale adresat parla
mentelor, au însufleţit întregul popor şi oameni de toate vîrstele au
spus un răspicat Nu amplasării de noi rachete americane pe continen
tul nostru care a fost veşnic frămîntat de războaie.
înainte de a încheia această modestă intervenţie cu ocazia acestei
măreţe m anifestaţii pentru pace a clerului şi credincioşilor tuturor Cul
telor din România, v ă cer să-mi îngăduiţi să citesc din versurile Părin
telui Traian Rusu din Lipova : «Pentru cei ce contra m orţii se revo ltă >
Pentru cei ce-nalţă curcubeu spre boltă / Pentru pacea lumii, pentru
dezarmare / Preoţii înalţă rugi de la altare. / / Apără-ne, Doamne, ţara
tricolorul / Zorile albastre şi întreg poporul / Mama care naşte-n casă
bucurie / Omuil ce ridică-n slavă, o nouă Rom ânie».
Pastor M ihai Huşanu — preşedintele C ultului B a p tis t:
«C înd norii negri se frămîntă cu grămada ameninţînd viaţa de pe bă
trâna şi însîngerata noastră planetă, unii disperă neputincioşi cuprinşi
de uraganul furibund al înarmării, iar alţii rămîn apatici din pricina m i
cimii lor în faţa forţei infernale ce a îm pînzit toate unghiurile pămîntului.
A lţii îşi fac socoteli de beneficii ori înşelătoare visări salvatoare,
gîndind că în timp ce unii v o r fi victim e ale declanşării războiului termo-nuclear — ei v or jubila «fe riciţi».
Ca slujitori ai «C uvîntului» implorăm pe Dumnezeu ca sublima stră
danie a om enirii să fie înfăptuită chiar acum, cînd s-ar părea că e im 
posibil.
îl implorăm pe A c e la la care toate sînt cu putinţă să ne rostească
ca odinioară Ucenicilor care stăteau cu uşile închise de frică : «Pace
vouă».
Dorim ca m irii şi m iresele fiilor oamenilor să aibă siguranţa că n i
meni şi nim ic sub soare nu le v a frînge dreptul lor de a munci şi jertfi
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împreună, de a plînge şi a rîde, de a se dărui şi a se realiza împreună,
pînă la adînci bătrîneţi.
Dorim ca tezaurul multim ilenar al om enirii să fie pus în slujba Omu
lui şi nicidecum să fie transformat în scrum şi cenuşă pe care s-o spul
bere crivăţul m orţii atomice.
De ce aceste doruri ne copleşesc pe toţi fiii T errei ?
D eoarece pacea este «sublima strădanie a om enirii». Pacea este do
rinţa şi visul unanim al tuturor pelerinilor de sub soare...!
Pacea este şi tezaurul cel mai de preţ — înaintea oricăror concep
ţii şi filo zo fii despre lume şi viaţă.
Dar pacea este luptă şi jertfă. De ce ?
1. D eoarece e cea mai actuală şi vitală n evoie a omenirii.
înaintea cuceririlor spaţiale, înaintea transplanturilor de organe,
înaintea p refacerilor pe orice plan ar fi ele, înaintea lichidărilor celor
mai jalnice stări ale omenirii, înaintea oricăror d ivizări în concepţii, în
fruntea tuturor, stă P A C E A !
2. D eoarece e cea mai nobilă acţiune a omului pe pămînt.
De ce pacea este sublima strădanie a om enirii ?
Să urmărească pacea, să trăiască în pace cu Creatorul său, cu se
menul său, cu e l însuşi şi după învăţătura Mîntuitorului Hristos chiar
cu duşmanii săi.
îm i stăruie în cuget această întrebare : De ce pacea este sublima
strădanie a om enirii ?
3. Este unanimă, deoarece este strădanie mondială.
Textul sfînt ne porunceşte să urmărim pacea cu «toţi oamenii». Şi
cei din N ord şi cei din Sud, şi cei din Apus şi cei din Răsărit, toţi oa
menii trebuie să lupte pentru pace.
Cine nu înţelege această poruncă a vieţii, nu-şi înţelege menirea
pe pămînt. A m fost creaţi să trăim, nu să ne nimicim unii pe alţii.
Fie ca această luptă a celei mai binecuvîntate cauze să triumfe prin
înfăptuirea măreţului ţel cîntat de titanul m uzicii clasice în Simfonia
a IX-a, precum şi în versiunea cîntată şi de credincioşii din Bisericile
noastre : Dătător de fericire / Eşti tu, Doamne, tuturor / Rîu de viaţă şi
iubire / Curge din al tău izvor, / / Tu eşti Tatăl / Hristos, frate, A în Tine
toţi ne iubim, / învaţă-ne a ierta toate şi / Ca fraţi noi să trăim».
Părăsind domeniul lim bajelor te olo gic şi poetic şi referindu-ne la
aspectele concrete şi practice ale problem ei de care ne preocupăm aici
şi acum, vrem să subliniem că noi, conducerea nou-aleasă a Cultului
Baptist, în numele nostru şi al tuturor pastorilor şi credincioşilor bap
tişti, ne exprimăm satisfacţia de a participa la o asemenea manifestare
pentru pace. De asemenea, vrem să asigurăm organele de stat că sîntem
pe deplin solidari cu politica internă şi externă a statului nostru, că
sprijinim şi vom sprijini politica de pace şi colaborare cu toate popoa
rele lumii, dusă de România socialistă şi de neînfricatul şi dîrzul luptă
tor pentru pace, care este preşedintele N ico lae Ceauşescu, cunoscut şi
apreciat în acest sens de marea m ajoritate a popoarelor lumii.
Cu atît mai mult vrem să acţionăm în această direcţie, cu cît în
ţara noastră ni s-au creat toate prem isele necesare practicării în depli
nă libertate a credinţei noastre, bucurîndu-ne de toate drepturile şi li
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bertăţile presupuse de desfăşurarea în bune condiţii a activităţii noas
tre ; dispunem de case de rugăciuni, de cărţi şi reviste de cult, de un
Seminar pentru pregătirea pastorilor, cu un cuvînt de toate condiţiile
necesare desfăşurării v ie ţii noastre religioase.
Toate acestea sînt m otive şi stimulente care determină întărirea
hotărîrii noastre de a sprijini din toate puterile noastre lupta ppporului român pentru dezarmare şi pace».
Eminenţa Sa N a g y Gyula — conducătorul Eparhiei Reformate din
C lu j-N ap oca şi preşedintele Sinodului B isericii Reform ate :
«Sînt prezent la acest înalt forum al Cultelor din România ca re 
prezentant al Eparhiei Reform ate din Cluj-Napoca.
Mulţumesc din toată inima Prea Fericitului Patriarh Iustin pentru
străduinţele sale neobosite, izvorîte dintr-o adîncă credinţă, pentru o r
ganizarea acestei Adunări şi pentru faptul de a ne fi invitat la această
frăţească consfătuire.
N i se oferă ocazia ca în numele poporului credinaios, al preoţilor
şi întîistătătorilor Bisericii noastre, să depunem o mărturie plină de res
ponsabilitatea credinţei, în problema securităţii Europei şi a păcii.
1. Despre securitatea Europei şi pacea ei trebuie să vorbim cu de
plină con vin gere şi responsabilitate. A cest lucru înseamnă în primul rînd
că problema pe care o discutăm este chestiunea v itală a popoarelor şi
naţiunilor ce locuiesc în Europa. N o i sîntem îndreptăţiţi ca să evaluăm
şi să păstrăm moştenirea şi tradiţiile sfinte ale trecutului nostru milenar,
udate cu sînge şi la c r im i! N oi, popoarele Europei, sîntem îndreptăţiţi,
pe baza dreptului şi datoriilor noastre strămoşeşti, să ne îngrijim de v ii
torul nostru şi de făurirea lui după credinţa şi responsabilitatea noas
tră. Datoria noastră e ca să realizăm aspiraţiile, nădejdea şi idealurile
noastre despre securitate şi pace, împreună cu toate condiţiile necesare
lor.
2. Sîntem europeni în lim itele condiţionate de realitate şi ca oameni
credincioşi, şi ca Biserici şi comunităţi religioase. Biserica şi omul cre
dincios nu sînt realităţi rupte de viaţă. Ea trăieşte în lume, în condiţiunile orizontale ale ei şi este părtaşă a tuturor harurilor verticale, care
obligă la slujire !
în Faptele A p ostolilor 17, 26 citim : «Dumnezeu a făcut dintr-un sîn
ge tot neamul omenesc, ca să locuiască peste toată faţa pămîntului». T ot
Dumnezeu a «aşezat şi hotarele locuirii lor», dar «şd vrem ile cele de mai
înainte rînduite». N ouă ne-a rînduit hotarele locuirii noastre în Europa !
3. Scopul omului pe pămînt este crearea condiţiilor pentru o viaţă
demnă, prin desfiinţarea foametei, a rămînerii în urmă, a beznei spiri
tuale, cît şi asigurarea progresului, dezvoltării, înfloririi econom ice şi
culturale, împreună cu un echilibru s ta b il! Dim potrivă, în ciuda aces
tora, se risipesc m iliarde pentru maşinării din ce în ce mai noi, din ce
în ce mai sofisticate, pentru distrugerea vieţii, pentru nim icirea om enirii
şi a v ie ţii întregi.
M ilioane de oameni sînt înfricoşaţi de nesiguranţă, de neîncredere,
de periclitarea securităţii şi p ă c ii! Şi acestea ameninţă în primul rînd
siguranţa şi pacea E u rop ei!

354

BISERICA O RTODOXĂ ROM ANĂ

Iată numai cîteva date din statisticile Institutului Internaţional de
Studiul Strategiei din Londra şi din anuarul Institutului de Cercetare
pentru Pace din Stockholm :
a) în 1973 s-au cheltuit 273 m iliarde de dolari pentru înarmare. Suma
aceasta, anul trecut a ajuns la 800 m iliarde ! Dacă creşterea continuă şi
pe mai departe, în următorii cinci ani se va ajunge la 4.350 miliarde, iar
după zece ani la 6.700 m iliarde şi numai pentru arme noi şi mai per
fecţionate !

b) 96 % din armele nucleare stocate sînt proprietatea statelor m ili
tarizate din Europa ! O rachetă cu rază m edie de acţiune «Pershing 2»
(care corespunde cu o sută de mii de bombe de tip Hiroşima), are o rază
de acţiune de 1.800 kilom etri, iar viteza este de 14.000 kilom etri pe oră.
Racheta «C ruise» poate zbura la o înălţime mai mică de 50 m, apărată
în contra detectării radar, urmînd în mod automat denivelaţiunile tere
nului sau valurile mării.
c) Şi mai înfricoşătoare este dezvoltarea inform aticii prin sateliţii
artificiali. Pentru nim icirea unei rachete lansate, poate emite informaţii
în zecimi de secundă, iar pentru contralovituri are n evoie de circa 4 mi
nute. Dacă persoana însărcinată cu decizia nu poate hotărî în acest răs
timp — atunci se poate decide cu ajutorul unui «ord in ator» în mod au
tomat ! Acest fapt însă arată că din luarea deciziei se poate exclude
omul care a conceput-o şi care e resp on sab il!
4.
în situaţia aceasta noi, ca oameni credincioşi, cu responsabilit
impusă de credinţa noastră, trebuie să declarăm tot ceea ce se aşteaptă
de la noi !
Trebuie să recunoaştem că primul război mondial a pornit de pe pămîntul Europei ca şi cel de-al doilea. Europa este cea mai periclitată zonă
din punct de vedere al declanşării unui război nuclear şi de aceea secu
ritatea păcii, este datoria noastră prim ordială ! Oare de ce ‘este tocmai
datoria noastră? Pentru că Biserica are un dar specific. Dumnezeu a
făcut legăm înt cu ea. în acest legămînt, Dumnezeu ne dăruieşte viaţa,
darurile vieţii, bucuria, fericirea, siguranţa, pacea. Iar noi sîntem datori
cu supunere !
Legămîntul lui Dumnezeu nu este legămînt al distrugerii, al discor
diei, al duşmăniei, al dorinţei de a subjuga pe a lţ ii ; dimpotrivă, el în
seamnă legămîntul păcii, al dreptăţii, al adevărului şi iu b ir ii!
în istoria legămîntului şi a poporului acestui legăm înt ne înconjoa
ră un nor de m ă rtu rii!
înaintea noastră au păşit dascăli mari ai securităţii şi păcii.
V reau să amintesc numai două exem ple : i ) Un savant distins cu
premiul Nobel, care a slujit omenirea cu dragostea lui Hristos pînă la
venerabila vîrstă de 90 de ani, a spus următoarele : «B inele moral este
respectul faţă de viaţă, tot ceea ce apără viaţa, o păzeşte, o face posi
bilă ; rău e tot ce cauzează suferinţă sau distruge v ia ţ a !» T e o 
logul protestant cunoscut de toată lumea, Karl Barth, a spus în e x 
plicaţia sa despre porunca a şasea (Kirchliche Dogmatik, III, 4) că pro
blema este de ordin p e rs on a l: ce faci sau nu faci în multiplele posibi
lităţi pentru evitarea războiului ? Cum gîndeşti şi cum vorbeşti ? Ce ai
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făcut şi ce ai omis pînă acum ? Ce faci şi ce omiţi să faci tocmai acum ?
Ce plănuieşti să faci sau să nu faci ?
5. Ce am făcut noi pentru securitatea şi pentru pacea Europei ?
Declar cu răspunderea credinţei că datoria şi responsabilitatea noas
tră este buna inform are permanentă : cine, ce şi unde face ? M o b iliza 
rea la locul nostru şi în slujba noastră, ca fiecare credincios să-şi cu
noască datoria ! Educaţia copiilor şi adulţilor noştri, orientarea lor, ca
să facă totul, cu gîndul, simţămîntul şi sacrificiul său pentru asigurarea
şi pacea v ie ţii noastre. Cooperarea reciprocă, urmarea conducătorilor
noştri, în lupta m ilioanelor de oameni, în manifestaţiile lor, în reven 
dicările lor. Vrem viaţă, securitate, pace, fericire pe pămîntul şi în lu
mea noastră. Să ne rugăm necontenit, pentru că rugăciunea înseamnă
putere şi noi avem promisiunea, că rugăciunile noastre vor fi ascultate
şi îm plinite !
•
în încheiere : M ărturisirea noastră de credinţă ne în treab ă: «Tu
de ce te numeşti creştin ?». R ăspunsul: «Pentru ca să mărturisesc numele
lui Dumnezeu, să mă sacrific Lui şi ca în viaţa aceasta să mă lupt îm po
triva păcatului şi a satanei, cu conştiinţa lib eră» (32).
în numele credincioşilor, preoţilor, întîistătătorilor Bisericii mele
şi în numele meu personal promit şi făgăduiesc că vom mărturisi nu
mele său în cuvinte şi fapte ; vom lupta cu conştiinţa liberă îm potriva
păcatului şi a satanei, îm potriva înarmării şi distrugerii şi vom face tot
ce ne stă în putinţă pentru viaţă şi pace.
De aceea, solidar cu voinţa de pace a întregului popor, împreună
cu preoţii şi credincioşii Bisericii mele, vom sprijini din toate puterile
noastre iniţiativele statului nostru şi personal ale preşedintelui ţării
noastre, Domnul N icolae Ceauşescu, pentru pace, securitate şi coope
rare în Europa şi în lumea întreagă, convinşi fiind că realizarea păcii şi
securităţii nu' poate avea loc prin amplasarea de arme nucleare tot mai
sofisticate, ci prin renunţarea la ele şi edificarea încrederii între oameni.
Ca episcop al Bisericii Reform ate din România, care îmi desfăşor
activitatea în limba maternă a credincioşilor, respectiv în lb. maghiară,
vreau să subliniez că statul nostru a soluţionat problema naţională prin
asigurarea folosirii lim bii materne de către naţionalităţile conlocuitoare,
atît în societate cît şi în bisericile noastre. A v e m cărţi de cîntece, Sfînta
Scriptură, Catehismul din Heidelberg, etc., care se tipăresc permanent,
în funcţie de n e v oile noastre. T oţi credincioşii şi preoţii care fac parte
din episcopia noastră dispun de largi posibilităţi pentru a se manifesta
liber din punct de vedere religios şi etnic».
Dr. Lubomir M ire jo vs k y ■— secretar general al C on ferinţei Creştine
pentru P a c e :
«M a i întîi vreau să-mi exprim bucuria pentru invitaţia adresată de
a participa la această Adunare. O considerăm o Adunare foarte im por
tantă şi iată de ce : Conferinţa Creştină pentru Pace, poate face util m e
sajul său de pace în lume, dacă membrii ei, Bisericile, sînt cu totul an
gajate în lupta pentru pace. în mişcarea noastră nu am putea înţelege co
rect problem ele lumii, nu am putea înţelege nici responsabilităţile noas
tre în faţa provocărilor lumii noastre, dacă oamenii angajaţi în această
luptă nu ne-ar ajuta să înţelegem.
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N o i ştim că în cadrul Conferinţei Creştine pentru Pace, contribuţia
Bisericii O rtodoxe Române a avut întotdeauna un înţeles specific şi o
valoare deosebită în ceea ce priveşte pacea. Abordarea teologică a pro
blemei păcii şi dreptăţii a fost unul dintre punctele de forţă ale m *ncii
noastre. In al doilea rînd, această situaţie din România, unde coexistă
relig ii diferite are un înţeles specific. Pentru că tocmai fraţii din Româ
nia sînt cei care au prom ovat în rîndurile noastre cooperarea dintre
diferite religii în lupta pentru pace şi dreptate.
Sîntem bucuroşi de a vedea în cadrul acestei Adunări că reprezen
tanţii diferitelor reiig ii stau unul alături de celălalt şi-şi exprimă preo
cuparea comună pentru pace, arătînd că Duhul Sfînt este cel care con
duce peste tot în lume, peste toţi oamenii, chemîndu-i la lupta pentru
apărarea şi salvarea v ie ţii umanităţii.
Ştim foarte bine că, numai cu câţiva ani în urmă, relig iile justificau
războaiele. Chiar astăzi, fraţi şi surori, în cîteva locuri din lume au loc
războaie care sînt m otivate religios. Sîntem acum împreună pentru a
discuta viitorul omenirii, o lume a păcii care v a fi o lume a cooperării
dintre popoarele noastre, dincolo de tradiţiile şi concepţiile religioase.
Fraţi şi surori din România, v o i aduceţi mesajul poporului şi guver
nului vostru, pe care noi îl considerăm foarte important pentru că Româ
nia şi poporul român ştiu bine ce înseamnă războiul îşi dificultăţile apă
rării independenţei. A preciem propunerile făcute de guvernul român, în
diferite adunări, conferinţe mondiale şi la O.N.U. şi, în special, ultima,
care m ilitează pentru lim itarea şi reducerea bugetelor militare, şi pen
tru neagresiune.
Aşa că înţelegerea spirituală, politică şi m orală a necesităţilor lu
mii contemporane — care trebuie să fie a unei lumi responsabile faţă
de marile pericole ale acestui moment istoric, — este de o înaltă v a 
loare.
Acum, cînd există mai multe arme decît sînt necesare pentru distru
gerea omenirii, este mare n evoie de unitatea forţelor noastre luptătoare
pentru pace, de unitatea, puterea şi integrarea forţelor morale, filosofice
şi, bineînţeles, intelectuale ale lumii de astăzi.
Fraţilor şi surorilor, vă doresc succes în această Adunare. N e rugăm
ca această Adunare să fie o treaptă, o contribuţie pentru unitatea cre
dincioşilor din România, o contribuţie la unitatea forţelor luptătoare
pentru pace, o contribuţie pentru pace şi dreptate între oameni».
Eminenţa Sa Paul Szedressy — C onducătorul B isericii Evanghelice
S.P. — C lu j-N a p o c a :
«N u este deloc uşor să se formuleze un răspuns satisfăcător la în
trebarea dacă descoperirea energiei nucleare a slujit interesele şi pro
gresul om enirii sau contribuie la distrugerea ei. N u putem uita că în
timpul anilor '40 ai secolului nostru energia nucleară a fost folosită. F o
losirea energiei atomice fusese prezentată om enirii în condiţii tragice :
prin bombardarea şi distrugerea oraşelor nipone : Hiroşima şi Nagasaki.
Atunci, chiar la început, ca şi azi în faţa om enirii au stat posibili
tatea şi chiar obligativitatea unei a le g e r i: viaţa sau moartea.
Se descoperise o nouă sursă de energie care putea sluji interesele
omenirii, cu atît mai mult cu cît către m ijlocul secolului, dar mai ales
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în ultimul sfert de veac, ieşirea din criza energetică devenise o proble
mă vitailă. Această criză a început :să influenţeze chiar şi viaţa din ţările
dezvoltate, nu numai pe aceea din ţările subdezvoltate sau aflate în curs
de dezvoltare. O m enirii i-a fost oferită şansa de a alege viaţa !
Prin urmare a existat ceva cu totul nou, încurajator, s-a ajuns la
minunate perspective, la vise care prevedeau că energia nucleară va
reforma bazele aprovizionării populaţiei cu energie. Dar lucrurile nu
s-au oprit aici. Descoperirea energiei nucleare, folosirea drept armament
a acestei energii poate duce pînă ila distrugerea totală a omenirii, poate
să provoace o tragedie fără seamăn. Om enirea nu poate scăpa de acest
coşmar, de această veden ie dramatiqă.
In această situaţie conştiinţa omenirii, din toate părţile Terrei, a fo r
mat un cor uriaş şi a încercat să d irijeze la masa tratativelor părţile in
trate în conflict, penitru a salva viaţa, fericirea, cultura — .cu alte cuvin
te ca să supravieţuiască. N e aflăm în faza căutării soluţiilor prin dialog,
prin convorbiri şi este necesar ca peste tot să se treacă la prom ovarea şi
asigurarea încrederii reciproce.
Încrederea trebuie să devină deci o realitate, un imperativ. Aceasta
cu atît maii mult, cu cît în practică se afirmă un mare adevăr, pe care
să-l scoatem în evidenţă cu ajutorul unui aforism al lui V . Eftimiu : «T o t
deauna şoferul celălalt este vin o va t». Desigur, se poate afirma că aceas
tă constatare este o formulare mult prea scurtă şi nu poate fi aplicată în
toate îm prejurările existente. Totuşi, trecînd acum la o formulare biblică,
nouă nu ne este d eloc străină expresia oarecum ironică a lui V. Eftimiu,
deoarece cunoaştem cuvintele Mîntuitorului : «D e ce v e zi paiul din
ochiul fratelui tău şi bîrna din ochiul tău nu o iei în seamă ? Sau cum
vei zice fratelui tău : lasă-mă să scot paăul din ochiul tău şi iată bîrna
este în ochiul tău ?» (M atei 7, 2— 3).
N e aflăm într-o conferinţă de pace şi dorim ca hotărîrea noastră să
fie auzită chiar şi acolo unde părţile aflate în conflict exam inează ochiul
celălalt şi v o r să măsoare şi paiul şi bîrna ! N e aflăm într-o conferinţă
de pace şi dorim din toată inima să se întîmple ceva care măreşte în
crederea, reduce pericolul declanşării unui nou conflict, al unui nou răz
boi nuclear, nimicitor, cu perspectivele unei tragedii apocaliptice. N e
aflăm într-o conferinţă de pace şi dorim ca întîlnirea noastră să consti
tuie o treaptă spre scopul fin a l: o viaţă în pace, fără arme, fără amenin
ţări, fără ură, fără dulşmănie.
In drum spre realizarea acestor deziderate, noi înşine, Cultele re 
ligioase sîntem chemaţi la masa dialogurilor, la practica zilnică a unor
exemple în găsirea soluţiilor paşniice.
Este categoric un imperativ, că fără o dezarmare totală prim ejdia
declanşării unui război nim icitor nu poate fi înlăturată.
Dar ce înseamnă de fapt dezarmarea ? Ea este un proces complex,
care presupune, ba chiar necesită o dezarmare spirituală, cu alte cu
vinte : cînd se cere să se renunţe la folosirea forţei sau la folosirea ame
ninţării cu forţa se cere totodată renunţare la con vin geri p otrivit cărora
unul sau altul ar poseda adevărul întreg şi se crede infailibil, iar pe
celălalt îl judecă drept unul care umblă pe căi greşite, rătăcite.
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Dacă dezarmarea ni se pare un proces în care succesul nu ne surîde
şi rezultatele par să întîrzie, această stare de lucru se datorează tocmai
faptului că primul pas hotărîtor îl aşteaptăm din partea cealaltă.
Secretarul general al N aţiunilor Unite cu prilejul unei vizite efec
tuate către sfîrşitul lunii februarie într-una din ţările socialiste, s-a întîlnit cu reprezentanţii v ie ţii publice, între care şi reprezentanţi ai Cul
telor religioase. Cu acest prilej dl. Perez de Cuellar a relevat rolul im
portant pe care îl au C ultele religioase prin faptul că : «o datorie spe
cială a B isericilor constă în asigurarea şi păstrarea tem eliei morale a
păcii şi dreptăţii. Pe bază morală şi argumente etice B isericile trebuie
să găsească soluţii îm potriva oricărei forme a conflictelor armate». A ceastă bază m oral-etică poate fi susţinută şi printr-un studiu teologic
aprofundat despre învăţătura Sfintelor Scripturi în privinţa păcii şi a
iubirii. Dincolo de această preocupare internă, nouă ne revin e răspunde
rea în privinţa activităţii dinamice prin crearea unei atmosfere deschise,
sincere, gata întotdeauna fiecare din nou să fie atent şi să păstreze res
pectul necesar faţă de toţi, cu care trăim împreună într-un oraş, într-o
ţară şi în această lume. Cultele religioase din întreaga lume să nu de
pună armele spirituale de care dispun: rugăciunea, căutarea adevăru
lui, formarea unei baze m orale şi a argumentelor etice, indispensabile
în pregătirea dezarmării şi apărarea păcii.
După cum este cunoscut, România şi preşedintele N ico lae Ceauşescu
folosesc toate ocaziile şi toate modalităţile, atît cele practice, politice şi
diplomatice, cît şi cele teoretice pentru a sensibiliza opinia publică mon
dială şi factorii direct răspunzători pentru a se trece urgent la măsuri
care să creeze prem isele necesare realizării dezarmării şi păcii. Aceste
demersuri s-au bucurat şi se bucură de adeziunea întregului popor, a
credincioşilor, preoţilor, pastorilor şi ierarhilor tuturor Cultelor din ţara
noastră.
I. P. S. Teoctist Arăpaş — M itro p o litu l M o ld o v e i şi S u c e v e i:
«Prin însuşi actul creaţiei, Dumnezeu ni se descoperă ta Dumnezeul
dragostei şi al păcii. Cuvîntul cel dintru în c e p u t: «Să facem om după
chipul şi după asemănarea N oastră» (Fac., 1, 26), reflectă în iconomia
dumnezeiască şi de bună seamă pentru istoria mîntuirii pacea supremă,
pacea Sfintei Treim i, atît de necesară v ie ţii omului, deven irii sale.
Drama lui Cain care l-a ucis pe A b e l avea să devină început al mul
tor nedreptăţi şi suprimări de v ie ţi omeneşti. în toată perioada veterotestamentară pacea este nădejde şi profeţie. Proorocul Isaia, inspirat de
către Duhul Sfînt rostea profetic despre Domnul păcii : «Şi mare va fi
stăpînirea lui şi pacea >lui nu va avea hotar» (9, 6). Nu însă numai atît.
Binefacerile păcii sînt invocate asupra poporului deznădăjduit prin ce
reri stăruitoare : «Doamne, revarsă pacea peste noi, căci toate lucrurile
noastre pentru noi le-ai făcut» (Isaia 26, 12). Este semnificativă această
invocare. Omul recunoştea că Dumnezeu «a făcut toate lucrurile noas
tre pentru n o i». Iar aceste lucruri erau sub ameninţarea distrugerii pen
tru că nu mai erau ale «noastre», deoarece se pierduse prin căderea în
păcat darul comuniunii umane, care ar fi trebuit să fie în istorie expre
sia comuniunii treimice.
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Oamenii, ajunşi în această stare au conştiinţa depărtării : «Pace,
pace celor de aproape şi celor de departe, zice Domnul» (Isaia 57, 18).
«De aproape şi de departe» reprezintă pentru umanitate conştiinţa unei
sciziuni, a unei ruperi, cauza atîtor neînţelegeri şi a războaielor nim ici
toare. «Dumnezeul dragostei şi al p ăcii» (II Cor., 13, 11) este şi al nă
dejdii. El nu ne-a părăsit şi «la plinirea vrem ii, Dumnezeu a trimis pe
Fiul său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i
răscumpere, ca să dobîndim înfierea» (Gal., 4, 4— 5). Opera mîntuitoare
a Domnului nostru Iisus Hristos este pace şi viaţă. Sem nificativ este în
acest sens faptul că aducînd împăcarea omului cu Dumnezeu, prin jertfă,
El cheamă de la moarte la viaţă, întîmpinîndu-şi A p ostolii cu vestirea
păcii : «P ace vou ă » (Ioan 21, 19— 22) primul cuvînt rostit către ei după
slăvită sa Înviere. Pacea adresată A p ostolilor odată cu trimiterea la
predicare a însemnat pentru ei porunca sfîntă de a o răspîndi şi de a o
sădi în sufletele tuturor, ca pe un drept al fiecăruia în parte şi drept, de
asemenea, în viaţa popoarelor.
M întuitorul nostru Iisus Hristos nu numai că a binevestit «pace
vouă celor de departe şi celor de aproape» (Efes., 2, 17), ci a dat un
fundament slujirii păcii, apărării ei, ca pe un drept sfînt al omului şi po
poarelor. Intru apărarea păcii şi v ie ţii şi spre statornicirea acestor v a 
lori, atît de ameninţate în zilele noastre, se cade a depune şi a ne spori
eforturile. Drept fundamental al omului şi al popoarelor, pacea trebuie
apărată cu şi mai mare ardoare, fără întrerupere, în mai mare măsură
decît cei caţe o nesocotesc şi v or să transforme Europa şi lumea în «în 
tuneric şi în umbra m orţii» (Luca 1, 79). Ca drept legat de fiinţa umană
şi condiţie de dezvoltare a popoarelor, pacea, care include o întreagă
scară de valori sociale — libertate, egalitate, prietenie, încredere — , nu
poate fi îngrădită, nu poate fi limitată, deoarece «e a nu are hotar» (Isaia
9, 6). Reluînd această idee străveche, Sfîntul G rigorie de Nyssa des
chide orizontul unei continue lucrări pentru ca pacea să rodească pe
pămînt, să fie cunoscută şi să apropie popoarele. «Dumnezeu dă pace,
spune acest Sfînt Părinte în aşa măsură ca pe ea să nu o aibă fiecare
numai pentru sipe, ci din prisosinţa cea bogată să dea şi acelora care nu
o au, căci «fericiţi sînt făcătorii de p ace» (M atei 5, 9). Făcătorii de paoe
sînt nu numai cei ce au pacea, ci şi aceia care dau pace altora, dar unul
nu poate acorda altuia ceea ce el însuşi nu are. El voieşte ca tu să fii
mai întîi săturat de bunurile păcii, ca apoi să dai din acest bun şi altora
care au trebuinţă» ( Despre fericiri, Cuvîntul al V ll-lea, în P.G., 44, 1284).
într-adevăr, pacea — acest drept fundamental al omului şi al popoare
lor — , ca dar dumnezeiesc şi timp al dobîndirii mîntuirii este amenin
ţată în vrem ea noastră de cursa nesăbuită a înarmărilor şi de pericolul
izbucnirii unui nimicitor cataclism nuclear.
N-am fi la înălţimea misiunii şi crezului nostru, n-am fi cu adevărat
închinători Dumnezeului păcii, dacă am rămîne pasivi, dacă n-am lua
aminte, cît nu este prea tîrziu, ila prim ejdia care se abate asupra om e
nirii. în credinţa, voinţa şi hotărîrea fiecărui fiu al acestui pămînt, al
popoarelor, stă puterea de a preveni o catastrofă nucleară, de a trezi
conştiinţele conducătorilor popoarelor întru respectarea şi apărarea drep
tului lor la pace. La această tribună exprim nu numai convingerea mea
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în preţuirea şi apărarea păcii, dreptul fundamental -al oamenilor şi po
poarelor, ci şi hotărîrea clerului şi credincioşilor din M itropolia Mol-,
d o v e i şi Sucevei. V redn ici păstrători ai credinţei părinteşti, împodobiţi
cu virtuţi şi daruri deosebite, ei au înălţat pe aceste plaiuri voievodale,
ca pretutindeni în scumpa noastră ţară, ctitorii şi cetăţi noi ale păcii şi
fericirii, duirîndu-ile cu mintea şi braţele lor pentru veşnicirea poporului
nostru şi a fiilor lui.
Ca şi aceşti ziditori de viaţă nouă, într-un singur glas sprijinim stră
daniile conducerii noastre de stat, demersurile şi apelurile adresate con
ducătorilor de popoare şi forurilor internaţionale, în vederea realizării
unui d ialog constructiv şi pentru înfăptuirea grabnică a dezarmării şi a
nim icirii tuturor rachetelor din Europa şi din lume. Socotim că străda
niile închinate păcii v o r fi încoronate cu roade îmbelşugate, că forţele
uriaşe ale păcii v or birui pe cele ale războiului, că sufletul şi avîntul în
tregii omeniri pentru dreptate şi un v iito r luminos sînt mult mai tari
decît armele ucigătoare. Iar «Domnul v a binecuvânta pe poporul său cu
p ace» (Ps., 28, 11).
în aceste zile prem ergătoare aniversării gloriosului jubileu al elibe
rării patriei, afirmîndu-ne totala adeziune la întreaga politică internă şi
externă a statului nostru, şi puternic m obilizaţi de exem plul personal al
Domnului preşedinte N ico lae Ceauşescu, de neobosita dăruire şi devo
tamentul nemărginit cu care slujeşte ţara şi poporul, noi, reprezentanţii
C ultelor din România ne angajăm, în numele credincioşilor pe care-i
păstorim, să nu precupeţim nici un efort pentru a contribui la ridicarea
României socialiste pe noi culmi de civilizaţie şi progres».
LUCRĂRILE PE SECŢII
în după-amiaza aceleiaşi zile, Adunarea C u ltelor din România pen
tru dezarmare şi pace şi-a desfăşurat lucrările în trei secţii, fiecare din
ele avînd o temă în dezbatere, fixată de Com itetul de organizare al
Adunării.
In Secţia I s-a discutat despre « Răspunderea C u ltelor pentru apăra
rea v ie ţii şi pentru pace».
La masa Prezidiului au luat loc : I. P. S. Teoctist Arăpaş, Mitropo
litul M old ov e i şi S u c e v e i; P. S. Episcop lacab A ntal, conducătorul Epis
copiei Rom ano-Catolice de A lb a Iulia ; Em. Sa Paul Szedressy, conducă
torul Eparhiei Reform ate din Cluj-Napoca ; Em. Sa K ovacs Lajos, con
ducătorul Bisericii Unitariene, şi Dl. Muftiu Iacub M eh m et, conducătorul
Cultului Musulman.
Pr. prof. Ioan Ică de la Institutul T e olog ic de grad Universitar din Si
biu, şi Pr. Constantin Părvu, consilier şi vicar administrativ patriarhal,
au îndeplinit sarcinile de secretariat.
S-a luat cuvîntul de către cei prezenţi, iar la sfîrşit s-a dat citire
C oncluziilor formulate de Prezidiu. Redăm în paginile următoare inter
venţiile următorilor participanţi, precum şi textul C oncluziilor :
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Dl. Emil Schechter — secretar
R. S. România :
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general al Federaţiei

Evreieşti din

«în numele Eminenţei Sale D-lui Şef Rabin Dr. M oses Rosen, pre
şedintele Federaţiei Comunităţilor E vreieşti din Republica Socialistă
România, v ă adresez Dvs., cucernici slujitori ai B isericilor şi distinse
personalităţi din multe ţări, un cald şi frăţesc salut. El este concretizat
în formula cu care credincioşii e v re i se salută de m ilenii şi care este
şi mesajul adus de ei om e n irii: «Şalom Alechem — Pace vouă».
Ne-am adunat, reprezentanţi ai diferitelor Biserici, culte, rituri şi or
ganizaţii religioase. în mod inerent, există între noi deosebiri în ce p ri
veşte modul cum concepem Divinitatea şi în care o slujim. Dar, pe dea
supra oricăror deosebiri, există un summum de principii etice, care ne
sînt comune şi prin aceasta ajută să ne înfrăţească întru promovarea
lor.
Incontestabil, printre acestea la loc de frtmte se situează ideea
păcii. Cauza păcii este de esenţa religiei însăşi. Din suprema poruncă a
Decalogului, «să nu ucizi», a decurs, ca un corolar firesc, îm potrivirea
religiilor faţă de" războaiele de agresiune şi cotropire, ucigătoare de
fiinţe n e v in o v a te ,• s-a afirmat misiunea sacră a cultelor de a apăra
dreptul oamenilor şi al popoarelor la pace, la o viaţă liberă şi demnă.
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N icicîn d acest rol al religiei nu s-a impus cu atîta acuitate ca în
prezent, cînd — datorită dezvoltării tehnicii militare — un război mon
dial purtat cu arme nucleare, ar pune sub semnul întrebării însuşi omul,
creaţia supremă a Divinităţii, însăşi viaţa pe planeta noastră. în această
perspectivă, pentru credincioşii tuturor cultelor, pentru toţi oamenii de
bine nu există năzuinţă mai fierbinte decît aceea de a elibera omenirea
de coşmarul războiului.
Şi, se înţelege, că noi, evreii, care ştim ce înseamnă holocaust, e x
terminarea în masă, «soluţie finală», nu putem fi decît în primele rînduri ale celor care se îm potrivesc unui holocaust atomic.
Nu este însă destul a dori menţinerea păcii. Pacea, — subliniază
Şef-Rabinul cultului" nostru, D-l Dr. M oses Rosen — ', «trebuie apărată,
pacea presupune lupta îm potriva tuturor aţîţătorilor la război». Pentru a
apăra pacea, e necesară o activitate energică şi neîncetată.
în această nobilă luptă pentru pace, slujitorii cultelor au neîndo
ielnic locuil şi răspunderea lor deosebită, şi aceasta poate fi relevat cu
satisfacţie, că clericii se află printre cei mai activi m ilitanţi ai frontului
păcii.
Este firesc ca acţiunea lor în favoarea păcii să se desfăşoare cu
m ijloace specifice, ca «arm a» ilor de luptă să fie cu precădere cuvîntul
inspirat de etica religioasă. De o importanţă excepţională în acest sens
sînt în opinia noastră combaterea fermă a urii faţă de om, faţă de po
poare şi rase, cultivarea iubirii între semeni, a prieteniei şi apropierii
între popoare.
A pune stavilă ascensiunii noilor feţe ale răului şi întunericului, a
lua poziţie îm potriva acestor manifestări, sînt îndatoriri de onoare ce
incumbă clericilor în virtutea adevăratului ecumenism, al umanismului
religios şi al interesului vital al păcii.
Totodată, lupta pentru pace implică, din partea slujitorilor altaru
lui, sprijin hotărît pentru orice pas care ne apropie de nobilul ideal.
Ţara noastră şi-a atras preţuirea întregii lumi pentru politica ei
externă de pace, dezarmare, oprirea amplasării de arme atomice, des
tindere şi colaborare internaţională.
Sînt de o stringentă actualitate in iţiativele repetate ale preşedinte
lui N ico lae Ceauşescu şi, în mod special, propunerile în legătură cu neamplasarea în Europa a rachetelor cu rază medie de acţiune, de desfiin
ţare a acelor existente şi de reluare a tratativelor între marile puteri
nucleare, pentru denuclearizarea continentului nostru.
Populaţia evreiască din România, alături de toţi cetăţenii ţării, sus
ţine ferm aceste propuneri, întreaga politică externă iniţiată de preşedin
tele ţării, pe care D-d Şef-Rabin a definit-o ca o politică «cu cap şi cu
suflet».
Doresc ca această adunare să stimuleze gîndul şi fapta slujitorilor
cultelor, îndemnul 'lor către credincioşii lor, contribuind astfel ca, prin
acţiunea hotărîtă a popoarelor, cauza păcii şi înfrăţirii popoarelor să
triumfe».
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I. P. S. A n tim N ic a — A rh iep iscopu l Tom isului şi Dunării de Jos :
«Pacea — aspiraţie sacră a omenirii, îmbrăţişată de înţelepţii şi
vizion arii tuturor veacurilor şi propovăduită de marile religii — este
pusă în grea prim ejdie în vrem ea noastră.
întreaga omenire se află în prezent într-o încordare fără precedent
pentru soarta sa, din cauza intensificării cursei înarmărilor de distru
gere în masă, care a întrecut orice măsură şi pune în pericol însăşi viaţa
umana, bunul cel mai de preţ ce ni s-a dat pe lume. în loc să se bucure
de marile realizări ale tehnicii şi ale descoperirilor ştiinţei, care, fo lo 
site în scopuri paşnice, pot face viaţa mai fericită, sufletul omenirii
este întristat peste măsură de prim ejdia distrugerii a tot ce s-a creat de
mintea omenească cu mari strădanii de-a lungul m iilor de ani ai exis
tenţei sale.
« A fi sau a nu fi» este problema la ordinea zilei de astăzi.
Pe arena internaţională se menţin focare de război care macină
zilnic v ie ţi de oameni nevinovaţi şi bunuri materiale şi culturale incal
culabile, iar contradicţiile dintre unele state se menţin încordate, fără
să se ajungă la o înţelegere. Pe de altă parte se continuă să se ampla
seze în diferite ţări occidentale noi rachete purtătoare de încărcătură
nucleară, cu rază medie de acţiune, cu toate protestele maselor popu
lare, din ţările respective, ca şi ale opiniei publice mondiale.
Se urmăreşte de asemenea ca pămîntul, apa, spaţiul cosmic, să fie
folosite de cercurile militariste ca teatru de război, punînd în prim ejdie
în acelaşi timp regnul animal şi v egetal şi însăşi existenţa y ie ţii pe pă
mînt. C ît de înfricoşător este şi numai gîndul acesta sinfctru despre
planeta noastră — pămîntul — cu toată podoaba lui, care ca o mamă
ne naşte şi ne hrăneşte, să devină un pustiu selenar din cauza omului !
în faţa acestei cumplite perspective toată zidirea lui Dumnezeu, în
treaga natură se cutremură şi suferă împreună cu noi, după cuvîntul
Apostolului P a v e l: «Ştim că toată făptura împreună suspină şi împreună
are dureri» (Rom. 8, 22).
Dar Dumnezeu n-a creat lumea aceasta pentru pieire, ci pentru
viaţă, iar pe fiecare om l-a rînduit să fie un colaborator al Său (I Cor.
3, 9). «F iţi rodnici şi vă înmulţiţi şi umpleţi pămîntul şi supuneţi-1» (Fac.
1, 28) — este binecuvântarea sa veşnică asupra întregului neam om e
nesc, cît v a fi lumea. Iar M întuitorul a venit pe pămînt «ca lumea viaţă
să aibă şi încă din belşu g» (Ioan 10, 10).
V iaţa este însă în cea mai strînsă corelaţie cu pacea. «C ine voieşte
să iubească viaţa şi să vadă zile bune — zice Sf. apostol Petru — să se
ferească de rău şi să facă bine, să caute pacea şi s-o urmeze» (I Petru
3, 10— 11). Pacea nu este o acţiune de moment, ci ea constituie o d e
prindere şi un efort constant, o luptă permanentă pentru bine.
în faţa situaţiei atît de încordate ţara noastră, conştientă de p eri
colul în care se află pacea şi viaţa omenirii, prin glasul autorizat al
preşedintelui N ico lae Ceauşescu, recunescut pe plan mondial ca stegar
al păcii, s-a manifestat în permanenţă şi consecvent prin nmmer®ase ac
ţiuni, documente de Stat, propuneri şi iniţiative în cadrul O.N.U. şi al
altor organisme internaţionale, pentru oprirea cursei înarmărilor, în
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primul rînd a celor nucleare şi pentru asigurarea păcii şi a colaborării
între toate popoarele lumii.
In marea problemă a asigurării păcii şi securităţii în lume sînt an
gajate şi Bisericile creştine, ca şi alte r elig ii ale lumii, căci toate pro
povăduiesc pacea şi luptă îm potriva răului şi a violen ţei sub orice
formă, considerîndu-le ca păcat îm potriva (lui Dumnezeu şi a oamenilor.
C ît v a fi omenirea, ea are nevoie de pace, de încredere, de dreptate,
iar Bisericile de pretutindeni au datoria de a ajuta societatea umană să
se lepede de egoismul şi ura care înăbuşă la unii sentim entele nobile
care sînt zidite de Creator în firea omului.
Biserica O rtodoxă Română, precum şi celelalte culte religioase din
ţara noastră, strîns unite, participă la acţiunile poporului nostru pe plan
extern pentru apărarea vieţii, pentru pace şi dezarmare. De asemenea
cultele din ţara noastră sprijină cu loialitate strădaniile ce se depun de
către conducerea de stat şi de întreaga naţiune pentru zidirea v ie ţii noi
în patria noastră, pentru destindere şi cooperare între popoare.
Biserica noastră, prin clerul şi credincioşii ei, slujeşte cu dragoste
cauza poporului nostru, pacea, unitatea şi prosperitatea patriei, ca pen
tru Dumnezeu, aceasta făcînd parte din misiunea ei de bază în toată is
toria neamului nostru».
Pastor Ioachim Ţunea — con silier cu re la ţiile externe ale C ultului
B a p tis t:
«Pacea a fost şi este cel mai preţios bun al om enirii din toate tim 
purile. Pacea este şi astăzi o năzuinţă puternică către'care tinde întreaga
omenire, pentru că ea este tem elia existenţei umane. T oţi oamenii de
bună credinţă iubesc pacea şi doresc ca ea să stăpînească pe pămînt,
întrucît numai sub domnia ei se poate realiza bunăstarea şi fericirea. •
De fapt, pentru noi, slujitorii Cultelor, înfăptuirea păcii este o po
runcă şi o misiune dumnezeiască, pe care trebuie să o împlinim pe pă
mînt, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al p ă c ii; Iisus
Hristos, Domnul nostru, este Prinţul p ă c ii; Evanghelia Lui este Evan
ghelia păcii, şi toţi slujitorii Cultelor sînt chemaţi să fie vestitori şi fă
cători de pace în lume.
Conştienţi de răspunderea deosebită pe care noi, slujitorii cultelor
o avem pentru apărarea vieţii, considerăm că tocmai aici, pe ogoruil
păcii, se deschide un cîmp larg pentru misiunea noastră, în care ne
putem manifesta din plin pentru prom ovarea spiritului de înţelegere între
oameni şi popoare.
Cunoştinţa că Dumnezeu vrea pace şi că cei ce II slujesc sînt împreună-lucrători cu El la marea operă a păcii, constituie un puternic
imbold în năzuinţa pentru pace a tuturor slujitorilor Cultelor.
De aceea, în legătură cu form ele de manifestare ale Cultelor pentru
slujirea păcii, aş dori să amintesc că Dumnezeu ne-a dăruit nouă, slu
jitorilor Cultelor, cea mai puternică armă, în faţa căreia tremură şi iadul,
şi aceasta este predica. Prin ea noi putem destrăma şi chiar nimici urzirile de înarmare şi război. Să folosim deci această armă şi în predicile
noastre, să arătăm în mod permanent cît de preţioase sînt vrem urile de
pace, singurele vrem uri în care oamenii pot construi cu adevărat.
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în felul acesta altarele şi am voanele de la care propovăduim prin
cipiile învăţăturii creştine trebuie să fie adevărate focare care să încăl
zească inim ile oamenilor pentru pace, înfrăţire, iubire şi încredere, determinîndu-i să se exprime îm potriva alunecării omenirii spre un nou
război mondial, care în condiţiile de astăzi ar d eveni un adevărat
cataclism.
în cadrul conferinţelor periodice la care participă slujitorii C ulte
lor sînt dezbătute subiecte cu caracter social şi doctrinar, cultivîndu-se
spiritul păcii şi al înţelegerii între oameni de toate vîrstele, de toate
categoriile sociale şi de toate naţionalităţile.
In publicaţiile teologice ale Cultelor, învăţătura despre înfrăţire,
despre unitate şi iubire, îşi găseşte un lo c foarte important, scopul aces
tei învăţături fiind strîns legat de educaţia pentru pace a tuturor sluji
torilor Cultelor şi im plicit a credincioşilor acestora.
De asemenea, în toate seminariile şi institutele de învăţămînt supe
rior din cadrul Cultelor, în care sînt pregătite cadrele de slujitori ai Bi
sericilor, instruirea lor religioasă este împletită în mod armonios cu
educaţia în spiritul păcii, al înfrăţirii şi al umanismului de care are ne
voie astăzi întreaga omenire.
Conducătorii Cultelor, profesorii de teolo gie şi reprezentanţii Cul
telor din ţara noastră, participînd la întrunirile organizaţiilor religioase
internaţionale, prin cuvîntul lor contribuie în mod p ozitiv lla găsirea
celor mai bune soluţii pentru rezolvarea
problem elor care frămîntă
omenirea contem porană: dezarmarea, înfrăţirea, ^jdirea încrederii în
tre oameni şi popoare, cooperarea, toate acestea avînd ca scop slujirea
păcii.
Urmînd exem plul preşedintelui ţării noastre, Domnul N icolae
Ceauşescu, care s-a făcut mesagerul păcii pe toate meridianele pămîntului, reprezentanţii cultelor din ţara noastră înfăţişează la întrunirile
religioase internaţionale concepţia realistă şi sănătoasă despre pace a
ţării noastre, care se bucură de o tot mai mare apreciere pretutindeni.
Sîntem încredinţaţi că mesajul păcii şi al bunei în ţelegeri îptre oa' meni, transmis pămîntului în m elodia îngerească de la Betleem este
preluat astăzi de fiii păcii şi purtat în întreaga lume, în scopul edificării
unei noi lumi — lumea păcii, a încrederii şi a dreptăţii».
Preot Constantin Pârvu — v ica r adm inistrativ pa tria rh a l:
«Problem a păcii, problemă vitală pentru întreaga omenire, poate
fi slujită şi sprijinită de pe multiple planuri, inclusiv de pe planul r eli
gios pe care se situează cultele şi noi toţi cei de aici care aparţinem
unuia dintre acestea.
Problema v ie ţii umane şi cea a existenţei planetei noastre sînt as
tăzi mai mult ca oricînd condiţionate de problema păcii. De aceea, pen
tru noi, slujitorii şi membrii Cultelor din România, slujirea păcii este o
îndatorire prim ordială, iar una din form ele de slujire a păcii şi înfră
ţirii credincioşilor C ultelor din România, la care doresc să mă refer în
cuvîntul meu, este ecumenismul practic local.
Unul din fenom enele caracteristice ale v ie ţii creştine din veacul
nostru, care a influenţat şi influenţează puternic gîndirea teologică şi
lucrarea Bisericilor, este năzuinţa către unitatea creştină, iar mişcarea
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de refacere a unităţii a dobîndit denumirea de ecumenism. N efiin d încă
posibilă o unitate în mărturisirea aceileiaşi doctrine comune şi a prac
ticării intercomuniunii, Biserica Ortodoxă Română, celelalte Biserici şi
culte creştine din ţara noastră, au găsit calea cea mai adecvată pentru
cunoaşterea reciprocă, pentru apropierea şj colaborarea în perspectiva
unităţii, calea ecumenismului practic local, adică a întîlnirii şi lucrării
comune în problem ele de doctrină, atît cît este posibil deocamdată, dar
mai ales în o seamă de problem e care-şi găsesc fundamentarea lor m
învăţătura creştină, şi anume în problem ele sociale şi în cele care pri
vesc bunăstarea, progresul şi fericirea întregului nostru popor.
Această colaborare şi conlucrare pe tărîmul ecumenismului practic,
la noi, în România, a depăşit de mult delim itările creştine, e l deschizîndu-se şi polarizînd în acţiunile sociale şi obşteşti nu numai cultele creş
tine, ci şi pe cele necreştine.
Ecumenismul practicat de C ultele din România se datorează pe de
o parte rezolvării problem ei naţionale de la noi în spirit profund uma
nitar şi democratic. In acelaşi timp se datorează principiilor libertăţii
religioase care guvernează raporturile dintre C ultele de la noi şi rela
ţiile lor cu autoritatea de stat.
Se ştie că în România funcţionează şi sînt recunoscute de lege 14
Culte religioase. Ele sînt egale în faţa le gii şi autonome în ceea ce pri
veşte raporturile dintre ele. A ceste condiţii conduc în mod nem ijlocit
la crearea unei atm osfere de respect ^reciproc între slujitorii şi credin
cioşii Cultelor de la noi, la înfrăţirea dintre ei, la unitatea de colabo
rare în acţiunile obşteşti, în problem e de slujire şi apărare a păcii, la
îndeplinirea îndatoririlor de cetăţeni ai ţării în care trăiesc, indiferent
de naţionalitate sau credinţă religioasă.
Ecumenismul local practicat de Cultele religioase din România este
expresia dorinţei lor de înfrăţire în slujirea idealurilor de unitate în
Hristos, «ca toţi să fie una» (Ioan 17, 21), dar el constituie în acelaşi
timp şi o contribuţie la unitatea poporului român, la unitatea şi apro
pierea dintre culte.
Ecumenismul practic local al Cultelor de la noi este totodată o
treaptă superioară a solidarităţii umane pe care au păşit şi merg îm
preună clerul şi credincioşii cultelor creştine ou cei ai cultelor mozaic
şi musulman. Practicarea lui sporeşte respectul reciproc şi măreşte în
crederea naţionalităţilor conlocuitoare în v iitoru l fericit al întregului
popor român. Istoria atestă că în îm prejurări deosebite, credincioşii
cultelor din România s-au simţit şi au acţionat solidar în virtutea iu
birii evanghelice, a apostolatului social şi a umanitarismului, apărînd
şi slujind unitatea de neam, independenţa şi suveranitatea poporului şi
patriei noastre.
Adevăratul nostru ecumenism local este cu totul străin id eologiei şi
practicării prozelitismului de orice fel, ştiut fiind că prozelitismul ge
nerează învrăjbire confesională şi este o încălcare a libertăţii de con
ştiinţă şi a libertăţii religioase. în România, de mult locul prozelitismu
lui provocator de vra jbă şi neînţelegeri, a fost luat de frăţietatea con
fesională care slujeşte unităţii poporului, edificării societăţii actuale,
armoniei şi păcii tuturor fiilor ţării noastre.

ADUNAREA CULTELOR DIN R O M Ă N IA

ncă
aci şi
Ltru
iva
ării
dar

367

A ş putea spune că nu întîmplător zi'lele acestea aniversăm 35 de ani
de la înalta consfătuire a şefilor de culte din ţara noastră, care a avut
loc la 23 iunie 1949, din iniţiativa regretatului patriarh Justinian. în
aceste trei decenii şi jumătate form ele conlucrării şi cooperării interconfesionale s-au amplificat şi diversificat, au dobîndit dimensiuni noi
şi au statornicit un climat confesional ale cărui efecte p ozitive se re
simt în relaţiile dintre naţionalităţile conlocuitoare, cimentînd unitatea
poporului român.
O deosebită importanţă pentru prom ovarea ecumenismului în ţara
noastră au avut şi au Conferinţele teologice interconfesionale — 43 la
număr pînă acum — , care prin tematica lor teologică, de etică creştină
şi etică socială, au contribuit la cunoaşterea, apropierea şi înfrăţirea
Cultelor religioase de la noi, la preţuirea reciprocă de care se bucură
profesorii de teologie, la înfrăţirea clerului şi credincioşilor cultelor
religioase.
M arile problem e care frămîntă omenirea contemporană şi îndeosebi
problema păcii, a dezarmării, a v ie ţii şi existenţei, au făcut obiectul
unor largi dezbateri în cadrul acestor conferinţe, relevîndu-se puncte
de vedere şi răspunderea Cultelor religioase în legătură cu aceste p ro
bleme. în cadrul aoesitor conferinţe, reprezentanţii C ultelor şi-au
exprimat adeziunea la politica internă şi externă a statului nostru,
la in iţiativele |şi acţiunile pemitru p&ce întreprinse de Domnul
N icolae Ceauşescu, preşedintele ţării noastre, dînd astfel dovada inte
grării B isericilor şi Cultelor din România în realităţile v ie ţii sociale
oanitemporaine.
Această integrare a fost apreciată totdeauna de conducerea de stat
din ţara n oastră: «în condiţiile istorice actuale, cînd poporul român
îşi făureşte o viaţă nouă, socialistă, în care fiecare cetăţean îşi poate
manifesta din plin personalitatea, poate participa la edificarea patriei
libere, independente şi fericite, Bisericii O rtodoxe Române, — ca şi ce
lorlalte culte religioase — , îi revin e îndatorirea de a sprijini din toate
puterile această măreaţă operă constructivă», spunea Domnul preşedinte
N icolae Ceauşescu, la primirea Prea Fericitului Patriarh Iustin, cu pri
lejul înmîmării Decretului de recunoaştere ca Patriarh al Bisericii O rto
doxe Române.
Expresia aprecierii de care se bucură cultele religioase din ţara
noastră din partea conducerii de stat, este prezenţa reprezentanţilor 'lor
în marele forum al naţiunii române «Frontul Democraţiei şi Unităţii So
cialiste», precum şi faptul că unii clerici şi conducători de culte sînt
membri ai M arii Adunări Naţionale.
în concluzie la cele expuse mai sus, putem afirma că ecumenismul
local practicat de Cultele religioase din România este o realitate isto
rică vie, care a pătruns adînc în conştiinţa şi viaţa clerului şi credin
cioşilor acestora, realitate care a schimbat profund şi p ozitiv relaţiile
dintre cultele de la noi, legîndu-le de viaţa poporului în m ijlocul că
ruia trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea. De aceea, în mod unanim şi
solidar, ierarhii Bisericilor din România, conducătorii Cultelor reli
gioase şi toţi eredincioşii lor, au răspuns la in iţiativele preşedintelui
Republicii Socialiste România şi la A p elul pentru dezarmare şi pace al
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Frontului Democraţiei şi Unităţii socialiste, angajîndu-se în mod ferm
să sprijine realizarea marelui deziderat al omenirii contemporane : sal
varea păcii, salvarea vieţii, salvarea existenţei planetei noastre».
Arhim. dr. Zareh B aron ian — v ica r adm inistrativ al Episcopiei A rm eano-G regoriene din B u cu reş ti:
«Cuvîntul «P ace», semnificaţia ilui, dorinţa de pace, urarea de pace
şi în sfîrşit tot ce se poate înţelege prin acest cuvînt multilateral şi exis 
tent în toate dicţionarele popoarelor, îl găsim în Sfînta Scriptură într-um număr de o sută de fraze sau p en icop e: de 34 ori în Vechiul
Testament îşi de 66 ori în N oul Testament.
O primă concluzie s-ar putea trage de la faptul că problema păcii,
sau unei păci, sau necesitatea păcii în viaţa popoarelor, a fost, a rămas
şi va rămîne cea mai importantă problemă de rezolvat pentru toate na
ţiunile care doresc să păşească pe drumul progresului şi civilizaţiei, al
destinderii, al cunoaşterii reciproce şi al colaborării în spiritul dra
gostei, după cum spunea Sfîntul apostol P avel în epistola către Efeseni
(2, 23) : «Pace, fraţilor, şi dragoste !».
A v în d ca temei acest adevăr biblic, Biserica O rtodoxă Română,
Cultele religioase din România, atît prin participarea lor la adunările
organizaţiilor creştine 'locale, cît şi mondiale, au prom ovat şi promo
vează neabătut ideea păcii ca o necesitate absolută pentru progresul
naţiunilor în general.
Am intim aici unele acţiuni şi poziţii ale C ultelor religioase pentru
apărarea păcii, exprimate în cadrul unor adunări ale
organizaţiilor
creştine mondiale, în cursul anului 1983.
A stfel, în cadrul întrunirii ecumenice pentru pregătirea participării
la adunarea generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, la Vancouve r (Canada), participanţii, s-au axat asupra problem ei esenţiale a în
trunirii şi anume «Dumnezeu ca garşfit al v ie ţii şi păcii».
între 7— 11 februarie 1983, în cadrul lucrărilor sesiunii Secretaria
tului internaţional al Conferinţei Creştine pentru Pace, delegatul Bise
ricii O rtodoxe Române, în cuvîntul său, s-a referit pe larg asupra pozi
ţiei pe care România o are în problema păcii, dezarmării, creşterii în
crederii între state, precum şi acţiunile întreprinse de statul român în
vederea instaurării unui climat de înţelegere, dragoste şi pace.
Problema păcii a fost prezentă şi pe ordinea de zi a întrunirii gru
pului de lucru «Europa şi Orientul m ijlociu » al Conferinţei Bisericilor
Europene, la care a participat şi un delegat al Bisericii Ortodoxe R o
mâne.
în cadrul acestei întruniri ce a avut lo c la Geneva în zilele de
16— 17 februarie 1983, unul din subiectele principale a f o s t : «Respon
sabilităţile comune a'le Bisericilor din Europa şi Orientul m ijlociu în
acţiunile pentru pace şi înţelegere».
Problem a păcii n-a lipsit, de asemenea, nici de la întrunirea com isiei
speciale pentru securitate europeană a Conferinţei Creştine pentru
Pace, ce s-a desfăşurat între 21— 25 februarie 1983, la Liebfrauenberg
(Franţa), organizată de către Federaţia protestantă din Franţa.
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La această întrunire, delegatul român, în intervenţia sa, a scos în
relief eforturile depuse de Biserica Ortodoxă Română, de celelalte Culte
religioase din România, pentru promovarea unui climat de pace şi
destindere în întreaga lume.
O nouă mărturie a relaţiilor frăţeşti bazate pe dragoste şi pace a
fost vizita unei delegaţii a Bisericii O rtodoxe Române în Armenia, în
toamna anului trecut, care a participat la festivităţile om agiale ce au
avut loc la Ecimiadzin.
Amintim aici că dintotdeauna raporturile dintre Biserica Ortodoxă
Română şi Biserica Armeană, dintre poporul român şi poporul armean,
au fost întemeiate pe principiile dragostei şi păcii.
Poporul român a fost dintotdeauna profund ataşat ideilor păcii, prie
teniei, conlucrării cu alte naţiuni.
Iată deci că şi în prezent pornind de la aceste idealuri, patria
noastră, România, şi conducătorul ei, Domnul preşedinte N ico lae
Ceauşescu, nu precupeţesc nici un efort, spre soluţionarea paşnică a
tuturor problem elor pe calea tratativelor ce privesc progresul şi pacea
lumii.
Cu aceste năzuinţe, amintind cuvintele Apostolului, închei spunînd : «M ilă vouă şi pace şi iubirea să se înmulţească» (Iuda 1, 2)».
P. S. Episcop vicar Justinian M a ra m u re şa n u l —
Vadului, Feleacului şi C lu ju lu i:

A rh iepiscopia

«Consider că noi toţi ne aflăm aici în exerciţiul misiunii. Pentru că
toţi slujitorii lui Dumnezeu sînt în primul rînd slujitorii păcii, ai respec
tului, ai dragostei între oameni. Iar cînd ne abatem de la aceste coman
damente, nu mai sîntem slujitorii lui Dumnezeu. Există deosebiri con
fesionale între noi, dar în problema păcii toţi slujitorii lui Dumnezeu
sîntem întotdeauna solidari, îm potriva indiferenţei care este antiteza
iubirii, — cum a spus Eminenţa sa Dr. M oses Rosen. Solidaritatea
umană în scopuri bune întotdeauna m-a im presionat adînc.
în această înclinaţie spre solidaritate eu văd măreţia şi triumful
omenirii faţă de toate forţele răuilui ce-1 înconjoară pe om. îm potriva
tuturor relelor ce ameninţă minunata fiinţă umană, şi dinlăuntru şi din
afară, şi din partea unor puteri fizice, cum ar fi întunericul şi lumea
moartă ce ne înconjoară, dincolo de atmosfera planetei noastre, pămîntul fiind o insulă izolată într-un imens pustiu, o insulă ce trebuie
să înfrunte un ocean fără de margini, al cărui întuneric poate fi suportat
de oameni numai strîngîndu-se unul lîngă altul, privindu-se în ochi
unul pe altul, a'lungîndu-şi prin aceasta spaimele şi neliniştea. Iar cînd
ne coborîm cu gîndul aici pe pămînt, uneori chiar şi natura înconjură
toare este ostilă omului, acestei fiinţe suave care, prin darurile, prin
calităţile pe care le are, sfidează pustiul şi moartea.
Forţe duşmănoase îl pîndesc pe om şi din lumea spirituală ce se
află dincolo de graniţele lumii materia'le, şi de acolo aceste forţe urmă
resc paşii omului şi în mod perfid caută să-l facă să-şi uite originea lui
imperială, originea lui de fiu al cerului, originea lui dumnezeiască, ca
astfel omul să decadă şi să devină un instrument al celui rău.
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în faţa acestor forţe negative care vin dinlăuntru şi din afară, omul
simte nevoia să fie solidar cu semenii dui, pe care doreşte să-i conştien
tizeze, să le stim uleze trezia, să-i îndemne să-şi ţină p rivirea îndreptată
spre un ideal ce este sacralizat de cruce, de întruparea lui Dumnezeu,
prin care Dumnezeu, căutîndu-1 pe om, s-a solidarizat cu el şi l-a salvat
din starea de singurătate în care omul se găsea.
Dacă omul însă nu se solidarizează şi el cu Dumnezeu, viaţa lui,
existenţa lui, alunecă spre fapte lipsite de sens şi de raţiune. Dar dacă i
viaţa se ancorează în poruncile date omului de către Dumnezeu, dintre ,
care una, cea mai sfîntă, este : «T răiţi în pace cu toţi oam enii» (Rom.,
12, 18), deodată totul se înseninează, toate îşi primesc sens şi raţiune.
Spaţiul nu mai este pustiu, pămîntul nu mai este o insulă izolată, încon
jurată de o lume ostilă, viaţa nu mai este o enigmă tulburătoare, pentru
că ea este străbătută de străfulgerări încărcate de frumuseţe şi fericire
infinită, după care aspiră orice fiinţă omenească.
în tot ce face omul, eu văd acest efort de realizare plenară a lui,
de eliberare a lui de sub imperiul neputinţei şi neştiintţei.
Prin unitate, prin solidaritate, umanitatea va reuşi să stăpînească
şi sa biruiască răul.
De aceea, această Adunare care are drept scop de a întări solida
ritatea umană este de o mare importanţă pentru noi cei de astăzi.
Dorinţa noastră a tuturor este ca la aceste întruniri şi întîlniri,
acum mai mult decît oricînd, să fim solidari în marea luptă pentru viaţă,
pentru pace.
Să fim solidari prin aceasta îm potriva tuturor relelor ce ne pîndesc.
Să fim solidari şi să ne îm potrivim tuturor relelor din noi şi împo- :
triva tuturor relelor ce ne pîndesc din afară.
Să fim solidari şi să ne îm potrivim tuturor gînduri'Ior războinice ■
ce neliniştesc omenirea.
Să fim solidari pentru triumful binelui, pentru triumful dreptăţii şi
libertăţii pe pămînt.
" ;
Cu toate puterile să apelăm la solidaritatea umană, în care eu văd i
salvarea omenirii.
Să fim solidari pentru apărarea şi biruinţa păcii în lume.
N o i ierarhii, preoţii, pastorii şi credincioşii din România, prin acti
vitatea pe plan intern şi extern a preşedintelui N ico lae Ceauşescu,
avem un minunat exemplu de dăruire pentru cauza m obilizării tuturor
forţelor şi conştiinţelor favorabile păcii, armoniei şi fericirii tuturor
popoarelor şi oam enilor».
Prot. V asile H res tic — P ro to ie ria F ă ltic e n i:
«Dintotdeauna poporul român a iubit pacea. Cu toate acestea
plaiurile M ioriţei au suflat adesea vînturi de război care au purtat
aripile lor, în neant, floarea tinereţii, p îrjolind case şi ogoare.
Iată de ce şi noi, ca slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române, la
demnul iniţiativei preşedintelui N icolae Ceauşescu, nu putem lipsi
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rîndurile celor care se ostenesc pentru apărarea păcii şi ocrotirea v ie 
ţii oamenilor pe pămînt.
Urmînd întocmai ideile şi chemările umanitare ale tuturor oameni
lor de bine de pretutindeni, pentru cauza nobilă a păcii, şi noi, ca
preoţi ortodocşi de pe m eleagurile Fălticenilor şi Sucevei, simţim în
conştiinţa noastră responsabilitatea de a ne găsi alături de întregul po
por, angajaţi ferm în lupta pentru dezarmare şi pace, pentru destindere
şi statornicirea unui climat de încredere şi colaborare între toate na
ţiunile lumii.
Acum cînd un cumplit apocalips pîndeşte respiraţia caldă a copiilor
noştri, respiraţia lumii întregi, tresărim în faţa acestei ameninţări, şi
ca preoţi avem datoria sfîntă de a stabili o legătură imediată între
existenţă şi conştiinţă.
De aceea, în numele «E vangheliei P ăcii» pe care o propovăduim,
ne implicăm în orice acţiune care susţine cauza păcii, a liniştii pe conti
nentul european şi în întreaga lume, pentru oprirea amplasării de noi ra
chete, retragerea şi distrugerea celor existente şi trecerea la măsuri
concrete pentru dezarmare.
A zi, cînd problem a războiului şi a păcii a devenit o condiţie a
existenţei la nivel planetar, ca preoţi ortodocşi români, nu avem dreptul
de a rămîne în afara marelui front al păcii, deschis de marele erou al
păcii, Domnul N icolae Ceauşescu. Şi aceasta cu atît mai mult cu cît
pacea este darul lui Dumnezeu.
însuşi M întuitorul cînd «a venit, pacea a binevestit» (Efes., 2,
17— 18). Pacea îşi are originea în Sfînta Treim e şi, ontologic, în întreaga
creaţie. Ea nu este un dar pe care omu'l trebuie să-l prim ească pasiv,
ci este un dar care obligă pe fiecare la acţiune. Ea nu face parte numai
din învăţătura Bisericii, ci din însăşi fiinţa ei, căci fară pace Biserica
s-ar îndepărta de Dumnezeu, ar nega pe Hristos.
Pacea este voia lui Dumnezeu, este tihna oamenilor de pretutindeni,
este condiţia muncii, rodul rugăciunii, este chemarea noastră a celor
de azi, a celor de mîine.
în aceste zile, omenirea are datoria să calculeze cîtă încărcătură
de viaţă trebuie să aibă cuvîntul «P a c e » pentru a dezamorsa rachetele
nimicitoare şi să nu se lase prinsă în m rejele celor ce nu fac altceva
decît să se întreacă în forţe de distrugere.
Ca slujitori ai unor principii morale ce se întemeiază pe iubire,
avem datoria de a susţine, de pe poziţia noastră, toate acţiunile şi ini
ţiativele pentru instaurarea păcii, pentru salvarea vieţii. Fiecare este
răspunzător pentru pacea altuia şi toţi avem aceeaşi responsabilitate
pentru pacea generală.
Porunca păcii este porunca ceasului de faţă. Ca tînăr slujitor al
Bisericii O rtodoxe Române, vreau ca ramura de măslin să fie mereu
verde, iar porumbelul păcii să fie veşnic liber.
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Să păstrăm în fiinţa noastră nădejdea tare şi neclintită că pacea
va birui deoarece Domnul nostru Iisus Hristos ne-a spus : «Pacea M ea
las vouă, Pacea M ea dau vouă... Să nu se tulbure inima voastră, nici
să se înfricoşeze» (Ioan 14, 27)».
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P. S. E m ilian B irdaş — Episcop de A lba Iu lia :
«Slujirea Bisericii în lume îşi are
izvorul în Mîntuitorull Iisus
Hristos, care a venit în lume ca El însuşi să slujească «Ş i să-şi dea
viaţa preţ de răscumpărare pentru toţi...». El a trimis pe Sfinţii Apostoli
şi prin aceştia întreaga ierarhie a Bisericii, spre a îm plini această lu
crare de slujire ; căci a zis : «Precum M -a trimis pe M ine Tatăl, v ă tri
mit şi Eu pe v o i» (Ioan 20, 21). Biserica, prin învăţătura sa, actualizează
permanent umanitatea lui Hristos şi slujirea Lui ca act de iubire în
cadrul căruia El descoperă lumii pe Dumnezeu, prin ascultare faţă de
Părintele Său, astfel punînd începutul împărăţiei Sale celei veşnice în
lume. «N im en i nu cunoaşte deplin pe Tatăl afară de F iu l» (M atei 11, 27),
iar Fiul «...chip al lui Dumnezeu nevăzu t» (Col., 1, 15), S-a pogorît pe
pămînt ca să slujească făpturii, izbăvind-o din păcat şi din moarte.
Iisus Hristos Mîntuitorul, aflîndu-Se în templu, a citit din proorocia
lui Isaia cuvintele care-I definesc slujirea în lume : «Duhul Domnului
este peste M ine pentru că M -a uns să vestesc săracilor Evanghelia, şi
celor orbi, v e d e r e a ; să slobozesc pe cei apăsaţi şi să vestesc anul de
îndurare al Domnului» (Luca 4, 18— 19).
Iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui sînt măsura îm plinirii Legii şi
a proorocilor, fiind culmea spre care trebuie să tindă creştinul în calitatea sa de frate după har al lui Iisus Hristos, omul fiind chemat spre
împlinirea idealului împărăţiei păcii, a echităţii şi a demnităţii umane.
Biserica creştină, urmînd învăţătura dumnezeiescului ei întemeietor, îşi
face din slujirea lumii scopul său permanent. Ea n-a făcut niciodată o
delimitare între slujirea adusă lui Dumnezeu şi cea adusă lumii, sluji
torii ei avînd conştiinţa că în semenul nostru este chipul lui Dumnezeu
creat (Fac., 1, 26) : «Să facem om după chipul şi asemănarea N oastră» ;
iar în altă parte se sp u n e: «C ăci bărbatul nu trebuie să-şi acopere ca
pul, fiind chip şi slavă a lui Dumnezeu» (I Cor., 11, 17). Cu alte cuvinte,
Biserica, prin slujitorii ei, îm plineşte porunca Mîntuitorului, aceea de
zidire a Trupului lui Hristos în om. Biserica creştină a slujit totdeauna
comunitatea umană, în d iferitele etape ale deven irii ei istorice, căutînd
permanent să împlinească această lucrare pentru realizarea împărăţiei
păcii pe pămînt, să descifreze semnele prezenţei lui Dumnezeu şi s-o
orienteze spre ţinta finală : desăvîrşirea omului, condiţia esenţială a dobîndirii împărăţiei veşnice (M atei 5, 48), căci se spune: «F iţi desăvîrşiţi, precum şi Tatăl vostru cel ceresc desăvîrşit este !».
In zilele noastre, prin slujire, Biserica este chemată să saliveze făp
tura creată de m îinile lui Dumnezeu de la moarte, de la un holocaust
care ar putea distruge omenirea prin armele nucleare şi alte m ijloace
de distrugere în masă. în faţa acestei prim ejdii ce pune în pericol în
treaga zidire a lui Dumnezeu, Biserica trebuie să-şi intensifice şi mai
mult slujirea sa în lume pentru împiedicarea «fărăd elegii care se lu
crează acum în Hume» (II Tes., 2, 7), lucrînd pentru pacea pe care Hristos
a lăsat-o testament al său (Ioan 14, 27) : «Pacea M ea vă las vouă, pacea
M ea dau vou ă», ca bunul cel mai de preţ al omenirii, prin care se dă
sens întregii zidiri. De aceea Biserica are îndatorirea să descopere oa
m enilor adevărul că în fiecare fiinţă umană sălăşluieşte Duhul lui Dum
nezeu, ea fiind chemată să realizeze în fiecare om chipul lui Dumnezeu
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prin trăirea în pace cu sine şi cu semenii, prin aceasta creîndu-se o
responsabilitate faţă de el şi faţă de lumea întreagă. A v în d responsabi
litatea şi conştiinţa misiunii ei în lume, Biserica, prin slujitorii ei, tre
buie să realizeze testamentul Mîntuitorului — «Pacea M ea dau v o u ă !»
— , pacea fiind o condiţie esenţială a vieţii, de afirmare a demnităţii
umane.
în acest sens, Sf. Ioan Gură de A u r spune : «N u natura însăşi a lu
crurilor ne face să pierdem pacea, ci slăbiciunea sufletului nostru». De
.aceea, «creştinul este dator să apere pacea cu munca sa, cu truda sa,
şi dacă este necesar, chiar cu prim ejduirea v ie ţii şi a bunului său nume»,
ne spune scriitorul bisericesc Origen.
N oi, slujitorii Bisericii, care avem menirea şi îndatorirea de a con
tinua slujirea lui Hristos în lume, trebuie să facem din lucrarea păcii
preocuparea noastră de fiecare zi, prin aceasta fiind încredinţaţi că slu
jim lui Dumnezeu, oamenilor şi societăţii în care trăim, realizînd astfel
pe pămînt împărăţia păcii şi a iubirii între oa m en i!
La aceasta ne îndeamnă apoi însăşi vocaţia de pace a poporului ro
mân, manifestată de-a lungul istoriei sale. Această vocaţie ne cere să
sprijinim din toate puterile noastre iniţiativele şi acţiunile României
socialiste, ale preşedintelui ţării noastre, Domnul N icolae Ceauşescu, şi
ale întregului nostru popor, pentru pace, dezarmare şi securitate în Eu
ropa şi-n lumea întreagă, ştiind că pacea este condiţia v ie ţii umane şi
componentă esenţială a mîntuirii înseşi.
în numele clerului şi credincioşilor din Episcopia Ortodoxă de Alba
Iulia, ne luăm angajamentul să depunem în continuare toate eforturile
pentru ca prin rugăciune şi cu m ijloacele practice ce ne stau la îndemînă, să ne aducem contribuţia noastră la prom ovarea păcii şi buneiînvoiri între oameni».
Preot Constantin S îrbu —
Iaşilor :

v ica r adm inistrativ al Arhiepiscopiei

«P acea este o altă faţă a iubirii, iubirea şi creşterea în ea fiind
condiţie şi cadru al v ie ţii în pace, cînd energiile creatoare umane se
pot m anifesta în toată plenitudinea dor.
Fiind într-o legătură organică cu iubirea, pacea este, de asemenea,
într-un raport natural şi cu dreptatea, aşa cum sugestiv o inserează
Psalmul 84, 11 : «Dreptatea şi pacea se v or săruta». M ai mult, pacea este
un element constitutiv al Evangheliei, un dar de la Dumnezeu, de la
Hristos Domnul p ă c ii; însă spre a se menţine, a se dezvolta şi a ajunge
la biruinţe depline, ea postulează angajarea tuturor forţelor umane pen
tru pace, ea este un dar şi o cucerire permanentă.
A stfel se exp lică angajarea întregului nostru popor, mai mult, a în 
tregii omeniri, pentru cauza păcii, a v ie ţii în lume, atît de grav ame
ninţată de escaladarea fără precedent şi mereu ascendentă a cursei
înarmărilor, în primul rînd a înarmării nucleare, care ameninţă existenţa
civilizaţiei şi a v ie ţii pe planetă.
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Clerul şi credincioşii Bisericii O rtodoxe Române,
conştienţi de
aceasta, aderă cu hotărîre şi cu deplină convingere la toate eforturile
ce se fac pentru menţinerea păcii, a destinderii între oameni şi
popoare, dînd astfel expresie voin ţei dintotdeauna de pace a poporu
lui român. Ei fac acest lucru şi acum cînd toate popoarele au intrat în
corul planetar al păcii, cerîmd cu insistenţă oprirea diabolicei curse a
înarmărilor, acum pînă nu este prea tîrziu, căci o declanşare a arsenalu
lui atomo-nudlear existent, p otrivit tuturor previziunilor, ar fi cîntecul
de lebădă al unei planete care s-ar stinge în moarte.
Urmînd exem plul viu al preşedintelui României socialiste, Dl.
N ico lae Ceauşescu, poporul nostru, şi noi alături de el, facem apel la
raţiune, chemăm naţiunile Europei şi ale lum ii întregi să vegh eze pen
tru ca nu cumva nesăbuita cursă a înarmărilor să facă din continentul
nostru un cimitir al civilizaţiei, umbrit de ciuperci atomice, şi pentru
ca nu cumva nebunia negustorilor m orţii să triumfe asupra vieţii.
Pentru noi creştinii, pentru noi cei care sîntem trăitori ai Evanghe
liei lui Hristos care fericeşte pe făcătorii de pace, a sprijini eforturile
pentru înfăptuirea păcii înseamnă — aşa cum arăta în una din cuvîntările sale Prea Fericitul Patriarh Iustin — o lucrare în vederea mântuirii
noastre : «Pentru noi, oamenii Bisericii, pacea <şi cooperarea sînt com
ponente ale mîntuirii însăşi, căci în Hristos s-a realizat pacea omului cu
Dumnezeu, pacea şi frăţia între oameni şi larga colaborare a oamenilor
în slujba vieţii, a păcii şi a mîntuirii proprii».
De acum, noi slujitorii şi fiii Bisericii Ortodoxe Române, trebuie —
spunea I. P. S. M itrop olit Teoctist a'l M o ld o v e i şi Sucevei, la sesiunea
anuală de lucru a Adunării eparhiale din 4 decembrie 1983 — , «să fim
în fruntea sprijinitorilor acestei chemări de apărare a păcii, din ţara
noastră, şi a celor ce doresc ca în_această luptă pentru cauza păcii să
fie alături de toţi oamenii de bine din lume».
De altfel, în acest sens se înscriu şi hotărîrile Sfîntului Sinod, ape
lurile Bisericii noastre, ataşamentul slujitorilor Altarului strămoşesc,
exprimat ia Conferinţele preoţeşti faţă de chemările F.D.U.S. din septem
brie 1983, ferma şi hotărîta noastră angajare, a tuturor închinătorilor
Domnului păcii, de a fi cu fapta şi cu cuvîntul deplini făcători de pace.
Aceste chemări sîn* pentru noi angajament deplin şi hotărît, Cler şi
credincioşi trebuie să avem deplina încredere că sfîntă cauză a păcii va
triumfa, iar viaţa va fi astfel apărată de orice sumbră ameninţare a
morţii.
Să ne rugăm, deci, Dumnezeului vieţii, să ne rugăm Dumnezeului
păcii, pentru întărirea puterilor noastre, ale tuturor doritorilor de bine
din întreaga lume, ca să putem duce lupta la bun sfîrşit, lupta cea mare,
lupta şi munca pentru un v iitor fericit, în care să nu ne înspăimînte te
roarea atomică, ca să putem duce cu vrednicie, cu dreptate şi cu cinste
de români, o existenţă paşnică, liberă şi demnă».
Pr. consilierV asile Bria — A rh iepiscopia Bucureştilor :
«Perm iteţi-m i să prezint în cadrul acestei secţii gîndurile ce nu
tresc, hotărîrea mea de a fi un susţinător al păcii.
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în primul rînd trebuie să arăt că sînt slujitor al unei parohii din
Bucureşti, unde ultimul război mondial şi-a lăsat amprenta pe conştiin
ţele celor ce !l-au trăit, iar candelele ce stau de vegh e la căpătîiul celor
ce-au murit nevinovaţi în bombardamentul din 4 aprilie 1944, răscolesc
trecutul.
Cînd vorbim de salvarea -şi apărarea vie ţii pe planeta noastră, so
cotesc că argumentele creştine trebuie reamintite acelor minţi Infierbîntate de păcatul mîndriei care-i determină să uite de principiile uma
nitare ce trebuie să călăuzească activitatea lor.
învăţăm şi propovăduim că zămislirea v ie ţii îşi are izvorul în Dum
nezeu şi că am fost zidiţi în Hristos Iisus spre fapte bune ,(Efes., 2, 10);
că am devenit hristofori şi împreună-umblători întru cele sfinte.
Cunoscînd că peretele din m ijloc al despărţiturii a fost surpat de
Hristos, care este pacea noastră, noi slujitorii sfintelor altare, cît şi
credincioşii parohiilor noastre, sîntem conştienţi de importanţa lucrării
în via păcii.
în al doilea rînd, glasul conştiinţei ,şi al raţiunii noastre ne spune
că trebuie să stăruim în a înăbuşi pornirile egoiste înrădăcinate în fi
rea omului şi să deschidem larg porţile inim ii şi braţele spre a îmbrăţişa
cu dragoste de frate pe tot amul cu care venim în legătură, indiferent
de neam, de credinţă sau alte condiţiuni.
în al doilea rînd, conştientizarea noastră şi a enoriaşilor noştri asu
pra pericolelor ce ameninţă viaţa trebuie să fie împletită cu rugăciunea
şi cultivarea iubirii, spre a-i cunoaşte lărgim ea, lungimea, adîncim ea
şi înălţimea acesteia (Efes., 3, 18).
Sînt alături şi eu de toţi cei ce iubesc viaţa cea desăvîrşită în Hris
tos şi sînt lucrători în opera de perpetuare a păcii şi dragostei în lume.
De asemenea, făcîndu-mă ecoul -gîndirii şi simţirii credincioşilor pe
care-i păstoresc, perm iteţi-m i să exprim ataşamentul nostru faţă de
politica internă şi externă a statului nostm, faţă de politica României
şi a D-lui preşedinte N ico lae Ceauşescu, de pace şi prietenie cu toate
popoarele lum ii».
Pr. O c ta v ia n
Bucureştilor :

P op escu

—

vica r

adm inistrativ

al A rh iepiscopiei

«Dacă cuvîntul meu nu va fi la înălţimea cuvîntărilor rostite de
antevorbitorii mei, aceasta se datorează faptului că nu am pregătit un
cuvînt scris. Problema fiind mult prea importantă, fiind vorba de «a fi
sau a nu fi», cum zice Shakespeare, orice om de bine trebuie să fie lup
tător pentru pace. Ceea ce mi se pare curios este faptul că sub aspectul
civilizaţiei şi al ştiinţei, lumea a înaintat foarte mult — străbătînd v ă z 
duhul, adîncurile m ărilor şi alergînd cu viteza sunetului; sub aspect
moral însă omenirea a rămas mult în urmă. Fiarele trăiesc în haite şi nu
se sfîşie, iar omul, de cînd şi-a îngrădit bucata de pămînt, caută felurite
mijloace, de la bîtă pînă la rachetă, de a se apăra sau de a cotropi alte
terenuri. C eea ce mi se pare şi mai curios este faptul că sînt războaie
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tocmai între popoare creştine. Georges Blond — istoricul francez care a
scris cartea «Les fous de Dieu», tradusă în româneşte sub titlul de «Fu
rioşii Domnului», arată că timp de trei secole s-au luptat romano-catolicii cu hughenoţii, făcînd mai multe victim e decît primeie trei veacuri
de persecuţii creştine. Astăzi sînt recrudescenţe la Belfast în Irlanda.
Deci ceea ce socot eu că lipseşte om enirii şi mai ales creştinilor, este
virtutea dragostei, mai ales că popoarele ce fac parte din cele două
blocuri militare,, sînt creştine.
De asemenea, socot că ne rugăm prea puţin pentru pace. La 23 oc
tombrie 1981, Dl. N ico lae Ceauşescu a cerut în cadrul unei consfătuiri
a FDUS-ului Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin sa facă parte din i
comisia celor cinci pentru redactarea Apelului şi a ad ău gat: «Dumnea- j
voastră preoţii să vă rugaţi pentru pace». Intr-adevăr. Sîntem oameni ai j
rugăciunii şi cunoaştem puterea rugăciunii (Iac ov 5). Cînd M oisi se [
ruga pentru poporul biblic care se lupta cu amaleciţii, biruiau is ra eliţii;
cînd obosea, biruiau a m a le c iţii; şi atunci a pus pe A aron şi Hur s ă -i;
sprijine m îinile la rugăciune, şi a biruit poporul biblic.
j
Se cheltuiesc pentru înarmare 800 de m ilioane de dolari anual, ş i!
1/3 din omenire este subnutrită. Trebuie să facem orice efort pentru oj
nouă ordine economică în omenire.
•
Sfîntul apostol P avel ne îndeam nă: «U rm ăriţi pacea şi sfinţenia,
fără de care nimeni nu v a vedea pe Dumnezeu». Această «urm ărire»
înseamnă : efort, alergare, .luptă, prindere şi menţinere, cu orice preţ, .
Pacea este bunul suprem şi merită orice efort».
Eminenţa Sa P a u l Szedressy — conducătorul B isericii Evanghelice
S. P. din C lu j-N ap oca :
«B isericile creştine, Cultele religioase din ţara noastră — potrivit
mărturisirilor ilor de credinţă, tradiţiilor lor, sînt diferenţiate în ce pri
veşte înţelegerea şi interpretarea învăţăturii Evangheliei, în săvîrşirea
slujbelor religioase, respectiv în mărturisirea credinţei lor religioase.
A cest lucru este evident şi corespunde libertăţii religioase, asigu
rate de Constituţia ţării, de Legea Generală a C ultelor şi de Statutul de
organizare şi funcţionare a Cultelor religioase recunoscute. Biserica
creştină şi cultele religioase sînt însă unite în prom ovarea şi realizarea
m arilor idealluri care slujesc fericirea fiecărui om, propăşirea întregii
naţiuni şi au ca scop final supravieţuirea întregii creaţii.
Este suficient să mă refer aici la adevărul indiscutabil că la baza
învăţăturii creştine, la tem elia credinţei religioase stau porunci divine,
care nu şi-au pierdut cu nimic valoarea, însemnătatea şi necesitatea lor,
Să ne gîndim doar la faptul, că încă cu peste 3000 de ani în urmă au
existat deja porunci care au apărat şi reglementat viaţa familială, au
interzis omorul, desfrîul, furtul, minciuna şi au arătat desluşit sursa
discordanţei umane : dorinţa de a stăpîni ceea ce aparţine altuia, rîvna
după bunurile altuia (leş., 20). De aceste porunci d ivine sîntem legaţi
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şi prin cuvintele M întu itoru lu i: «Să nu socotiţi că am venit să stric
Legea sau p ro o ro c ii; n-am venit să stric, ci să îm plinesc» (M atei 5, 17).
în respectarea acestor deziderate majore nu putem avea nici o în
doială că ar exista v re o neînţelegere între Cultele din ţara noastră.
Cităm în acest sens acele cuvinte, rămase întipărite în amintirea noas
tră, pe care le-a rostit P. F. Patriarh IU ST IN la cel de al II-lea Congres
al FDUS în 1980 : «N e găsim aici pentru a da mărturie despre solidari
tatea noastră cu fiecare dintre Dvs., cu toţi fiii poporului nostru, în
strădaniile comune de a zidi viaţa cea nouă în ţâra noastră nouă».
Iar în ceea ce priveşte unitatea Bisericilor creştine cu celelalte culte
religioase, solidaritatea ce ne leagă pentru realizarea scopului final —
supravieţuirea întregii creaturi — să ne aducem aminte de formularea
tematicii cu prilejul Conferinţei de pace din 1982, organizată la M os
cova : «Reprezentanţii religiilor pentru salvarea darului sfînt al vie ţii
de o catastrofă nucleară». Trebuie să subliniem deci, că cultele din R o
mânia sînt solidare, sînt unite în tot ceea ce priveşte preţuirea vieţii,
valoarea ei şi sînt unite în toate acţiunile care slujesc apărarea vieţii.
Susţinem această teză pe baza urm ătoarelor considerente
a) Cultele religioase din România sînt solidare în slujirea omului,
semenului nostru. Cultele religioase nu vor să cunoască în această pri
vinţă deosebiri de naţionalitate, de .confesiuni, de limbă sau de rasă.
Un exemplu grăitor să ne fie acel samarinean care, deşi socotit străin,
in drumul săy. s-a oprit lîngă călătorul atacat, suferind, şi i-a oferit în
momentele cele mai grele ale v ie ţii sale un ajutor pentru a putea supra
vieţui. Astfel, expresia «sem enul» nostru primeşte în lumina Noului
Testament noi dimensiuni. De asemenea, Apostolul Paved, elimină orice
deosebire de origine într6 iudei şi greci, sau barbari, între învăţaţi sau
neînvăţaţi (Rom., 1).
b) în această ordine de idei şi pentru că am abordat problem a na
ţionalităţilor relev faptul că C ultele religioase sînt soilidare cu modul
umanist şi democrat în care s-a rezolvat problema naţională în ţara
noastră. Slujbele bisericeşti sînt oficiate în limba maternă a credincio
şilor, în cazul Bisericii în numele căreia vorbesc, în limba maghiară şi
slovacă şi tot în limba maternă ne este asigurată cartea de cîntări, de
rugăciuni, M icul Catehism al lui M. Luther şi alte publicaţii bisericeşti.
De asemenea, pregătirea viitorilor preoţi are loc în limba maternă,
fireşte cu condiţia ca ei să însuşească paralel şi limba statului şi o
limbă de largă circulaţie.
c) Cultele din România sînt unite în sprijinirea oricărei acţiuni care
intră în raza ridicării nivelului calitativ şi spiritual al v ie ţii umane. Nu
ne este indiferent ce se întîmplă acolo unde cu ajutorul ştiinţei şi teh
nicii c e lei irîai m oderne şi avansate, se duce o liuptă pentru salvarea v ie 
ţii, pentru redarea ei şi a integrităţii fizice, dacă dintr-un m otiv sau altul
omul a pus în pericol propria-i viaţă sau viaţa semenului său.
d) Sîntem uniţi, de asemenea, în acţiunea de sprijinire a tuturor
preocupărilor care caută să elimine cauzele principale, spirituale sau
materiale ce scurtează viaţa omului. Este important să avem o privire
generală asupra tuturor cauzelor care influenţează viaţa, o reîm prospă
tează sau o ruinează.
7 — B. o. R.
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Acum, adunînd aceste gînduri, concluzia nu poate fi d ecît una sin
gură. Dacă sîntem uniţi pentru .salvarea vieţii, pentru înlăturarea m ize
riei, pentru o viaţă mai bună, pentru mai mulltă dreptate, bunătate, iu
bire, toate aceste lucruri la un loc înseamnă - . P A C E .
— Evident, condiţiile de care dispun C ultele nu sînt la fe l în ţările
Europei sau în ţările altor continente. Principalul însă rămîne neschim 
bat : necesitatea solidarităţii Cultelor, în condiţiile existente.
Şi aceste condiţii există. Ele au fost create, mai ales după sfîrşitul
celui de al doilea război mondial, nu într-o singură zi, dar treptat, trep
tat, şi sînt rodul muncii unor înaintaşi de seamă şi conducători de Bise
rici şi Culte religioase, cărora le mulţumim mult, şi numele lor — chiar
dacă nu le putem aminti aici — nu sînt uitate.
— Care sînt semnalmentele acestei solidarităţi cu care sîntem păr
taşi ? Un ecumenism locali practicat de generaţia de după război şi care
este în continuă confirm are şi întărire ; contacte personale între repre
zentanţii Cultelor, bunele relaţii între aceştia şi organele centrale şi
locale de stat, participarea activă a Cultelor religioase în organizaţia
F.D.U.S.; un cler care nu se izolează de credincioşi, ci rămîne un trup
şi un suflet cu întregul popor pe care-1 slujeşte.
— A sprijini o operă constructivă nu poate să fie doar o îndatorire
impusă, condiţionată de îm prejurări exterioare. Solidaritatea despre care
mi-am propus să spun cîteva cuvinte, mai precis : solidaritatea între Cul
tele religioase din România, ca premisă de fapt existent şi nu doar ca un
deziderat, trebuie să fie o forţă m otrice lăuntrică, care dirijează a ctivi
tatea cultelor şi a fiecărui credincios legat într-un fe l de cultele existente.
A stfel duhul păcii, respectul reciproc, o muncă înfrăţită între toţi cetă
ţenii ţării să devină caracteristici «sine qua non», adică fără de care
cultele religioase nu-şi pot afirma existenţa lor. La acest deziderat do
rim să aducem şi noi, clerul, reprezentanţii Bisericii Evanghelice Sinodo-presbiteriene contribuţia noastră, atît prin participarea ,1a această
Adunare, cît şi prin sprijinirea in iţiativelor şi acţiunilor ţării noastre
şi personal ale Domnului N ico lae Ceauşescu, preşedintele Republicii
Socialiste România, în slujirea, şi apărarea păcii în Europa şi în lumea
întreagă, convinşi fiind că pacea este condiţia «sine qua non» a desfă
şurării şi apărării v ie ţii înseşi şi a planetei noastre, condiţia supravie
ţuirii întregii creaţii.
Arhid. prof Constantin V oicu — re cto ru l-In s titu tu lu i T e olo g ic de
grad U niversitar din Sibiu :
«în cuvîntul meu mă v o i referi la impactul cu totul, negativ al
cursei înarmărilor asupra d ezvoltării om enirii şi păcii popoarelor, şi
în contrast cu aceasta, impactul p ozitiv al dezarmării generale asupra
progresului îşi dezvoltării popoarelor şi păcii în lumea întreagă ; sau,
altfel spus, legătura strînsă care există între dezarmare, dezvoltare şi
pacea lumii. Pentru că nu poate exista azi o pace efectivă în lume fără
dezarmare reală şi dezvoltare rapidă şi echitabilă a tuturor popoarelor,
acestea fiind înseşi com ponentele esenţiale ale păcii lumii în contem
poraneitate şi fără de care ea ar fi doar un cuvînt gol.
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Impactul cursei înarmărilor asupra progresului şi d ezvoltării e co
nomice şi sociale ale omenirii este cu totul negativ şi catastrofal. Prin
uriaşele fonduri m ateriale şi umane pe care le absoarbe anual — cursa
înarmărilor nu reprezintă numai o uriaşă risipă inutilă şi absurdă de
materii prime şi energetice şi o grea povară pe umerii tuturor popoa
relor, ci şi o frînă puternică în calea progresului dezvoltării economicosociale a popoarelor, fiind principalul factor de menţinere şi adâncire a
marilor decalaje pe ansamblul dezvoltării tarilor pe glob, al crizai eco
nomice şi energetice m ondiale şi al subdezvoltării a cel puţin 2/3 din
populaţia lumii.
în acelaşi timp, prin îngheţarea bugetelor militare pentru început
cu cel puţin 10% — cum a propus preşedintele N icolae Ceauşescu —
se deblochează dintr-o dată mari fonduri de materii prime în valoare de
50— 60 miliarde de dolari anual, care se pot folosi în folosul dezvoltării
econom ico-sociale a fiecărei ţări şi a ajutorării ţărilor ,şi popoarelor
care trăiesc în sărăcie absolută. în felul acesta se creează condiţiile în
lăturării efective a vech ii ordini bazate pe inechitate şi inegalitate
care întreţine şi adînceşte continuu nemulţumirile şi e o sursă perma
nentă de tensiune şi insecuritate pe glob, ca urmare a îm părţirii lumii
în ţări bogate şi sărace. Numai prin soluţionarea problem ei subdezvol
tării în lume şi stimularea dezvoltării rapide şi echitabile a tuturor p o
poarelor, prin diminuarea continuă a cheltuielilor m ilitare şi înfăptui
rea dezarmării generale se va putea edifica o nouă ordine mondială, o
lume mai bună şi mai dreaptă — singura chezăşie sigură a păcii, secu
rităţii şi propăşirii popoarelor.
Omenirea este pusă azi în faţa alternativei : moarte sau viaţă.
Alternativa are azi aceeaşi semnificaţie ca odinioară în Vechiul T es
tament : «Iată pun înaintea voastră viaţa şi moartea, binele şi răul,
dreptatea şi războiul ; alegeţi însă viaţa, binele, dreptatea şi pacea, ca
să puteţi trăi voioşi urmaşii voştri».
Toţi deservenţii şi credincioşii Cultelor noastre religioase nu cu
nosc decît o singură opţiune : lupta susţinută — alături de toţi oamenii
de bine de pretutindeni — pentru apărarea şi ocrotirea vieţii, pentru
pace.
P otrivit convingerilor şi credinţei noastre religioase, păcatul şi
răul, războiul şi nedreptatea nu sînt o fatalitate de care nu mai putem
scăpa în veci, pentru că ele au fost învinse în Jertfa Fiului lui Dumne
zeu şi în El noi toţi am prim it puterea de a le stopa şi învinge, oricît
de copleşitoare şi ameninţătoare ar fi forţele răului.
Sîntem realişti şi încrezători că : prin puterile Duhului, prin apelul
la raţiune, care în atîtea rînduri au salvat omenirea, găsind calea înlătu
rării prim ejdiilor grave ce o ameninţau, ca şi voinţa şi eforturile
conjugate ale tuturor oamenilor şi popoarelor, sîntem convinşi că p o
poarele — omenirea întreagă — v or ajunge pînă la urmă să-şi impună
voinţa lor neabătută, de dezarmare şi pace, realizînd aici, pe pămînt, v i
ziunea mesianică a profeţilor : prefacerea tunurilor şi rachetelor în
unelte ale păcii, în pîine şi grîu pentru toţi.
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Solia E vangheliei păcii lui Hristos, credinţa şi convingşrile noas
tre religioase ne întăresc această speranţă şi încredere de nezdruncinat
şi nu ne dau nici un alt drept de a acţiona altfel decît luptînd alături de
toţi fiii patriei noastre şi oamenii de bine de pretutindeni, pentru curma
rea .definitivă a înarmărilor şi războaielor din viaţa omenirii, pentru
dezarmarea generală şi dezvoltarea tuturor popoarelor, pentru o lume
mai bună şi mai dreaptă, a păcii, înţelegerii şi cooperării».
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Pr. prof. Io an Ică — Institutul T e o lo g ic de grad U niversitar din
Sibiu :
«Eforturile susţinute ale statului nostru în sprijinul salvgardării
v ie ţii şi păcii pe planeta noastră, care se bucură de unanimă apreciere
în viaţa internaţională, se înscriu pe linia tradiţiei bimilenare de pace
a poporului român, a cărui concepţie şi voinţă de pace cu toate naţiu
nile şi popoarele o întruchipează şi o afirmă azi statornic în lume, pe
toate planurile şi la toate nivelurile, în frunte cu preşedintele ţării,
Domnul N ico lae Ceauşescu.
în actuala situaţie internaţională deosebit de gravă, prin intensifi
carea fără precedent a cursei înarmărilor nucleare, de amplasare de
noi rachete pe continent, ce poate împinge omenirea în pragul unei
catastrofe m ondiale nucleare, preşedintele N ico lae Ceauşescu este
primul şef de stat care a m obilizat întregul popor pentru apărarea drep
tului la viaţă şi pace al tuturor oamenilor şi la îndemnul său, statul
nostru a lansat stăruitoare Apeluri către toate statele şi popoarele, la
raţiune şi solidaritate, pentru a face totul pentru oprirea cursului deo
sebit de periculos al evenim entelor şi a se trece la dezarmarea generală
şi totală.
Apărarea şi salvgardarea păcii pe planeta noastră a fost de altfel o
preocupare constantă a p oliticii externe a României şi ea s-a concre
tizat în numeroase iniţiative şi propuneri constructiv^, menite să ducă
la destindere, înţelegere şi colaborare între toate statele, pentru apă
rarea dreptului popoarelor la o viaţă liberă şi independentă. între aceste
iniţiative şi propuneri româneşti pentru pace amintim numeroasele D o
cumente şi Declaraţii ale României în cadrul O.N.U. şi C.S.C.E., ca şi
«D eclaraţiile comune» din cadrul relaţiilor cu diferite state, precum şi
Ap elurile F.D.U.S. şi ale M .A,N . (1981, 1983) pentru dezarmare şi pace,
către toate statele şi popoarele iubitoare de pace din lume, ca şi Scri
sorile către conducătorii S.U.A. şi U.R.S.S. pentru oprirea amplasării
de noi rachete în Europa, şi alte iniţiative, care toate sînt pătrunse de
un profund •umanism şi înaltă responsabilitate pentru soarta şi viitorul
omenirii.
A ceste iniţiative au găsit un larg ecou în viaţa internaţională,
pentru că ele sînt în consens cu interesele v itale şi aspiraţiile de pace,
independenţă şi progres ale tuturor popoarelor lumii, oferind o viziune
realistă şi o bază trainică de soluţionare a problem elor fundamentale
ale epocii .noastre şi cheamă la solidaritate cu toţi oamenii şi popoarele
iniţiatoare de pace, pentru a face auzită şi a impune voinţa lor nestră
mutată de a trăi în pace şi a se dezvolta liber. «M ă adresez încă o dată
— a spus recent preşedintele României — şefilor de state şi guverne,
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oamenilor politici, popoarelor din Europa, cu chemarea de a ne uni
forţele, de a acţiona în interesul păcii şi v ie ţii popoarelor noastre. N oi
avem ferma convingere că popoarele, forţele progresiste şi realiste de
pretutindeni, strîns unite, dispun de forţa şi capacitatea necesară de a
schimba cursul evenim entelor şi de a asigura reluarea p oliticii de des
tindere, de colaborare, de a putea impune soluţionarea problem elor prin
tratative, de a opri înarmările, de a realiza noua ordine economică
mondială, de a asigura pacea şi independenţa tuturor naţiunilor lum ii».
Iniţiativele de pace ale statului nostru au găsit un larg ecou şi în
rîndul credincioşilor Cultelor din România, care, alături de întregul
popor îşi de forţele iubitoare de pace din întreaga lume, le sprijină cu
hotărîre şi consecvenţă nu numai pentru realismul lor şi încrederea
nestrămutată în triumful cauzei păcii, dar şi' pentru că ele corespund
credinţei şi convingerilor lor religioase. P otrivit învăţăturilor noastre,
pacea lumii în Hristos, bazată pe dreptate, este una şi indivizibilă pen
tru toţi oamenii şi implică respectarea dreptului la viaţă şi dezvoltare
liberă şi echitabilă al tuturor oamenilor şi popoarelor, ,şi ea se reali
zează prin împreună-lucrarea noastră cu Dumnezeu şi cu toţi oamenii.
Din punct de vedere creştin pacea popoarelor înseamnă înlăturarea de
finitivă a războiului din viaţa omenirii şi convertirea armelor în unelte
ale p ă c ii; în termeni concreţi, pacea prin dezarmare, pentru dezvoltare
şi pentru progresul tuturor. Răul şi războiul nu mai sînt o fatalitate,
întrucît în Hristos, Domnul v ie ţii şi al păcii, noi am primit puterea de
a birui răul şi păcatul, încît prin puterile Duhului şi prin voinţa şi
eforturile unite ale tuturor, pacea şi dezarmarea pot fi impuse.
Stă în puterea noastră, deci, ca strîns uniţi, să impunem respecta
rea dreptului la pace şi viaţă pentru toţi oamenii şi popoarele, să edi
ficăm o lume maâ bună şi mai dreaptă, a păcii şi frăţiei, pe planeta
noastră».
P. S. Episcop vicar Lu cian F ă g ă ră şa n u l — A rh iepiscopia S ib iu lu i:
«Imnul păcii, cîntat de mulţimea de «oaste cerească» la N aşterea
Domnului nostru Iisus Hristos, este cel mai frumos mesaj de pace pe
care Dumnezeu l-a trimis oamenilor.
Pacea cîntată de îngeri, lăsată lumii ca testament de către M întui
torul Hristos celor de aproape şi celor de departe (Efes., 2, 17), cît şi
îndemnurile Sfîntului A p ostol P avel adresate către toţi oamenii din
toate timpurile, în decursul celor două mii de ani de cînd se vesteşte
Evanghelia pe pămînt, n-au fost respectate (Rom., 12, 18).
«O am enii vărsători de sînge», cum îi numeşte psalmistul (Ps., 58,
2), deseori s-au ridicat îm potrivă cejo/
Q C€lO T H p S lţl &
rare, aducînd prin aceasta lacrimi, dureri, pierderi de v ie ţi omeneşti —
pe care le-a creat Dumnezeu :— , precum şi atîtea distrugeri de valori
materiale şi spirituale.
T oţi aceia care au pierit din pricina războaielor, în afară de alţi
bărbaţi, femei şi copii, erau semenii noştri, erau fiii Părintelui ceresc,
oare au murit departe de căminele şi fam iliile lor, fără să ştie de. ce, şi
care, în condiţii de pace, la un loc cu marea fam ilie umană, ar fi putut
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şi ei să-şi pună toate capacităţile lor fizice şi intellectuale în slujba
omenirii, în slujba vieţii, în slujba păcii.
Prin munca lor, alături de cei care au supravieţuit, poate că lumea
de azi ar fi avut o altă înfăţişare, progresul ar fi fost mult mai avansat,
civilizaţia ar fi fost pe trepte mult mai înalte, superioare, şi n-ar fi fost
atîta durere şi suferinţă în inimile a m ilioane de familii.
Din nefericire, nu toţi oamenii ştiu, nu pot să tragă învăţămintele
necesare din toate cele ce s-au întîmplat de pe urma războaielor. C hel
tuielile care se fac neîncetat, fără oprelişte, pentru înarmare, pentru
distrugerea lumii, sînt deosebit de mari, inestim abile.
Niciodată de-a lungul zbuciumatei sale existenţe omenirea n-a cucunoscut un moment de răscruce atît de îngrijorător ca acela pe care
îl trăieşte astăzi. Este vorba de realizări de cele mai moderne arme,
care pot distruge tot ce s-a înfăptuit de milenii, cu multă trudă, cu
inteligenţă şi dăruire. Pericolul care rezultă din imensul arsenal nu
clear va anihila — pe lîngă distrugerea bunurilor materiale — , viaţa
însăşi.
Subliniind acest lucru, Domnul N icolae Ceauşescu, preşedintele
Republicii Socialiste România, spunea : «După Hiroşima, mulţi dintre
cei care au produs bomba atomică au înţeles, au recunoscut că au greşit. :
Acum, însă, situaţia este alta, este de aşa natură că, în cazul cînd se :
v or folosi armele nucleare, nu va mai fi probabil cine să recunoască ;
că a greşit şi, în acelaşi timp, cine să-i tragă la răspundere».
Cunoscînd toate aceste stări de lucruri, oamenii de bună credinţă j
de pe toate laturile pămîntului se organizează în mitinguri de paoe, ;
lansează apeluri pentru pace, caută o unitate comună, un front comun ;
pentru a stăvili acest pericol de distrugere.
;
Pentru noi toţi, pentru oamenii din lumea întreagă, chemarea la ;
pace trebuie să constituie o chemare la datorie, d eoarece toţi sîntem .
răspunzători pentru pacea lumii, pentru apărarea vieţii. O rice război, j
în perspectiva umană, este un război fratricid, o încălcare flagrantă a j
normelor eticii.
i
Preocuparea de pace, impulsionată de inimi curate şi cinstite, din j
toate aşezările ţătiii noastre, a străbătut, prin neobosita dăruire a j
Domnului N ico lae Ceauşescu, pînă la marii conducători de state, culminînd pînă la tribuna N aţiunilor Unite, care a organizat o sesiune
specială închinată păcii şi dezarmării.
Este de ila sine înţeles că mu se poate trăi credinţa numai prin cuvînt, ci şi prin fapte. Slujitorii nu sînt numai ascultători aicuvîntului,
•
ci si ai îm plinirii lui. în acest sens, Prea Fericitul Părinte
Patriarh
Iustin zice : «T oate acţiunile care se întreprind pentru propăşirea pa
triei îşi apărarea păcii în lume să găsească la noi, fiii Bisericii Orto
doxe Române, sprijin puternic şi statornic».
în cadrul acestei ample manifestări de pace ne aflăm aici, repre
zentanţi ai Cultelor din diferite ţări, pentru a apăra pacea şi viaţa
în lume».

ADUNAREA CULTELOR DIN R O M Ă NIA

383

ba

Pr. prof. Ştefan A le x e — Institutul T e o lo g ic de giad U niversitar
din B u cu reş ti:
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«Pacea şi dezarmarea sînt două probleme de importanţă vitală
pentru lumea de azi şi de mîine. D ezvoltarea tehnicii într-un mod uim i
tor şi utilizarea acesteia pentru producerea de armament nim icitor, fac
din pace şi dezarmare două problem e existenţiale. Armament, şi mai
ales armament nuclear, înseamnă distrugere, moarte ,• iar dezarmare
şi pace înseamnă viaţă. între înarmare şi dezarmare se confruntă m oar
tea cu viaţa. Această confruntare devine şi mai temerară prin produ
cerea şi amplasarea de armament nuclear în diferite regiuni, ceea ce
face ca dezarmarea să devină problema cea mai arzătoare a timpului
nostru, problema numărul unu, pentru toate întrunirile din continen
tul nostru şi de pe toată faţa pământului. Şi aceasta va.ră m în e pînă
cînd'glasu l raţiunii şi al înţelepciunii v a triumfa, pînă cînd se v a în
făptui dezarmarea generală şi totală şi ameninţarea războiului nuclear
va fi nim icită prin vorbe, adică prin tratative, după expresia atît de
sugestivă a Fericitului Augustin. Singura cale pentru a ne apăra viaţa
şi viitorul nostru şi al copiilor noştri este realizarea păcii în lume, între
oameni şi popoare, iar primul pas în această privinţă este dezarmarea !
Tema secţiei noastre, şi anume : «Răspunderea Cultelor pentru apă
rarea v ie ţii şi pentru pace», m obilizează conştiinţele noastre şi le anga
jează să găsească drumuri eficace care să ducă la realizarea idealuri
lor de pace, de dreptate, de egalitate, de frăţietate, de încredere între
oameni şi popoare, de prietenie şi de iubire.
A ş dori să amintesc numai două puncte care să arate că tinerii
teologi, elevi, studenţi şi doctoranzi, care se pregătesc în instituţiile
de învăţămînt ale Bisericii O rtodoxe Române, nu rămîn străini de pro
blemele fundamentale care frămîntă lumea contemporană. S-a amintit
în această conferinţă de mai multe ori cuvîntul conştientizare. Aceasta
înseamnă cu alte cuvinte rezultatul unui proces de educaţie. Ei bine,
tineretul nostru din şcolile teologice primeşte o educaţie specială pen
tru a d eveni propovăduitori ai păcii, soli ai păcii, pentru a deveni împreună-lucrători ai «Domnului P ă c ii» (Isaia, 9, 5) şi păstrători credincioşi
ai unei moşteniri dumnezeieşti, adică ai păcii lăsată testament de însuşi
Mintuitoruil nostru Iisus Hristos (loan, 14, 24).
Studenţii teologi beneficiază de o literatură despre pace, bogată,
prin tipăriturile Patriarhiei Române şi ale centrelor eparhiale, precum şi
de experienţa profesorilor care participă la diferite dialoguri teologice
şi întruniri ecumeniste în ţară şi peste hotare.
De asemenea, la Institutele teolo gice există o catedră specială de
ecumenism, la care se pune un accent deosebit pe efortul Bisericii creş
tine de a-şi reface unitatea iniţială şi de a da mărturie lumii de dragos
tea creştină.
M ai mult, sînt organizate conferinţe speciale, în care sînt dezbă
tute toate problem ele care interesează atît dezvoltarea poporului nostru
cît şi viaţa omenirii întregi. '
A l doilea element care întăreşte conştiinţa tineretului nostru de la
Instituţiile de învăţămînt teolo gic este rugăciunea. Programul unei zile
de muncă începe cu o rugăciune comună şi se termină cu o rugăciune
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comună. Am intesc că la rugăciunea de seară, ei se roagă ca patul în
care au să se odihnească să nu se prefacă în mormînt. Slujbele r e li
gioase din timpul săptămînii, în general şi Sfînta Liturghie în special,
sînt axate pe crearea omului păcii şi al dragostei, căci «p reoţia», după
expresia marelui umanist creştin din secolul IV, Sfîntul Ioan Gură de
Aur, «este semnul iubirii lui Hristos. Ea e semnul iubirii turmei lui
Hristos pe care a încredinţat-o păstorului» (Despre preoţie, II, 1).
în sfîrşit, doresc să amintesc şi faptul că în toate strădaniile noastre,
personale şi colective, noi nu sîntem singuri. înainte de înălţare M în 
tuitorul a făgăduit A p ostolilor Săi : «Ş i Eu v o i ruga pe Tatăl şi alt
M îngîietor vă va da vouă, ca să fie cu v o i în veac, Duhul Adevărului,
pe care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L
cunoaşte ; v o i îl cunoaşteţi, că rămîne la v o i şi în v o i v a f i» (Ioan
14, 16— 17).
Sfîntul Duh-Dumnezeu este «Domnul de viaţă făcătorul» şi El, după
cum ne încredinţează Sfîntul apostol Pavel, «v in e slăbiciunii noastre
într-ajutor» (Rom., 8, 26), şi prin botez ne uneşte într-un singur trup
(I Cor., 12, 13). De aceea, dumnezeiescul A p ostol îi îndeamnă pe efeseni : «Silindu-vă, să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii»
(Efes.; 4, 3).
Semnificaţia C incizecim ii pentru vrem ea noastră este şi aceea a
chemării la unitatea creştină şi <la unitatea neamului omenesc în faţa
unei prim ejdii de moarte, a chemării la dragoste îşi pace, între Biserici
şi între oameni de limbi, neamuri, rase, culturi şi obiceiuri diferite.
Sfîntul Duh este duhul înţelegerii, al sfatului şi al înţelepciunii. De
aceea şi lucrarea noastră pentru pace trebuie să fie viguroasă : «Dum
nezeu nu ne-a dat duhul temerii, ci al puterii şi al dragostei şi al
înţelepciunii» (II Tim., 1, 7). «C e i ce fac dezbinări nu au Duhul (S fîn t)»,
spune Sfîntul apostol Iuda în epistola sa (1, 19).
Devenind pnevmatofori, adică purtători ai Duhului Sfînt, C el care
curăţeşte toată întinăciunea sufletului şi face să deosebim cu claritate
binele de rău, lumina de întuneric şi viaţa de moarte, creştinii de pre
tutindeni v or deveni aipostoli şi apărători neînfricaţi ai păcii şi ai vieţii,
dovedind astfel că sînt răspunzători pentru apărarea v ie ţii şi pentru
pace.
Ca dascăl şi slujitor al Bisericii O rtodoxe Române, dar şi ca cetă
ţean al acestei ţări, mă angajez să educ v iitorii preoţi şi credincioşii în
spiritul ataşamentului faţă de politica internă şi externă a statului nos
tru, faţă de propunerile şi iniţiativele pentru dezarmare şi pace ale
României Socialiste şi ale Domnului preşedinte N ico lae Ceauşescu».
Prof. A u g u stin Sch uller — conducătorul P ro to ie rie i evanghelice din
Sighişoara :
«în II Tim otei 1, 7, se spune : «Dumnezeu nu ne-a dat duh de frică,
ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă». Aceasta ne îndrumă spre
smerenie şi la conlucrare, la coexistenţă cu oamenii care gîndesc altfel
decît noi. în sensul acesta astăzi vrem să ne ascultăm unul pe celălalt
şi să vorbim unul cu altul.
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Cum am putea să tăcem cînd pacea este în pericol şi cînd se depun
toate eforturile pentru menţinerea păcii ? Oamenii din întreaga lume
îşi ridică glasul îm potriva înarmării şi îm potriva instalării de rachete
nucleare în Europa. In m arele cor al acestui protest care înconjoară
lumea, vrem să fie auzit şi glasul nostru. Căci pacea nu numai că face
posibilă viaţa, pacea este însăşi viaţa. Biserica noastră nu va sta deo
parte cînd întregul popor român îşi va manifesta voinţa de pace.
Străduinţele şi voinţa întregii populaţii pentru pace se manifestă
şi se exprimă cel mai v izib il în A p elu l pentru pace al Frontului Demo
craţiei şi Unităţii' socialiste.
Deplina adeziune faţă de acţiunile şi iniţiativele de pace profund
umaniste ale poporului şi statului român a fost exprimată în telegram e
adoptate de credincioşii şi slujitorii Bisericii noastre şi de organele
noastre de conducere bisericeşti, şi adresate preşedintelui ţării noastre,
Domnul N icolae Ceauşescu, arătîndu-se că oamenii de pe aceste m e
leaguri au avut totdeauna vocaţia păcii, luptînd pentru ea. Misiunea
noastră ca slujitori ai Bisericii este de a fi făcători şi luptători pentru
pace (M atei 5, 9) şi de a sluji împăcării generale (II Cor., 5, 18).
în anul 1530 reformatorul M artin Luther spunea : «Pacea este bunul
cel mai valoros pe pămînt, ea include într-însa toate celelalte bunuri».
Luther continuă,. spunînd : «această pace este rezultatul unei propovăduiri bune a Sfintei E vanghelii».
Dacă începutul Bisericii este împăcarea oamenilor cu Dumnezeu, în
făptuită prin Iisus Hristos (II Cor., 5, 18— 21), atunci Biserica nu are
altă cale de parcurs decît aceea de a predica îm păcarea între oameni.
La fel descoperim astăzi că expresia biblică «Ş alom » trebuie înţeleasă
în întregime — ca pace pe lume şi pace cu Dumnezeu, ca binefacere şi
mîntuire. Dacă spunem cuvintele apostolice «E l este pacea noastră»
(Efes., 21, 4), atunci ştim că aceasta înseamnă pace cu Dumnezeu şi îm
păcare între oameni.
Drumul spre viitor nu poate fi decît un drum al păcii. în sensul
acesta Bisericile din România susţin iniţiativele şi acţiunile de pace pe
care le desfăşoară poporul român. N o i nu vrem numai ca războiul să fie
evitat, vrem cu întregul popor român împreună cu care trăim şi mun
cim în frăţie şi bună îrfţelegere ca pacea să fie asigurată şi astfel să
slujim viaţa».
Pr. prof. Constantin Bradea — directoru l Seminarului T e olo gic din
C luj-N apoca :
<;La această Adunare a Cultelor din România, pentru dezarmare şi
pace, s-au spus în şedinţele plenare şi în lucrările pe secţii atît de fru
moase cuvinte despre pace şi s-au subliniat cu atîta realism ororile şi
pericolele unui potenţial război nuclear.
N e gîndim la viitorul tinerilor noştri învăţăcei, ca şi la viitorul
propriilor noştri copii, şi ne exprimăm speranţa fierbinte că Dumnezeu
le va asigura acestora şansa vieţii, că vor avea parte de un v iitor li
niştit şi că nu se vor prăbuşi ei, dimpreună cu noi înşine, într-un apo
calips de radiaţii ucigătoare, de cenuşă otrăvită şi de calcinare atomică.
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Pentru acest m otiv lucrările acestei Adunări ne umplu sufletele
de bucurie şi de speranţa că în cele din urmă raţiunea v a triumfa.
în străduinţele noastre în favoarea păcii, noi creştinii ortodocşi
avem exemplul Mîntuitorului Hristos, al Sfinţilor Părinţi şi scriitori b i
sericeşti din epoca patristică, care aij fost ei înşişi mari promotori ai
p ă c ii. lumii din timpul lor. Să-mi fie îngăduit să citez câteva exem ple
în acest sens din literatura patristică.
La'începutul secolului I şi începutul secolului II, Sfîntul Clem ent
Romanul, în Epistola I către Corinteni, spune : «Participînd la multe
lucruri mari şi slăvite, să ne întoarcem în grabă la ţinta păcii, care
ne-a fost dată nouă de la în cep u t; să ne aţintim p rivirile spre Tatăl
şi Ziditorul întregii lumi şi să ne lipim de binefacerile şi darurile neîn
trecute ale păcii». Sf. Ignatie al A n tio h ie i (t 107), în epistola sa către
Efeseni, afirmă că «nim ic nu este mai bun decît pacea» ; iar marele în
văţat O iig e n (185— 254) subliniază în Comentariul său la Epistola către
Romani următoarele : «Creştinul este dator să apere pacea cu munca
sa, cu truda sa şi, dacă este necesar, chiar cu prim ejdia v ie ţii şi a bu
nului său nume».
Pacea şi binefacerile ei au fost lăudate şi de Sfinţii Trei Ierarhi.
Sf. V asile cel M are afirmă în Epistola a 166-a următoarele : «C e este
mai dulce de auzit decît numele păcii ? Sau ce este mai sfînt şi mai
plăcut lui Dumnezeu decît să trudeşti pentru ea ?».
Iar Sf. Ioan Gură de A ur, în Om ilia a IlI-a la Epistola către Coloseni, se exprimă despre pace în felul următor : «N e rugăm, cerînd
îngerul păcii şi pretutindeni cerem pace, fiindcă nimic nu este aseme
nea ei. La biserică, în rugăciuni, în cuvinte de urare, întîistătătorul Bi
sericii dă pacea zicînd : Pace vouă ! Pentru ce ? pentru că ea este maica
tuturor, bunurilor, tem ei al bucuriei. De aceea şi Hristos a poruncit A p o s 
tolilor, cînd intră în case să spună aceasta îndată, ca un fel de simbol
al bunurilor. Întîistătătorul Bisericii nu zice numai : Pace vouă ! ci şi
Pace tuturor ! Căci ce folos dacă vom avea pace cu unul, iar cu altul
război şi luptă ? Care este cîştigul ? Şi în corp, dacă unele mădulare
sînt liniştite, iar altele tulburate, nu se poate statornici niciodată sănă
tatea, ci prin buna rînduială, prin acordul şi pacea tuturor. A tît de mare
bun este pacea, încît sînt numiţi fii ai lui Dumnezeu cei ce o fac şi o
clădesc. Pe bună dreptate, deoarece şi Fiul lui Dumnezeu pentru aceasta
a venit pe pămînt, ca să facă pace între cele de pe pămînt şi între cele
din cer. Dacă făcătorii de pace sînţ fii ai lui Dumnezeu, potrivnicii ei
sînt fii ai diavolului».
Şirul exem plelor care s-ar putea întinde pe multe pagini îll vom
încheia cu un pasaj din lucrarea Fericitului Augustin, De civitate D e i :
«Pacea este un bun atît de mare încît chiar în cele pămînteşti şi tre
cătoare nimic nu este mai plăcut decît să auzi de ea, nimic mai rîvnit
să doreşti, nimic mai bun să găseşti. După cum nu există nimeni care
nu voieşte să se bucure, tot aşa nu există nimeni care nu voieşte să
aibă pace».
Deci, lucrînd pentru pace în zilele noastre, urmăm pilda şi îndem
nurile Sfinţilor Părinţi, străluciţi dascăli ai creştinilor din toate tim 
purile şi din toate locurile.
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în acelaşi timp, în calitate de dascăl vreau să subliniez că mă
străduiesc împreună cu tot corpul profesoral, să educ v iitorii preoţi în
spiritul ataşamentului faţă de politica de pace a României şi a D-lui
preşedinte N ico lae Ceauşescu».
Pr. consilier Ioan Răduţ — A rhiepiscopia C ra iovei :
«Dumnezeu s-a descoperit oamenilor ca Dumnezeul păcii şi al dra
gostei, iar Mîntuitorul Iisus Hristos S-a întrupat ca lumea viaţă să aibă
şi încă din belşug» (Ioan 10, 10).
Astăzi însă, cu îngrijorare observăm că vertiginoasa cursă a înar
mărilor, mai ales înarmarea nucleară, .ameninţă securitatea lumii, ame
ninţă însăşi viaţa pe planeta noastră.
M ai mult, aberanta cursă a înarmărilor frînează dezvoltarea e co
nomică şi împiedică folosirea normală a resurselor m ateriale necesare
prosperităţii şi fericirii oamenilor.
De aceea, în zilele noastre, cînd ameninţarea unei catastrofe nu
cleare este tot mai accentuată, punînd în pericol darul sacru al vieţii,
oamenii de pretutindeni îşi manifestă dorinţa lor de pace, opunîndu-se
hotărît cursei aberante a înarmărilor şi războiului, apărarea v ie ţii şi a
păcii fiind cel mai important im perativ al epocii noastre.
Viaţa şi pacea sînt idealurile dintotdeauna ale oamenilor. Pentru
aceea, cît încă nu este prea tîrziu, se cuvine să facem totul ca viaţa,
pacea, securitatea şi încrederea să triumfe pe pămînt. Pentru că încre
derea in lume se poate Înfăptui numai într-un climat de largă colabo
rare, de respect, eliminîndu-se forţa şi ameninţarea cu forţa, şi numai
prin respectarea dreptului fiecărui om şi popor de a-şi organiza viaţa
în conformitate cu voinţa şi aspiraţiile sale.
Singura alternativă pentru salvarea v ie ţii de la dezastrul nuclear
este opunerea cu hotărîre îm potriva înarmărilor şi trecerea la măsuri
concrete pentru dezarmare.
în acest scop să ne unim eforturile pentru apărarea vieţii, să ne
manifestăm hotărîrea şi voinţa fermă şi activă la âpărarea v ie ţii şi a
păcii. Să ne ridicăm glasul cu ferm itate .şi să exprimăm voinţa noastră
spunînd un N U dezastrului nuclear şi un D A pentru pace şi pentru
viaţă. Să facem totul, — şi avem datoria Sacră în acest sens — , pentru
salvarea vieţii, pentru statornicirea colaborării în Europa şi în lumea
întreagă.
Voinţa de pace a poporului român, a noastră a tuturor, se iden
tifică cu strălucitele iniţiative de pace ale Domnului N icolae Ceauşescu,
preşedintele Republicii Socialiste România, concretizate în însufleţitoarele chemări ale F.D.U.S., şi avem încrederea că dreptul sacru la viaţă,
la existenţă, prin voinţa unită a tuturor popoarelor, va fi realizat.
Ca slujitor al Bisericii Ortodoxe, alături de toţi fiii patriei noastre
dragi, îmi exprim hotărîrea de a face totul pentru pace, pentru viaţă,
ştiind că numai trăind în bună pace (Rom., 12, 18), Domnul păcii va
fi cu noi i(II Cor., 13, 11)».
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Prot. Pu fan C răc iu n — P ro to ie ria D robeta -Tu m u S e v e rin :
«M ilioan e de oameni, fiinţe cu raţiunea lum inată'şi suflete curate,
indiferent de rasă, de credinţă, de naţionalitate, ,de orientare politică,
de sex, de la cei mai m ici pînă la cei mai vîrstnici, cetăţeni ai pla
netei Pămînt, se ridică astăzi ca un stăvilar de neînfrînt îm potriva răz
boiului şi distrugerii, îm potriva nopţii atomice şi a forţelor oarbe care
vor să transforme viaţa într-un coşmar înfiorător şi să-i frîngă durata
şi cursul ascendent.
Glasul popoarelor de pretutindeni se face auzit cu tot mai multă
putere — izvorînd dintr-o singură raţiune şi dintr-o singură voinţă, a
fiinţei lumii contemporane doritoare de pace şi viaţă — , şi se ridică
îm potriva tuturor celor ce nu înţeleg că omenirea mai are multe lu
cruri de făcut şi de realizat pentru progres şi pentru civilizaţie, pentru
libertate şi bunăstare, pentru noi cuceriri paşnice pe plan spiritual şi
material, că omenirea trebuie să tindă spre cît mai multă lumină şi că
nu-i este permis nimănui să d evieze acest drum de speranţe nobile, spre
prăpastia întunericului.
Este cu atît mai regretabil acum, cînd în acest secol X X — secolul
progresului, culturii şi tehnicii înaintate — , în loc să se înregistreze un
curs binefăcător în mersul v ie ţii noastre, vedem că uriaşe avuţii se ri
sipesc pentru fabricarea de arme sofisticate şi distrugătoare, în timp
ce mai mult de un sfert din populaţia globului suferă de foame, este
măcinată de boli necruţătoare, este lipsită de adăpost şi ocrotire, iar
masca indiferenţei proliferează ca şi cînd aceste neajunsuri planetare
n-ar exista, ca şi cînd nu ar mai fi nimic de făcut pentru specia umană
decît să se autodistrugă.
N e alăturăm oamenilor de bine de pretutindeni şi cerem să se re
nunţe la înarmare, la pregătirile pentru război, la tendinţa de încordare
a v ie ţii internaţionale, iar fondurile alocate în arme şi echipamente de
distrugere să fie folosite în scopuri umanitare, să fie investite în bunuri
materiale şi spirituale, în aşa fel încît aceste fonduri să constituie prin
cipalul sprijin pentru înlăturarea bolilor, sărăciei şi tuturor nefericirilor
din lume.
Ca reprezentant al preoţilor şi credincioşilor de pe istoricele m e
leaguri ale M ehedinţiului, de la marginea de ţară unde străjuieşte p i
ciorul podului lui Traian, adevărat act de naştere şi testament al na
ţiunii noastre, din cetatea Drobeta, unde vestigiile grăiesc despre fră-'
mîntatele vrem i de odinioară, unde s-a plămădit o parte din fiinţa popo
rului român, — mărturisim aici, alăturarea noastră de toţi fiii patriei
şi ne exprimăm întreaga adeziune la permanentele iniţiative de pace
ale statului nostru, ale D-lui preşedinte N icolae Ceauşescu, angajîndu-ne să contribuim şi pe mâi departe la toate acţiunile nobile care mi-^
litează pentru libertate, independenţă, unitate naţională, pentru pace
şi bună înţelegere între oameni şi popoare.
Fiind conştienţi că pacea este bunul cel mai de preţ, vom lupta cu
cuvîntul şi cu fapta, angajînd în această acţiune întreaga noastră fiinţă,
peijtru apărarea acestui sfînt şi vital ideal, pentru a ne învrednici şi noi
să fim alături de cei fericiţi de Mîntuitorul lisus Hristos, Domnul Păcii, ’
ca făcători şi iubitori de pace !
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Să triumfe între oameni dragostea de oameni !
Să triumfe raţiunea iubitoare de viaţă !
Să triumfe Pacea pe planeta P ăm în t!».'
Pr. Dumitru Găureanu — A rhiepiscopia Tom isului şi Dunării de Jos :
«Este o bucurie şi o cinste pentru mine că am fost invitat să par
ticip la această lucrare a Cultelor religioase din România, la care sînt
invitaţi şi reprezentanţi de peste hotare.
Dacă la prima vedere pare o bucurie şi o cinste, privită însă prin
rostul ei organizator intrinsec, constat că prezenţa mea aici îmi creează
mai mari obligaţii ca cetăţean şi preot, mă propulsează pe noi coordo
nate de responsabilitate faţă de credincioşii mei şi mă îndatorează ca,
permanent să mă rog şi să ne rugăm mai stăruitor lui Dumnezeu pentru
pacea lumii.
Sîntem conştienţi că M întuitorul Hristos este prin excelenţă Dom
nul păcii. Salutul cu care a întîmpinat pe Sfinţii A p ostoli şi pe fem eile
M ironosiţe după în viere, a fost «pace v o u ă !», iar asigurarea m îngîietoare ce ne-a lăsat tuturor este : «Paoea M ea dau vouă, pacea M ea las
vouă».
Biserica noastră ^a propovăduit şi urmat dintotdeauna pacea, şi-a
crescut fiii duhovniceşti în duhul păcii şi a binecuvîntat toate efortu
rile celor care, cu lupta, cu viaţa şi cu sîngele lor, au pecetluit pacea,
ca element esenţial, v ital şi existenţial pentru toţi oamenii pămîntului.
Şi în zilele noastre Biserica O rtodoxă Română, care şi-a conjugat
viaţa cu cea a poporului, salută, binecuvintează şi-şi aduce contribuţia
binefăcătoare în problema dezarmării şi păcii şi sprijină cu timp şi fără
timp, politica de pace a statului nostru şi a D-lui preşedinte N icolae
Ceauşescu.
•
Biserica noastră arată fiilor ei duhovniceşti că poporul nostru este
un neam paşnic, că n-a purtat niciodată războaie de cotropire, ci numai
de apărare, făcînd tot ce a putut ca să-şi apere fiinţa naţională, n evoile
şi neamul.
Au v en it zile bune, dar iată că acelaşi principiu al răului, care
aruncă neghină în griul curat, nu se potoleşte, ci umblă «ca un leu, căutînd pe cine să mai înghită» ; vrea şi foloseşte tot felul de m ijloace ne
săbuite, demenţiale, ca să transforme întreaga Terră într-un pustiu si
nistru, lipsit de cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a dat omului —
«V ia ţa».
în faţa unei asemenea stări de lucruri nimeni dintre iubitorii de
pace nu poate rămîne indiferent. N oi, slujitorii bisericeşti avem che
marea cea mai sfîntă şi sîntem autorizaţi să facem educaţia religioasă
a credincioşilor noştri, din dorinţa de a statornici în inim ile lor o nouă
ordine morală, de a spulbera războiul psihic deja declanşat în sufle
tele lor şi de a-i reînnoi şi îmbărbăta pentru noi eforturi de apărare
a păcii şi a vieţii.
N oi creştinii nu putem accepta să ştim că în fiecare 7 minute, pe
Terra moare un om de foame ; nu suportăm ideea că superputerile lu
mii au pregătit pulbere distrugătoare ca fiecare om să poată muri de
cîteva sute de o r i ; sîntem indignaţi să aflăm că investiţiile pentru
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înarmare se ridică la sume fantastice, din care numai o mică parte de
s-ar folosi spre bine, ar putea schimba faţa lumii.
Cu toţii, preoţi şi credincioşi, vrem să dovedim prin viaţa şi ac
tivitatea noastră că omul este măsura faptelor şi faptele sînt măsura
omului.
încredinţaţi că prin lucrarea păcdi îndeplinim condiţia de a deveni
fiii lui Dumnezeu, ne angajăm să facem tot ce ne stă în putinţă, de pe
poziţia noastră şi cu m ijloacele noastre, să fim nu numai beneficiari ai
păcii, ci şi făcători aii ei.
Sîntem convinşi că fără pace nu avem pîine, fără pîine nu avem
viaţă, iar fără viaţă ne pierdem mîntuirea, scopul final al apariţiei .şi
trăirii noastre pe acest pămînt».
Prot. G ţ lg o r e D ia co n u — P rotoieria B oto şa n i:
« V ă rog să-mi fie îngăduit ca mai întîi să v ă mărturisesc că la
acest forum al păcii, persoana mea reprezintă clericii şi credincioşii de
pe m eleagurile scăldate de doină şi legendă, cu un trecut glorios şi un
prezent minunat — Botoşani.
A ş dori să amintesc că la Botoşani s-a născut Luceafărul poeziei
româneşti — M ihai Eminescu, care prin versul şău nemuritor a oglin 
dit neasemuit de frumos dragostea, dreptatea socială, cinstea, senti
m entele patriotice, dorul de libertate şi măreţia sufletului românesc.
Consider că astăzi poezia sa este cunoscută aproape întregii lumi.
în Botoşani s-a născut m arele istoric N ico lae Iorga, a cărui operă
constituie un izvor de documentare istorică nu numai pentru poporul
nostru, ci şi pentru multe alte popoare.
Să mai amintim doar că tot la Botoşani a odrăslit vioara lui Enescu,
pe ale cărei strune a cîntat în chip minunat bogăţia de frumuseţi ce îm
podobesc sufletul şi inima românului.
Ataşamentul Bisericii noastre faţă de cauza păcii izvorăşte din în
văţătura descoperită nouă, în care se găsesc m arile doctrine pentru în
făptuirea nobilului ideal al omenirii, pentru apărarea păcii, apărarea
vieţii, bunul suprem cu care Dumnezeu a înzestrat făptura Sa. De aceea
«omul nou» cel văzut de Sfîntul A p ostol P avel — bărbatul desăvîrşit,
care este creştinul îm plinit duhovniceşte — nu poate decît să-l urmeze
în toate pe Hristos, C el care este «Calea, A d evăru l şi V ia ţa » şi la naş
terea Căruia mulţime de oaste cerească proslăvea : «S lav ă întru cei de
sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, între oameni bunăvoire !». Domn
al Păcii cu adevărat este Mîntuitorul Iisus Hristos, profeţit şi împlinit
în ieslea. Betleemului.
De aceea cei care lucrează pacea în lume, «fiii lui Dumnezeu se vor
chema» (M atei 5, 9), pentru că ei lucrează la instaurarea prin dragoste
a împărăţiei cerurilor între oameni.

Iată de ce noi, slujitorii Evangheliei lui Hristos, sîntem datori să
ascultării şi să împlinim îndemnul pe care ni-1 face dumnezeiescul Apos
tol P a v e l: «Să urmărim cele ale păcii şi ale zidirii unuia către altul,
pentru ca pacea şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dum
nezeu, să păzească inim ile şi cugetele noastre întru Hristos Domnul
nostru».
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Ca şi pînă acum, credincioşii şi slujitorii Bisericii Ortodoxe R o
mâne vom sprijini toate iniţiativele poporului român, ale preşedintelui
Nicolae Ceauşescu, menite păcii şi dezarmării. Aceasta o facem cu con
ştiinţa că sîntem fiii acestui popor, că ne bucurăm împreună cu toţi
fiii patriei noastre de acelaşi văzduh de lumină, acelaşi isoare, de bine
facerea condiţiilor optim e de viaţă.
Sînt încredinţat pe deplin că această Adunare a cultelor din ţara
noastră, pentru dezarmare şi pace, va constitui încă un mărgăritar de
mare preţ adăugat la activitatea pe care acestea o desfăşoară în lupta
pentru pace, pentru viaţă, la care este angajat întregul nostru popor,
împreună cu toţi iubitorii de pace din lumea întreagă».
Pr. prof. Ilie M o ld o v a n — Institutul T e o lo g ic de giad Universitar
din Sibiu :
« A vorb i despre pace ca despre idealul de viaţă al poporului român
înseamnă a ne referi, de la început, la însăşi esenţa istoriei sale din
Carpaţi şi de la Dunăre. Trecutul lui este constituit de un lanţ neîntre
rupt de dăruiri şi de jertfe. Pentru neamul românesc, pacea a fost o
misiune pe care şi-a îndeplinit-o cu sfinţenie, în chip m odest şi fără
zgomot, aşa cum se cuvine stîncii să tacă şi să reziste. în vîrteju l v e a 
curilor, peste poporul nostru s-au revărsat, din cele patru colţuri ale
lumii, adevărate valuri de urgii, cum se exprim ă.un cronicar, dar el
s-a arătat, în milenara lui dăinuire, neclintit şi ferm. Păstrător tăcut şi
îndîrjit al civilizaţiei romane, ca şi al rădăcinilor sale dacice, poporul
român şi-a făurit propriul lui destin, apărînd cu generozitate întreaga
cultură europeană. Cu acelaşi elan, depune în zilele ţioastre un efort
susţinut şi conştient de a zădărnici şi de a birui războiul, care ar putea
să însemne pentru omenire un holocaust final. A p elu rile sale neîntre
rupte adresate forţelor progresiste de pretutindeni şi în genere raţiunii
umane însăşi, prin conducătorii săi, pentru încetarea cursei înarmărilor,
izvorăşte din adîncul fiinţei sale naţionale şi exprimă vocaţia sa de
solidaritate cu toţi oamenii de bună credinţă din lumea întreagă.
în idealul de pace al pbporului român ideea şi acţiunea fac una,
aşa cum este focul şi lumina lui. A cest neam n-a cunoscut închistarea
intr-un egoism etnic, nu a ştiut ce înseamnă pofta sălbatică de cotropire
a altor popoare şi de stăpînire a pămîntului străin ; în schimb a ştiut
ce este iubirea şi pacea, sufletul lui lărgindu-se şi modelîndu-se în
lumina dragostei de alţii, ca şi în realizarea efectivă a idealului său
de pace şi dreptate pe pămînt. Este sem nificativ faptul că primele vorbe
româneşti, consemnate în cronicile străine, au fost cuvintele : «Torna ,
torna fra tre », atestînd adevărul că frăţia noastră s-a referit totdeauna
nu numai la neamul românesc şi la glia strămoşească, ci la toate po
poarele cu care a convieţuit. T o i atît de sem nificativă este şi ideea
formulată în Proclamaţia de la Islaz, la 1848, în care se spune : «S tri
garea Rom ânilor e strigare de pace, strigare de înfrăţire». în spiritul
acestei «strig ări» vorbim despre o vocaţie a solidarităţii cu toţi oa
menii, la români, căci în orice moment important al existenţei lor ei au
respectat dreptul la viaţă al altor popoare, au adresat apeluri de înfră
ţire pentru cucerirea libertăţii şi dobîndirea bunei stări sociale. Idealul
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păcii în istoria poporului român este o sinteză, v ie de mii de ani, între
sentimentul patriotic şi dragostea pentru întreaga omenire. în numele
acestei sinteze din adîncul fiinţei' noastre, preşedintele ţării, Domnul
N ico lae Ceauşescu, trimite astăzi, cînd “pericolul unui război nimicitor
este tot mai ameninţător, m esajele pe care le adresează conducătorilor
popoarelor lumii, încercînd să le ţină trează responsabilitatea pentru
destinele omenirii.
înfăptuirea înfrăţirii şi a bunei înţelegeri între oameni şi neamuri
este un ideal al poporului român, dar este şi o misiune a B isericii noastre
strămoşeşti. Biserica O rtodoxă Română nu a rămas nepăsătoare la che
marea neamului pe care ea îl slujeşte, iar în zilele noastre-, urmînd pro
priei sale credinţe, arată înţelegere deplină faţă de idealurile sfinte ale
acestui neam, afirmîndu-se printr-o prezenţă v ie în munca şi strădaniile
menite să răspundă marilor im perative ale lumii contemporane. Cu
scopul afirmării valorilor v ie ţii şi a primatului ei, Biserica noastră osîndeşte toate păcatele generatoare de asuprire, război şi nimicire. Idealul
comun al Bisericii şi al neamului îl exprimă în chip minunat M itropolitul
Dosoftei, ctitorul p oeziei culte româneşti, în cuvinte de psalm, cu care,
de fapt, şi încheiem : «C ine-şi face zid de pace / Turnuri de frăţie /
Duce viaţă fără greaţă / Ntr-a sa bogăţie. / Că-i mai bună dempreună /
Viaţa cea frăţească / Decît arma ce destramă / Oaste vitejească».
Pr. Io an C ă lin — Episcopia R im n iculai şi A rg e ş u lu i:
«în zilele noastre omenirea se află. la o mare răspîntie a existenţei
sau a nim icirii sale. Două sînt căile care i se deschid în faţă : calea
v ie ţii şi calea morţii. Şi aceasta datorită faptului că în ultimii ani, în
viaţa internaţională au apărut noi probleme, noi conflicte care au dus
la agravarea relaţiilor mondiale. A u avut loc numeroase manifestări ale
politicii de forţă, inclusiv acţiuni m ilitare de consolidare şi reîmpăr
ţire a zonelor de influenţă, de amestec în treburile interne ale altor
state, de încălcare a independenţei şi suveranităţii unor popoare.
în mod deosebit a luat amploare cursa înarmărilor şi în primul rînd
a celor atomo-nucleare, ceea ce a dus la creşterea pericolului unui nou
război mondial, al unei catastrofe nucleare.
Niciodată omenirea nu s-a aflat într-o situaţie atit de gravă. S-a
ajuns la o asemenea situaţie încît oprirea cursei înarm ărilor şi trecerea
la dezarmare, îndeosebi la dezarmarea nucleară, şi asigurarea păcii, au
devenit problema fundamentală a epocii noastre.
în această situaţie, aşa după cum sublinia într-una din cuvîntările
sale preşedintele N ico lae Ceauşescu, sarcina prim ordială a epocii noas
tre este oprirea cursei înarmărilor. Răspunderea .faţă de propriile po
poare, faţă de pacea şi existenţa întregii umanităţi, impune conducăto
rilor de state, guvernelor, forţelor politice de pretutindeni, opiniei pu
blice m ondiale să acţioneze cu toată hotărîrea în această direcţie.
Preocupată de problema păcii şi securităţii în lume, R. S. România
a lansat numeroase Apeluri, — vibrante chemări la raţiune — , care sînt
expresia profundă a idealului său de veacuri, dorinţa de a-şi făuri pre
zentul şi viitorul în pace, pentru a-şi canaliza toate energiile sale cre
atoare, exclusiv în direcţii constructive.
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Credinţa noastră creştină privitor la dezideratul zilelor noastre —
dezarmarea şi pacea — se bazează pe egalitatea dintre oameni, dintre
naţiuni şi rase, pe respectarea personalităţii umane şi pe creşterea ne
contenită a iubirii faţă de aproapele.
Participarea noastră a slujitorilor şi a credincioşilor noştri la lupta
pentru pace, nu este izvorîtă dintr-o adaptare de circumstanţă la ne
v o ile ep ocii noastre, ci se bazează pe învăţătura creştină dată în Sfînta
Scriptură şi în Sfînta Tradiţie, propovăduită de Sfinţii Apostoli şi măr
turisită de Biserică peste veacuri.
P otrivit învăţăturii creştine, toţi oamenii sînt fii ai aceluiaşi Pă
rinte ceresc, toţi oamenii de pe suprafaţa pămîntului sînt urmaşii lui
Adam, plămădiţi din acelaşi sînge (Fapte 17, 26) şi înseamnă că toţi
oamenii, toate popoarele, trebuie să trăiască în pace şi bună înţelegere,
ca fraţi.
De aceea pentru noi slujitorii Bisericii, precum şi pentru credincio
şii noştri, nu poate fi preocupare mai temeinică, nu poate fi hotărîre
mai urgentă, nu poate fi un rost mai nobil, mai dumnezeiesc, ca acela
de a ne afla în prim ele rînduri ale celor ce apără viaţa, pacea, drep
tatea şi viitoru l omenirii.
Conştienţi fiind că, lepădînd lucrurile întunericului şi îmbrăcîndu-ne
cu armele luminii (Rom., 13, 12) şi avînd convingerea că, unindu-ne
atît glasurile cît şi forţele spre a ne face îm plinitori ai Cuvîntului, nu
numai ascultători ai lui (Iacob 1, 2), noi slujitorii Sfintelor Alta re avem
datoria sfîntă de a sprijini toate eforturile întregului nostru popor şi ale
oamenilor de bine de pretutindeni, pentru instaurarea în lume a unui
climat de pace şi colaborare. Am voan ele, de la înălţimea cărora noi
predicăm învăţăturile religioase, trebuie să devină în acest timp focare
care să încălzească inimile credincioşilor noştri, să transforme conşti
inţele, să determine curente şi opinii care să îm piedice alunecarea om e
nirii către un cataclism mondial.
D ovedind o profundă conştiinţă a responsabilităţii noastre faţă de
credincioşii noştri care-şi trăiesc viaţa în realităţile sociale ale lumii
de astăzi, ca slujitori ai Mîntuitorului Iisus Hristos, pretutindeni unde
ne-am afla, trebuie să depunem cu dragoste şi dăruire toate eforturile
pentru a educa şi forma credincioşii noştri din fiecare parohie în spi
ritul luptei necontenite pentru apărarea păcii, convinşi fiind de ade
vărul că ea — pacea — distruge teama şi alungă vrăjmăşia ; este ga
ranţia armoniei şi frumuseţii universului. Pe astfel de propovăduitori
îi m îngîie şi îi încurajează Domnul nostru Iisus Hristos cu cuvintele :
«Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema»
(M atei 5, 12).
Luptînd pentru pace, sîntem integraţi astfel în efortul comun şi în
angajarea întregului popor român pentru realizarea acestor sfinte şi
nobile idealuri ale întregii lumi contemporane.
Pentru triumful deplin şi definitiv al păcii în lume, noi, împreună
cu credincioşii noştri, trebuie ca necontenit să «muncim pentru Pace,
să luptăm pentru Pace şi mai ales să ne rugăm pentru Pace».
8 — B. o . R.
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Pr. prof. Dum itru C o lo te lo — Seminarul T e o lo g ic din C lu j-N a p o c a :
«Biserica, vestitoare şi îm plinitoare a v o ii lui Dumnezeu, trebuie
să fie receptivă în momentele decisive ale istoriei, prin manifestarea
dimensiunii ei slujitoare din perspectiva specificului său religios-m oral.
Altfel, credincioşii îşi pierd încrederea în ea, în forţa ei de promovare
a binelui.
Biserica Ortodoxă Română s-a arătat în decursul istoriei, slujitoare
fidelă a idealurilor superioare ale credincioşilor e i : neatîrnare, unitate,
dreptate, ş.a. Astăzi cel mai scump şi, concomitent, cel mai stringent
ideal al credincioşilor noştri este pacea. în acelaşi timp, din punct de
vedere teologic, apărarea păcii de către Biserică şi prin Biserică apare
axiomatic. Astfel, chipul lui Dumnezeu din om şi prin extensiune chipul
lui Dumnezeu din omenire, trebuie protejat, trebuie făcut transparent
prin menţinerea păcii în lume. Creşterea omului din referatul biblic al
Genezei nu se referă desigur numai la primii oameni, ci este o poruncă
dată om enirii pentru întreaga ei existenţă şi presupune progresul per
manent spre realizarea binelui sub d iferitele sale aspecte, realizare care
nu se poate concepe decît în condiţiile păcii, care conferă armonia pro
pice progresului. V iaţa ca dar al lui Dumnezeu trebuie protejată atît
individual, cît si în totalitatea ei. Pe de altă parte, dezideratul unui cer
nou şi al unui pămînt nou nu se poate înfăptui nicidecum prin distru
gere, ci prin edificare în pace şi linişte.
Trăim cu toţii momente de nesiguranţă în ce priveşte viitorul, da
torită prim ejdiei mari care ne ameninţă. Un pericol mare iminent poate
paraliza pe cei s la b i; pe cei puternici îi poate angaja însă la cote ma
xim e şi uni în lupta comună pentru evitarea unui deznodămînt fatal.
Se ştie că exem plul bun poate avea uneori efecte p ozitive incalcu
labile. De aceea, Bisericile creştine, toate relig iile lumii care doresc
pacea, trebuie să mărturisească această dorinţă a lor în primul rînd prin
exem plul păcii instaurate între ele. Şi cred că un astfel de exemplu
este ecumenismul local din ţara noastră şi fără îndoială, în modul cel
mai clar, Adunarea de faţă.
Lupta pentru pace, după cum vedem , nu dă întotdeauna rezultate
spectaculoase şi imediate. De aceea se impune stăruinţă în eforturile
noastre comune pentru formarea unui spirit al păcii. în acest sens un
exemplu concludent de dăruire şi devotam ent ni-1 oferă Dl. preşedinte
N icolae Ceauşescu.
Datoria preotului este de a proteja viaţa fiecărui credincios ce i
s-a încredinţat, în totalitatea ei. Datoria Bisericilor, a religiilor în g e 
neral, este de a proteja viaţa tuturor credincioşilor pe care-i păstoresc,
a întregii omeniri.
în m em oriile diferiţilor participanţi la ultima conflagraţie mondială
citim relatări cu privire la fapte de eroism ale unor ostaşi care au dat
dovadă de o dăruire de-a dreptul inim aginabilă în care şi-au ampli
ficat toate capacităţile la maximum pentru cauza pe care au slujit-o.
îmi pun întrebarea dacă nu este mult mai p otrivit ca, în contextul în
care cîştigarea unui război nuclear este mai mult decît iluzorie, Bise
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ricile noastre, toate forţele de bine, să dinamizeze absolut toate valen
ţele umane pentru înfăptuirea unor adevărate fapte de eroism pe frontul
păcii».
Arhid. prof. Io an Floc a — Institutul T e o lo g ic de grad U niversitar
din Sibiu :
«Problem a răspunderii pentru apărarea v ie ţii şi a păcii este o pro
blemă vitală şi generală. Această problemă preocupă azi pe toţi fac
torii de răspundere din societatea modernă. între aceşti factori se nu
mără şi cultele religioase, în calitatea lor de subiecte de drept, persoane
morale sau juridice purtătoare de drepturi, îndatoriri şi răspunderi în
cadrul comunităţii umane.
De unde revine cultelor religioase răspunderea pentru apărarea v ie 
ţii şi a păcii ? Care sînt tem eiurile acestei răspunderi ?
Aceasta revine din dreptul firesc, natural, divin, sădit în fiinţa omu
lui. V iaţa este un dar al lui Dumnezeu, iar pacea şi buna-înţelegere în
tre oameni constituie scopul suprem al credincioşilor ca indivizi, dar şi
colectivitate, ca organizaţie religioasă. Aceasta în temeiul mesajului d i
vin transmis de Dumnezeu la N aşterea sa : «P e pămînt pace şi între
oameni bunăvoire». Iisus însuşi a venit ca lumea viaţă să aibă şi mai
multă să aibă. El a spus despre sine că este «Calea, A d evăru l şi V iaţa».
S-a numit pe sine Domn al păcii şi a venit să îm pace pe om cu sine
însuşi, cu Dumnezeu şi cu semenii, a ven it să-l mîntuiască pe om, să
prom oveze viaţa, pacea şi buna-înţelegere.
Din toate acestea decurg pe seama credinciosului şi a comunităţii
organizate ca cult o serie de drepturi, îndatoriri şi răspunderi, între care
şi aceasta pe care o discutăm : răspunderea pentru apărarea v ie ţii şi
pentru pace.
Pentru a ne lămuri asupra acestei problem e este necesar, consider,
să arătăm care sînt form ele de răspundere din acest punct de vedere,
şi care sînt m ijloacele prin care ne putem achita corespunzător de aceste răspunderi.
Răspunderea pentru apărarea v ie ţii şi a păcii ce revin e cultelor
poate îmbrăca următoarele forme de răspundere :
1.
O răspundere de conştiinţă faţă de conştiinţa proprie, dar şi faţă
de formarea conştiinţei semenilor noştri, a credincioşilor, atît ca in
divizi cît şi ca grup, colectivitate, organizaţie, etc.
Se cunoaşte faptul că conştiinţa, ca totalitate a ideilor, concepţiilor,
reprezentărilor despre lume şi viaţă, poate influenţa în bine sau în rău
comportamentul social al omului.
/
Pornind de la această constatare, cultelor religioase le revin anu
mite drepturi, îndatoriri îşi răspunderi. Cultele răspund de felul cum
educă, îndrumă şi formează pe membrii lor.
în Sfînta Scriptură şi în Sfînta Tradiţie avem suficiente argumente
care ne îndatorează la o activitate organizată în scopul apărării v ie ţii
şi a păcii. Aceasta pentru că viaţa că dar al lui Dumnezeu nu ne apar
ţine. Neaparţinîndu-ne, nu putem nici dispune de ea. Nimănui nu-i este
permis a lua ceea ce nu poate da. N oi avem dreptul să trăim, dar şi
îndatorirea să păstrăm, să apărăm viaţa.
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2. Răspunderea social-politică, răspunderea faţă de societate, se
meni, comunitate umană.
Aceasta decurge din dreptul şi îndatorirea credinciosului şi a so
cietăţii religioase organizate ca cult de a sluji omului şi societăţii, v ie 
ţii, păcii şi bunei-înţelegeri între oameni.
Cultele religioase din patria noastră s-au angajat hotărît şi plenar
în acţiunea de slujire a p op oru lu i; sprijină acţiunile spre binele omului
întreprinse de România şi de preşedintele N ico lae Ceauşescu, de pe po
ziţiile proprii cultului .şi cu m ijloace specifice acestora, spre binele şi
folosul tuturor. Slujitorii Cultelor de la noi, într-o unitate şi comuniune
specifică ecumenismului local, slujesc interesele poporului nostru dreptcredincios.
Statul socialist român asigură desfăşurarea acestei activităţi, creînd
un cadru le ga l de libertăţi, în deplină egalitate.
3. Răspunderea m oral-etică şi juridică.
Dreptul şi îndatorirea credinciosului şi a organizaţiei religioase de
a prom ova moralitatea menită să asigure o viaţă în pace şi bună-înţelegere, atrage după sine şi răspunderea corespunzătoare în caz că nu
se respectă viaţa, moralitatea şi pacea.
Pentru aceasta Bisericile.stabilesc norme şi îndrumări etice, porunci
morale şi sancţiuni juridice sau canonice, ce le aplică celor ce încalcă
ordinea de drept şi ordinea canonică sau juridică din societate.
4. Răspunderea materială decurge din dreptul şi îndatorirea cre
dinciosului şi a cultului de a crea condiţiile necesare asigurării v ie ţii
şi păcii, bunei-înţelegeri între oameni, care constă în obligaţia de a
repara orice prejudiciu cauzat v ie ţii şi păcii.
C ultele religioase din patria noastră s-au angajat material ori de
cîte ori viaţa a fost pusă în prim ejdie şi pacea a fost tulburată. In timpul
calam ităţilor naturale, cultele au contribuit m aterial şi s-au angajat
plenar în lupta pentru apărarea v ie ţii şi a păcii în lumea contemporană.
5. Răspunderea faţă de Dumnezeu.
Apărînd un dar prim it de la Dumnezeu, ne achităm de răspunderea
ce avem faţă de C el ce ne-a creat, ne apără şi ne mîntuieşte.
Răspunderea Cultelor, indiferent de forma ce o îmbracă, trebuie să
fie angajată, activă şi colectivă.
Cultele religioase din patria noastră au înţeles aceasta ţ i s-au an
gajat cu toată răspunderea la lupta îndreptată îm potriva celor ce vor
război, a celor care atentează la viaţa însăşi pe planeta noastră. Ecumenismul local românesc este un exem plu viu de acţiune comună şi
unitară, de pe poziţii specifice fiecărui cult. Chiar Adunarea noastră
de azi' este o dovadă concretă a angajării cultelor la această luptă
pentru apărarea v ie ţii şi pentru pace, şi un exem plu viu al răspunderii
pe care şi-o iau cultele din patria noastră.
în calitate de dascăl de teologie, vreau să arăt aici că noi sluji
torii Bisericii şi ai şcolii bisericeşti, beneficiind de libertăţile, egalitatea
şi drepturile acordate prin le gile ţării, cultelor religioase, de societatea
civilă, de statul socialist român, conştienţi de îndatoririle şi răspunde
rile ce ne revin în situaţia actuală, cînd lumea se frămîntă înspăimîntată de pericolul unei noi conflagraţii războinice, ne angajăm cu toată
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responsabilitatea de a forma slujitori bisericeşti, gata să apere viaţa,
pacea şi bună-înţelegerea între oameni.
M ijloac e le prin care ne îndeplinim îndatoririle ce ne revin şi prin
care ne achităm de răspunderea ce avem, sînt cele comune Bisericii, şi
anume :
1. Propovăduirea cuvîntului lui Dumnezeu, a învăţăturii Bisericii,
promovînd dragostea şi apărînd viaţa şi pacea, la catedră, de pe amvon,
în biserică şi la orele de catehizare.
2. Rugăciunea şi meditaţia, prin care ne călim, ne formăm şi soli
cităm sprijinul lui Dumnezeu, la care toate sînt cu putinţă şi care singur
poate face tot ceea ce doreşte şi vrea.
3. Exemplul personal, comportîndu-ne ca oameni ai păcii în slujba
vieţii.
4. A ctivitatea noastră, angajarea noastră pozitivă, implicaţia noas
tră în viaţa socială, lupta noastră.
în concluzie, putem spune că prin această atitudine a noastră, noi,
dascălii, ca şi ceilalţi slujitori ai Bisericii, preoţi şi ierarhi, ne încadrăm
pe linia tradiţiei de totdeauna a Bisericii noastre care în trecut ca şi
azi a fost şi este angajată în slujirea poporului român, a patriei noas
tre, alături de toţi factorii de răspundere, pentru apărarea v ie ţii şi a
păcii.
Acesta este şi m otivul pentru care Biserica O rtodoxă Română, ală
turi şi împreună cu celelalte Culte religioase din patria noastră, în
condiţii de libertate, egalitate şi frăţietate, create de statul nostru so
cialist, se angajează să lupte pentru apărarea v iş ţii şi a păcii cu spirit
de răspundere, cerînd cu hotărîre, în condiţiile concrete de azi, îm 
preună cu ceilalţi factori de răspundere socială, să se treacă neîntîrziat
la dezarmare şi pace, la pace prin dezarmare, pentru dezvoltare. A ceasta pentru că pacea şi dezvoltarea nu pot fi asiqurate decît prin
dezarmare, prin distrugerea tuturor focarelor de război şi asigurarea
buneistări şi‘ a bunei înţelegeri între oameni, prin muncă cinstită din
partea tuturor celor capabili de muncă.
Prin aceasta răspundem şi semnăm şi apelurile lansate de condu
cerea patriei noastre pentru apărarea v ie ţii şi a păcii».
Pr. consilier T e o d o r G re u n ce an — Episcopia Aradului, Ien o p olei şi
H â lm a giului:
«Prezenţa noastră aici, la această Adunare pentru dezarmare şi pace,
şi tot ceea ce s-a făcut ieri şi azi, este o lucrare bineplăcută lui Dum
nezeu şi de folos tuturor oamenilor din lumea întreagă.
Cea mai mare îndatorire m oral-creştină şi socială a slujitorilor Bi
sericii şi a credincioşilor, este de a lupta pentru pace.
Pacea lumii este mesajul dumnezeiesc adus de Domnul Hristos la
Naşterea sa : «S lavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace,
întru oameni b unăvoire» (Luca 2, 14), dar şi testamentul Domnului Iisus
Hristos lăsat pe pămînt în ultima cuvîntare rostită către A p o s to li:«Pace
vă las vouă, pacea M ea dau vou ă » (Ioan 14, 27).
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De atunci au trecut mai bine de nouăsprezece veacuri, de cînd ne
rugăm, neîncetat Domnului, pentru'«pacea de sus», dar şi pentru «pacea
a toată lumea».
De ani şi ani de zile se poartă lupta omenirii, ca şi lupta Bisericii
şi a slujitorilor ei, pentru înlăturarea războiului, pentru dezarmare, pen
tru «vrem i cu pace» în întreaga lume.
Un institut de studii din V iena a prezentat date statistice cu re
ferire la strădaniile om enirii în lupta pentru pace. A c o lo se spune că
în ultim ele şase secole s-au încheiat 4711 tratate, pacte şi acorduri, din
tre care au fost respectate doar 14. Se spune mai departe că în aceeaşi
perioadă, în întreaga lume au avut loc 14.500 de războaie, în care au
pierit peste trei m iliarde de oameni şi care au costat 20.000 de m iliarde
franci elveţieni.
Astăzi situaţia s-a agravat pe plan mondial şi în mod special pe
continentul nostru, cursa înarmărilor a devenit extrem de periculoasă.
în faţa acestei situaţii, în faţa acestei realităţi, răspunderea om e
nirii este mare, după cum mare este şi răspunderea cultelor pentru apă
rarea v ie ţii şi pentru pace.
Este adevărat că rugăciunea şi privegherea sînt arme creştineşti
în lupta pe care oameni de toate neamurile şi credinţele o poartă pen
tru întărirea păcii.
Dar trebuie să sporim form ele de luptă pentru pace, pentru dezar
mare. Numai rugăciunea pentru pace, neînsoţită de osteneli şi ^acţiuni
pentru pace şi dezarmare, nu asigură pacea, după cum nici rugăciunea
pe care o rostim pentru «pîin ea cea de toate z ile le » nu asigură pîinea
dacă nu muncim pentru aceasta.
Lupta pentru pace şi dezarmare constituie pentru fiecare dintre noi
o problemă de onoare, de eroism chiar. O rigen insistă asupra datoriei
creştinului de a apăra pacea «cu munca sa, cu truda sa şi, dacă este
nevoie, chiar cu prim ejdia v ie ţii şi a bunului său nume».
Este necesar ca toţi oamenii din lume să fie conştienţi de acest
lucru, iar făuritorii de arme să-şi dea seama că tot ce fac ei este rău
şi îm potriva v ie ţii — cel m ai scump dar dat omului de către Dumnezeu.
în ţara noastră toţi cetăţenii sînt fii ai p ă c ii; de la cei mai tineri,
şoimii patriei, care cu suflete neprihănite rostesc versuri închinate pă
cii şi cîntă imnuri în cinstea ei, pînă la cei mai vîrstnici, care se roagă
şi varsă lacrimi de bucurie pentru cauza păcii. în ţara noastră, unde toţi
cetăţenii, indiferent de neam, de lim bă şi de convingeri religioase, tră
iesc în pace şi înfrăţire unii cu alţii şi muncesc împreună pentru aceeaşi
cauză — bunăstarea şi fericirea tuturor — , întîlnirea noastră la Bucu
reşti şi lucrarea noastră de două zile, aici, este o mărturisire elocventă
a voin ţei noastre de pace cu toţi oamenii şi cu toate popoarele. Exemplul
cel mai strălucit pentru noi, dar şi pe plan mondial, este neobositul lup
tător pentru pace, Domnul preşedinte N ico lae Ceauşescu.
în calitatea mea de slujitor al lui Dumnezeu şi al oamenilor, împăr
tăşesc în mod sincer atitudinea întregului popor român faţă de proble
mele păcii şi dezarmării, şi, în numele fraţilor preoţi ortodocşi români
şi al bunilor credincioşi din părţile Aradului şi ale Hunedoarei, cărora
solia păcii le este scumpă, mărturisesc crezul meu fierbinte faţă de Dom
nul nostru Iisus Hristos, Care «a venit în lume, ca lumea viaţă să aibă
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şi din belşug să aibă», Care va menţine pacea în inimile noastre, între
noi şi în lumea întreagă, şi ne va lumina pe toţi cei ce îi slujim şi pe
toţi cei ce credem în El, ca să petrecem în dragoste şi frăţietate, pentru
ca «precum în cer, aşa şi pe păm înt» să fie pace şi între oameni bunăv o ire »;
Pr. prof. Constantin G a le riu — Institutul T e o lo g ic de grad U n iv e r
sitar din B u cu reş ti:
«T eolo gic, lumea este operă a iubirii divine. O riginea şi modelul
nostru se află în iubirea divină creatoare, în comuniunea de fiinţă şi
viaţă, de voinţă şi lucrare a Prea Sfintei Treim i — Tatăl, Fiul şi Duhul
Sfînt,- a Persoanelor divine care, în unitate absolută, Trei sînt — Una
sînt. A ltfe l spus, la obîrşia existenţei noastre se află Dumnezeul iubirii,
al armoniei, «Dumnezeul p ăcii» (I Tes., 5, 23).
înrădăcinaţi în această obîrşie a iubirii şi păcii, purtăm şi oglindim
în noi, profund, originar, armonia divină. Cultul divin ortodox evocă
semnificativ făpturile : «O g lin zi ale frumuseţii Tale, Treim e».
Şi aceasta în acordul Sfintei Scripturi, care ne spune : «Dumnezeu,
toate cîte a făcut, erau bune foarte» (Fac., 1, 31). Iar cînd şi noi reflec
tăm mai adînc la existenţă, această realitate ni se revelează. Binele este
principiul creaţiei. Totul provine dintr-o afirmaţie originară şi din iu
bire. Iubirea este începutul şi anterioară oricărei dezbinări şi dedublări.
Din iubire ne naştem şi noi şi orice făptură. De asemenea originare s în t:
încrederea, speranţa, dreptatea, activitatea creatoare, pacea. N eîn cre
derea, deznădejdea, dezbinarea, violenţa, sînt posterioare, secundare
în existenţă, ca şi orice negaţie. «D acă istoria universului ar fi început
cu războaiele, nici un om n-ar mai fi în viaţă astăzi», afirma una din
conştiinţele lucide ale secolului nostru (M . Gandhi). «Faptul că sînt încă
atîţia oameni v ii în lume, dovedeşte că lumea nu este bazată pe forţa
armelor, ci pe forţa adevărului şi a iubirii». De aceea, cu toată realita
tea tragică a războaielor în istorie, fundamental toţi purtăm în noi mai
adînc şi de nedistrus chipul divin al iubirii, al conştiinţei şi libertăţii,
principiul binelui, credinţa şi nădejdea în pace, în viaţă. Să facem activ
chipul divin din noi.
în acest spirit amîndouă Testamentele, şi cel V echi şi cel Nou, au
în inima mesajului lor pacea : cu Dumnezeu, cu semenii, cu creaţia, cu
sine. M esia este anunţat de Profeţi ca «Domn al p ăcii» (Isaia 9, 5), al
păcii ca «roadă a dreptăţii» (Isaia 38, 17), al restaurării dreptăţii, al
sfinţeniei care e menită să cuprindă întreaga creaţie, adică şi «v ie ţu i
toarele cîmpului şi păsările cerului...» (Osea 2, 20). Iar consensul în
acest termen fundamental, ca un «sim bol al bunurilor», se impune pînă
într-atît încît un om îl poate întîmpina pe semenul său cu salutul «Pace
ţie !» ; salut care evocă deodată o stare originară şi o aspiraţie perm a
nentă. Cerul N aşterii precum şi câl al învierii se deschide tot în ve sti
rea ei. Ca şi îngerii pe păstori, Hristos cel înviat întîmpină pe ucenici
cu «Pace v o u ă !». învieffea se instituie fundament al păcii A celu ia care
«a desfiinţat în trupul Lui, prin întrupare şi prin Cruce vrăjm ăşia» (Efes.,
2, 15— 16), «ca să împace într-însul toate, atît cele de pe pămînt, cît şi
cele din ceruri» (Col., 1, 20).
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Dar Hristos a cucerit pacea şi viaţa prin crucea, prin jertfa Sa. Iar
suprema Sa jertfă ne-a dăruit şi suprema viaţă, învierea. în Hristos noi
avem astfel şi tem elia şi viziunea profundă a lucrării păcii şi a slujirii
vieţii. în El învăţăm că pacea este şi dar şi responsabilitate şi nevoinţă,
jertfă. «A sem şnea talanţilor, -r- cum spunea Prea Fericitul Patriarh
Iustin — , darul păcii trebuie lucrat», rodit. Numai luptînd «cu armele
luminii», fireşte, ca slujitori ai «Domnului păcii», alături de toţi acei oa
meni, astăzi tot mai mulţi, care recunosc valoarea primordială, nepieri
toare şi creatoare a păcii, vom culege fructul ei : apărarea şi salvarea
vieţii. Toate energiile noastre trebuie dedicate acestui ţel, în acest ceas
în care e pusă în cumpănă, în risc, viaţa lumii. N o i sîntem oameni ai
Bisericii, teologi, dar sîntem în acelaşi timp şi cetăţenii unei ţări în care
pacea constituie una din preocupările ei majore. N o i alcătuim poporul
român care a avut, are şi va avea întotdeauna vocaţia păcii. Facem
parte din m ilioanele de cetăţeni ai patriei care ne-am pus semnătura pe
A p elul adresat sesiunii speciale a O.N.U., pentru dezarmare. Sîntem fiii
poporului al cărui preşedinte, Domnul N ico lae Ceauşescu, a iniţiat şi
condus ample acţiuni şi manifestări pentru apărarea păcii, în acest sens
fiind bine cunoscut şi apreciat în lume. De aceea încadrarea noastră,
ca teologi şi cetăţeni, în această acţiune, corespunde pe deplin politicii
statului nostru, de pace şi colaborare cu toate popoarele lumii.
Prin rugăciune, prin cuvîntul, prin scrisul, prin întreaga noastră ţi
nută şi activitate, să lucrăm fără preget în unire cu toţi slujitorii păcii,
să se restaureze în conştiinţa lumii de astăzi, a celor responsabili pen
tru ea, credinţa în valorile fundamental-umane, a acelora care-1 definesc
pe om : în bine, în adevăr, încredere, dreptate, cooperare, iubire fra
ternă ; în sensul autentic al puterii, respectul faţă de aceste valori. Să
atragem tot mai stăruitor atenţia asupra scopului moral al cunoaşterii
şi al cercetării, căci «făptura aşteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor
lui Dumnezeu» (Rom., 8, 19). Pentru noi cunoştinţa este un dar al Duhu
lui Sfînt (Isaia 11, 2), Domnul de viaţă Făcătorul. în consecinţă, sensul
teologic al ştiinţei este numai slujirea vieţii. Să milităm pentru produce
rea unei mutaţii radicale, din direcţia înarmării în direcţia unei dezar
mări controlate şi treptate, pînă la acel nivel în care omenirea să fie e li
berată de orice ameninţare şi teroare, iar pacea să redevină mediul fi
resc al v ie ţii pentru noi, al pregătirii «îm părăţiei lui Dumnezeu în inimi
şi între oameni, care eşte dreptate, pace şi bucurie în Duhul Sfînt» (Rom.,
14, 17). N oi, slujitorii păcii să arătăm că purtăm această împărăţie în
noi şi lucrăm neosteniţi pentru ea, pentru pace şi viaţă în plenitudinea
ei».
CONCLUZII

Secţ i a

I

1.
O gravă ameninţare planează astăzi asupra v ie ţii şi civilizaţiei
umane de pe întreaga suprafaţă a pămîntului. Este pericolul războiului
nuclear care întunecă orizontul şi face să se instaleze în suflete nesigu
ranţa şi teama de pieire.
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2. O serie de cauze precum : slăbirea încrederii între state, accen
tuarea din ce în ce mai mult a decalajelor economice dintre ţările bo
gate şi cele sărace, existenţa în diferite zone ale globului a unor focare
de război, tendinţa de îm părţire a lumii în zone de influenţă, au deter
minat sporirea cheltuielilor militare şi im plicit acumularea unor uriaşe
cantităţi de armament atomic. Un fapt grav îl constituie amplasarea de
către S.U.A. a unor noi rachete nucleare cu rază m edie de acţiune în
unele ţări din Europa occidentală, ceea ce a determinat hotărîrea
U.R.S.S. de a trece la contramăsuri nucleare şi la întreruperea negocie
rilor sovieto-am ericane de la Geneva.
3. în faţa acestor situaţii omenirea încearcă o profundă stare de
nelinişte şi caută din răsputeri să găsească, acum, pînă nu este prea tîrziu, o ieşire din impasul în care s-a ajuns în ce priveşte negocierile pen
tru dezarmare. Convinsă de urgenţa adoptării unor măsuri care să îm 
piedice declanşarea războiului pustiitor, ea îşi manifestă cu hotărîre v o 
inţa de pace şi pretinde, în modul cel mai ferm, respectarea dreptului la
viaţă, libertate, dezvoltare şi fericire pentru toţi oamenii.
4. M anifestaţiile, marşurile, m itingurile, adunările populare şi ma
rile demonstraţii pentru pace care au loc pe toate m eridianele şi mai
ales în Europa, de unde au izbucnit cele două conflagraţii mondiale, sînt
dătătoare de speranţă şi stimulatoare pentru orice conştiinţă cinstită şi
pătrunsă de spiritul responsabilităţii pentru soarta omenirii.
5. România, prin glasul autorizat al preşedintelui ei, Dl. N icolae
Ceauşescu, printr-o şerie de acţiuni şi propuneri, şi-a exprimat poziţia
fermă faţă de cursul periculos al evenim entelor din ultima perioadă de
timp. Ea m ilitează consecvent pentru oprirea cursei nestăvilite a înar
mărilor, în primul rînd nucleare, pentru renunţarea la forţă în relaţiile
dintre state, pentru o pace durabilă pe întreaga planetă. Poporul nostru
a primit, în acest sens, cu v ie satisfacţie m esajele adresate în august 1983
de către preşedintele ţării, N icolae Ceauşescu, preşedintelui Sovietului
Suprem al U.R.S.S. şi preşedintelui Statelor Unite ale Am ericii, prin care
a fost formulată propunerea de a se relua cursul tratativelor şi a se pro
mova un dialog care să ducă, în final, la eliberarea continentului de ra
chete nucleare, atît cu rază medie de acţiune, cît şi tactice.
A celaşi interes l-a trezit documentul «P oziţia României, concepţia
şi considerentele preşedintelui N ico lae Ceauşescu, privind măsuri de
încredere şi securitate pentru dezarmare în Europa», prezentat în 20 ia
nuarie 1984 Conferinţei de la Stockholm.
6. într-o astfel de atmosferă de intensă preocupare pentru salvgar
darea cauzei păcii, Cultele din ţara noastră, care prin însăşi esenţa
învăţăturii lor de credinţă sînt menite să slujească binelui şi vieţii, se
simt şi ele datoare să contribuie, d e.p e propria poziţie, cu m ijloacele
specifice şi fără de nici o ezitare, la prom ovarea păcii şi înţelegerii
între popoare.
7. La baza angajării lor sincere în sprijinirea acţiunilor pentru apă
rarea dreptului sacru al omenirii la viaţă şi pace, Cultele aşează, pe lîn
gă temeiurile fireşti împărtăşite de toţi oamenii, şi temeiuri religios- m o
rale, m oştenite din R evelaţia naturală şi supranaturală.
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8. în primul rînd este proprie tuturor cultelor convingerea că avem
acelaşi Dumnezeu, care a creat cerul şi pămîntul şi este izvorul vieţii.
A cest Dumnezeu ne porunceşte să ne ferim de rău şi să facem bine, să
apărăm şi să preţuim viaţa omenească, pentru că El voieşte să se per
petueze această viaţă pînă în ziua de apoi.
9. în al doilea rînd, este proprie de asemenea tuturor cultelor, cre
dinţa că omul este făptura care se bucură de cea mai înaltă valoare în
univers. El are imprimată în fiinţa sa pecetea chipului lui Dumnezeu şi
este purtătorul darului sacru al vieţii.
10. A ceste două daruri dumnezeieşti cu care a fost înzestrată fiinţa
umană, impun un respect aparte şi o grijă deosebită faţă de om.
11. Respectul faţă de om înseamnă mai
ales respect faţă de viaţa
lui, care este un dar sfînt şi care se cere ocrotită şi ferită de orice pericol
şi suferinţă. A poi, respect faţă de mediul ambiant, adică faţă de lumea
aceasta în care el îşi duce existenţa.
12. Din punct de vedere creştin, valoarea şi demnitatea fiinţei umane
şi prin ea, a întregii lumi, sporeşte în chip nelimitat prin întruparea Fiu
lui lui Dumnezeu şi mai ales prin jertfa pe care a adus-o El pentru mîn
tuirea tuturor. Prin sîngele său vărsat pe cruce, Hristos l-a răscumpărat
pe omul cel zidit după chipul lui Dumnezeu, din legăturile morţii, încît
orice atentat la viaţa omului devine, duf>ă întrupare, un dublu păcat,
o dată pentru că este îndreptat îm potriva omului purtător al darului dum
nezeiesc al vieţii, apoi pentru că îl afectează pe acelaşi om răscumpă
rat, pe cel pentru care s-a plătit un preţ infinit.
13., Stimulate în activitatea lor de aceste temeiuri de ordin religiosmoral, Cultele sînt hotărîte să-şi intensifice astăzi mai mult ca oricînd
slujirea lor faţă de lume şi să propovăduiască pacea, luptînd împotriva
războiului şi violenţei, pe care le socotesc păcate îm potriva lui Dumne
zeu şi a oamenilor.
14. Convingerea pe care o împărtăşesc toţi slujitorii şi credincioşii
Cultelor este că stă în puterea popoarelor de a preîntîmpina războiul şi
a păstra pacea. V iaţa s-a dovedit întotdeauna mai tare decît moartea şi
binele mai tare decît răul.
15. Pentru salvarea omului şi a lumii de la distrugerea şi moartea
pe care le-ar aduce declanşarea războiului atomic, se impune unirea
tuturor forţelor iubitoare de pace, solidarizarea oamenilor de bine de
pretutindeni. Cultele sînt ferm decise să pornească pe această cale a
colaborării cu toţi factorii care urmăresc instaurarea unui climat de pace,
securitate şi colaborare. în faţa pericolului atomic, ele condamnă cu
ferm itate pe cei care, orbiţi de setea de stăpînire şi minaţi de interese
necinstite, caută să distrugă lumea pe care Dumnezeu voieşte să o păs
treze şi să o conducă spre desăvîrşire.
16. în spiritul idealului m esianic al păcii universale propovăduit de
profeţi (Isaia 2, 4), Cultele cer să fie oprită producerea de noi armamen
te, iar cele existente să fie transformate în unelte folositoare propăşirii
v ie ţii şi fericirii oamenilor. Ele adresează un apel fierbinte guvernului
S.U.A. pentru a renunţa la amplasarea în continuare, în Europa, a noi ra
chete nucleare cu rază medie de acţiune şi pentru a le retrage pe cele
deja amplasate, şi deopotrivă guvernului U.R.S.S., pentru renunţarea la
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aplicarea contramăsurilor anunţate. Atrag, de asemenea, atenţia gu ver
nelor ţărilor europene pe teritoriul cărora au fost sau urmează să fie
amplasate noi focare nucleare, asupra pericolului pe care îl reprezintă
acest fapt pentru propriile lor popoare, dar şi pentru viaţa întregii lumi.
17. O chemare pătrunsă de cea mai sinceră preţuire pentru inteli
genţa şi puterea de creaţie a geniului uman, adresează Cultele, oameni
lor de ştiinţă şi tuturor celor care făuresc şi mînuiesc tehnologia m oder
nă, cerînd să facă totul pentru a pune ştiinţa şi tehnica în slujba vieţii,
păcii şi fericirii omenirii, şi nu a m orţii şi distrugerii universale.
18. Conştiente de misiunea pe care o au de îndeplinit, Cultele în
ţeleg să se dedice, în continuare, cu şi mai multă dăruire, propovăduirii
ideilor păcii, sădirii în conştiinţele oamenilor a responsabilităţii pentru
soarta omenirii, ceea ce presupune o intensificare a activităţii de edu
caţie a propriilor credincioşi pentru pace, pe toate căile şi prin toate
m ijloacele ce le stau Cultelor la îmdemînă, adică prin predică, prin presă
şi literatură teologică, prin slujbele şi rugăciunile speciale destinate
păcii.
19. Înţelegînd că pacea este un dar al lui Dumnezeu făcut oameni
lor, p otrivit cuvintelor Mîntuitorului care zice : «Pacea M ea las vouă,
Pacea M ea dau vou ă » (Ioan 14, 27), Cultele sînt convinse că această pace
nu devine totuşi eficientă şi nu se realizează practic în istorie fără con
tribuţia noastră. Pacea se obţine prin strădanii şi lupte şi de aceea ele
se alătură cu toată hotărîrea celor care se străduiesc să înlăture cauzele
care zădărnicesc pacea : înarmarea nucleară, criza econom ică determ i
nată de aceasta, neîncrederea şi suspiciunea.
20. Cultele religioase se declară solidare în primul rînd cu întregul
nostru popor, care doreşte pacea şi luptă pentru instaurarea ei. Ele întîmpină cu deosebită satisfacţie şi sprijină iniţiativele şi strădaniile
neobosite ale preşedintelui ţării, N icolae Ceauşescu, care duce peste
tot solia de pace a poporului român şi arată un viu interes creării unui
climat de pace, zidirii unei v ie ţi prospere în patria noastră, apărării şi
sporirii şanselor păcii în întreaga lume.
Tema secţiei a doua s-a intitulat « Dezarmarea. C h eltu ielile m ili
tare, povară pe um erii om en irii».
Cei care au luat cuvîntul au subliniat importanţa luptei pentru pace
în contextul escaladării tot mai vertiginoase a cursei înarmărilor, nece
sitatea intensificării eforturilor tuturor vieţuitorilor planetei în acest
sens, precum şi oprirea neîntîrziată a amplasării de noi rachete pe con
tinentul european şi trecerea la înfăptuirea unui program concret de
dezarmare generală.
Prezidiul secţiei a fost alcătuit din : I.P.S. N ico la e Corneanu, M itro
politul B anatului; Em. Sa Laszlo Papp, conducătorul Eparhiei Reformate
Oradea ; P. S. Episcop Kiprian Savici, conducătorul Cultului Creştin de
Rit V e c h i; Em. Sa M oses Rosen, Şef-Rabinul Cultului M ozaic ,• Pr. vicar
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V la d im ir M a rco v ici, conducătorul Vicariatului Ortodox Sîrb din T im i
şoara, şi Dl. M iha i Huşanu, preşedintele Cultului Baptist. Secretarii sec
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ţiei au f o s t : Pr. prof. Dum itru Abrudan, prorectorul Institutului Teolo- |
gic de grad Universitar din Sibiu, şi Prof. Lengyel Lorand de la Institu- j
tui T eolog ic Protestant Unic din Cluj-Napoca.
Iată şi intervenţiile participanţilor la tema susmenţionată, ca şi Con
cluziile ce s-au formulat la s fîrş it:
I. P. S. N ico lae Corneanu — M itro p o litu l Banatului-:
«N u spun nim ic nou afirmînd că pe zi ce trece oamenii de pe întreg
întinsul pămîntului devin tot mai conştienţi de pericolul pe care îl pre
zintă armele nucleare, halucinanta cursă a înarmărilor. Perspectiva dis
pariţiei b iologice a speciei umane, odată cu anihilarea tuturor sau aproa
pe tuturor form elor de viaţă terestră în urma utilizării chiar a unei mici
părţi din stocul acestor arme, a inspirat o multitudine de scrieri literare,
ştiinţifice, ştiinţifico-fantastice, ca şi filme, piese de teatru, creaţii artis
tice. Dar şi fără a m erge atît de departe cu investigarea efectelor posi- j
bile ale febrei înarmărilor nucleare, omenirea este îngrijorată, pe bună
dreptate, în tot atît de mare măsură, de faptul că împingînd lumea în
pragul unui holocaust nuclear, cursa înarmărilor are consecinţe din cele
mai grele asupra popoarelor, chiar şi fără ca armele respective să fie fo
losite. Pentru că, sustrăgînd circuitului productiv imense resurse, esca
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lada înarmărilor şi a cheltuielilor militare afectează în cel mai înalt
grad dezvoltarea economică şi socială în lume, mutilează condiţiile de
viaţă ale popoarelor, afectează grav posibilităţile de creştere a nivelului
lor de trai. în acest sens România, prin glasul preşedintelui ei, Domnul
Nicolae Ceauşescu, atrage atenţia că «dacă v a continua creşterea bu
getelor militare în ritmurile din ultimii ani, aceasta va submina măsu
rile şi semnele unei redresări economice, va duce la o înrăutăţire şi mai
gravă a situaţiei econom ice generale. Dacă nu se va opri cursa înarmă
rilor, atunci şi perspectivele econom ice sînt puse sub semnul întrebării».
Un fenomen foarte nou şi foarte interesant în cadrul opoziţiei ac
tuale faţă de politica înarmărilor nucleare şi în general faţă de politica
de forţă, în condiţiile existenţei im enselor arsenale nucleare actuale, în
stare ,să distrugă de mai multe ori, de cîteva zeci de ori, omenirea şi
chiar planeta pe care trăieşte ea acum, după cum au calculat experţii,
este relevarea de către specialiştii cei mai autorizaţi a faptului că în
tr-un război nuclear orice teze ale războiului clasic, orice strategii şi
tactici, îşi pierd valoarea, inclusiv cele referitoare la descurajarea răz
boiului prin înarmarea preventivă.
Pe măsură ce cresc prim ejdia şi im plicaţiile prezente şi viitoa re ale
cursei înarmărilor, se confirmă că problema fundamentală a contempo
raneităţii este lupta pentru dezarmare şi în special pentru dezarmare
nucleară. Este o luptă în care omenirea trebuie să-şi spună cuvîntul, în
care slujitorii altarelor şi credincioşii de toate convingerile trebuie să-şi
aducă contribuţia. Eforturile perseverente şi unite ale tuturor pot de
termina forurile de conducere ale statelor şi în primul rînd ale celor de
ţinătoare de arme nucleare, să adopte hotărîri raţionale, în conformitate
cu dreptul fundamental la viaţă, la pace, la dezvoltare, al tuturor oam e
nilor, al tuturor popoarelor şi ţărilor lumii.
în ce ne priveşte, ca oameni ai religiei, nu putem să nu ne aducem
aminte de cuvintele profetului Ieremia care se lamenta : «Pace ! Pace !
Şi numai pace n u - i!» (6, 14). în acelaşi timp însă păstrăm nădejdea tare
că pacea va izbîndi, deoarece Iisus Hristos Domnul ne-a spus : «Pacea
Mea las vouă, pacea M ea dau vouă ... Să nu se tulbure inima voastră,
nici să se înfricoşeze» (loan 14, 27). «Ş i pacea lui Dumnezeu, care covîrşeşte orice minte, v a păzi inim ile şi cugetele noastre, întru Hristos Iisus»
(Filip., 4, 7).
în încheiere aş vrea să folosesc această ocazie pentru a exprima ade
ziunea mea, a credincioşilor, preoţilor şi ierarhilor din Banat la politica
internă şi externă a statului nostru, la propunerile şi iniţiativele de pace
şi dezarmare ale României şi ale D-lui preşedinte N ico lae Ceauşescu».
Pr. prof. A lo is Fech ete — p ro recto ru l Institutului T e o lo g ic RomanoCatolic din Ia ş i:
«în acest ultim pătrar al veacului X X am ajuns pe culmile p rogre
sului şi ale civilizaţiei, dar în acelaşi timp am urcat şi crestele parado
xului. Sîntem în stare, puţini, să consumăm mîncăruri exotice
aduse de la tropice, dar m ilioane de oameni mor de foame. Stăvilim
fluvii, schimbăm cursuri de ape, conducem supernave de unul singur,
aşezaţi pe fotoliu şi cu ceaşca de cafea în faţă, dar nu reuşim să ajungem
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la vecinul nostru, la semenul nostru, la omul de peste drum, de peste
riu, de peste hotare. N-am ajuns la sintonia idealului uman pentru că în
tre inim ile noastre am stocat armament. Nu ne mai auzim, nu ne mai
înţelegem, nu mai simţim cum din sufletul nostru răsare acelaşi cîntec
de dor de progres, de dor nou, de dor de frumos, de dor de bine, pentru
că în vecinătatea noastră zăngănesc armele. De teama exp loziei iminen
te tresărim la nevinovatul fulger în care străbunii noştri vedeau semnul
rodniciei. Tresărim la zborul senin al porumbeilor terorizaţi de zborul
stilizat al greoaielor bombardiere.
în faţa acestor situaţii exasperante, care este atitudinea tineretului
nostru şi ce ‘trebuie să facem pentru a o conştientiza mai mult asupra
datoriilor ce-i revin în căutarea, favorizarea şi construirea păcii ?
în ultimii ani, în cadrul im presionantelor m obilizări care au unit
cele mai diverse forţe politice şi sociale îm potriva războiului, pentru de
zarmare şi pace, tineretul n-a rămas pasiv ci şi-a spus cuvîntul cu fer
mitate şi la unison cu toate m inţile lucide. Şiruri neîntrerupte de marşuri
şi ştafete ale păcii, mitinguri şi simpozioane, demonstraţii şi întruniri
aie tinerilor, sînt iniţiative cu rezonanţă internaţională ce denotă cu
elocvenţă dorinţa de pace a generaţiilor ce v or fi pilonii societăţii de
ţnîine. A v în d conştiinţa că războiul nuclear nu poate fi decît dovada
«unui paroxism al demenţei c olective», că înarmările înseamnă irosirea
de uriaşe resurse umane şi materiale, tinerele generaţii din lumea în
treagă se înscriu cu entuziasm pe marele front al păcii în lupta pentru
exercitarea dreptului la viaţă, pentru fiecare om şi în fiecare colţ al
lumii. Tineretul patriei noastre se alătură acestor mişcări viguroase şi
întărind solidaritatea cu tinerii de pretutindeni, se pregăteşte intens
pentru A.I.T. — amplă manifestare ce va fi organizată în 1985.
în contextul imediat al A.I.T., ce v a avea ca d eviză : «Participare —
D ezvoltare — Pace», se va organiza şi cel de al X ll-le a Festival M on
dial al Tineretului şi Studenţilor, pus sub d eviza : «Pentru Solidaritate
antiimperialistă, Pace şi Prietenie». V o r fi abordate problem e majore
ce preocupă în mod prioritar omenirea deceniului nostru, printre c a r e :
destinderea, înfăptuirea urgentă a dezarmării, asigurarea păcii, instau
rarea unei noi ordini econom ice şi politice internaţionale, soluţionarea
pe cale exclusiv paşnică a tuturor litigiilor, lichidarea oricăror forme
de discriminare socială ;Şi rasială.
Toate aceste activităţi trebuie să ducă, aşa cum sublinia preşedin
tele ţării noastre, Domnul N icolae Ceauşescu, la «intensificarea partici
pării tineretului din Europa şi din toate ţările lumii la eforturile gene
rale pentru soluţionarea m arilor problem e ale epocii noastre, pentru
făurirea unei lumi mai drepte şi mai bune, a păcii şi colaborării».
Dacă este adevărat că pacea se naşte din ordinea armonioasă
(omnium rerum pax tranquilitas ordinis), datoria noastră, a celor care
lucrăm pentru formarea conştiinţelor, constă în a educa tineretul în
spiritul bunei-înţelegeri, al concordiei şi frăţiei, învăţîndu-1 să e vite cu
multă generozitate pasiunile egoismului, ale mîndriei, urii, răzbunării
şi duşmăniei. în acest sens, Conciliul Vatican II, prin Constituţia Pas
torală Gaudium et Spes, atrage atenţia tuturor celor care se ocupă cu
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educarea tinerilor sau contribuie la formarea opiniei publice, să ia
seama la responsabilităţile ce le revin de a prom ova în rîndurile tine
retului numai sentimente frumoase şi alese, nobile şi paşnice, insistînd asupra necesităţii de transformare şi schimbare în bine a inimilor.
De aceea, pentru ca aspiraţiile nobile ce clocotesc în inim ile şi voin ţele
tinerilor să poată fi realizate, este necesar ca ei să fie îndrumaţi în aşa
fel incît să poată descoperi şi respecta în aproapele toate dimensiunile
fiinţei sale. Ca atare, se va acorda educaţiei spirituale o importanţă
deosebită, bine ştiind că omul nu poate fi redus numai la sfera necesi
tăţilor sale m ateriale şi că nu putem măsura progresul numai cu v a lo 
rile economiei. Nu se va putea da naştere la o lume mai bună şi nici
nu se va putea instaura o ordine socială mai perfectă dacă nu se va
ţine cont de ordinea morală pentru a cărei făurirer este necesar să se
acorde prioritate valorilor spiritului uman : adevărul şi iubirea, liber
tatea şi dreptatea, care v o r trebui să fie coloanele de susţinere a unei
societăţi umane, demne şi paşnice.
Plecîndu-ne genunchii în adorarea Dumnezeului Păcii, să-I cerem
pacea pentru care ne vom dispune prin trăirea eroică a adevărului şi
a dragostei».
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R S. Arhiereu vicar Gherasim Piteşteanul — Episcopia Rîm nicului
şi A rg e ş u lu i:
«După cum ne este cunoscut, la creaţie Dumnezeu, cînd a v o it să
facă fiinţa cea mai perfectă, a făcut-o după chipul şi asemănarea Sa.
Acea fiinţă, acea creatură, este omul.
Deci cine caută să ucidă pe om este protivnicul lui Dumnezeu, este
luptător îm potriva cerului. Imensul şi înspăim întătorul armament de
care se vorbeşte astăzi, şi în special cel nuclear, are ca ob iectiv de
distrugere tocmai omul şi odată cu el viaţa de pe Terra.
Poporul nostru, urmînd pilda neabătută de pace a strămoşilor noş
tri, care n-au dus niciodată luptă de asuprire a altui neam, se înscrie —
în frunte cu vrednicul bărbat de stat, Domnul N icolae Ceauşescu —
printre popoarele care luptă pentru pace.
Este cunoscut că armele nucleare au încetat de mult a mai constitui
monopolul unei singure ţări. Un război nuclear localizat nu mai este
posibil astăzi.
De aceea cerem oprirea cursei înarmărilor şi în special a celei nu
cleare, fie pe pămînt, fie în cosmos. Apărarea păcii, apărarea vieţii,
constituie pentru noi, slujitorii Bisericii lui Hristos, cauze sfinte pe care
le slujim cu devotament, atît ca fii ai poporului nostru iubitor de pace,
cît şi din convingerile noastre religioase, ca îm plinitori ai Testamen
tului Mîntuitorului : «Pacea M ea las vouă».
Ca arhiereu al Eparhiei Rîmnicului şi Argeşului, în numele preoţi
lor şi al credincioşilor din această parte de ţară, îmi unesc glasul cu al
tuturor oamenilor de bine de pe tot globul pămîntesc şi cu al îngerilor
de la peştera din Betleem, şi strig : «S lavă întru cei de sus lui Dum
nezeu şi pe pămînt pace, întru oameni bunăvoire !».
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Dl. N ico lae Popescu — secretai general al C u ltu lu i Adven tist de
Ziua a Şaptea :
«D in săbiile lor îşi v or făuri fiare de plug şi din suliţele lor
cosoare ; nici un neam nu va mai trage sabia îm potriva altuia şi nu vor
mai învăţa să facă răzb oi» (M iheia 4, 3).
Pacea veşnică, universală, este profetizată oa o realitate mesia
nică viitoare : «Lupul şi mielul vor paşte împreună, leul v a mînca paie
cu boul, şi şarpele se v a hrăni cu ţărînă. N ici un rău, nici o vătămare nu
se va face pe tot muntele M eu cel sfînt, zice Domnul» (Isaia 65, 25). Şi
ia r ă ş i: «Pustia şi ţara fără apă se v or bucura j pustietatea se v a veseli
şi v a înflori ca trandafirul, se v a acoperi cu flori...» (Isaia 35, 1, 2).
Sînt previziuni care angajează pe credincios, pe omul religiei, în
acţiunile păcii, ale mîntuirii.
De cîteva decenii om enirea trăieşte sub o teribilă ameninţare şi
povară, aceea a cursei înarmărilor. Este o ameninţare, o povară mereu
crescîn d ă: în 1977 omenirea plătea pentru înarmare 400 m iliarde do
lari f în 1982, 800 miliarde ; azi ? ... m îine ? ...
Sumele alocate armatei în întreaga lume sînt de două ori mai mari
decît cele acordate asistenţei medico-sanitare sau învăţămîntului. Cu
banii cheltuiţi pentru înarmare într-un singur an, se pot construi 10 mi
lioane de locuinţe noi, 200 mii km de autostrăzi, 8 m ilioane paturi de
spital, 200 de oraşe cu 200 mii de locuitori.
C heltuielile militare pe timp de 12 zile, în întreaga lume, echiva
lează cu cheltuielile necesare alim entaţiei, locuinţei, serviciilor, să
nătăţii, învăţămîntului, pentru un miliard de locuitori din ţările în curs
de dezvoltare. Sumele cheltuite în lume, în mai puţin de o zi, pentru
înarmări, ar fi suficiente pentru vaccinarea tuturor copiilor Planetei
îm potriva celor mai g rave boli contagioase. Cu cheltuielile de două
zile ale armatelor din lume s-ar putea procura fondurile necesare li
chidării analfabetismului în lume.
Această risipă este făcută într-un timp cînd un m iliard de oameni
suferă de foame, un miliard sînt analfabeţi, 1,4 m iliarde nu au apă po
tabilă, 1,4 m iliarde nu pot beneficia de în grijire medicală şi aproxi
mativ un miliard nu au locuinţă corespunzătoare. Se spune că 80% din
bolnavii lumii sînt bolnavi din cauza apei infectate. Această apă ar
putea fi purificată cu costul pe două săptămîni al cursei înarmărilor.
Deci, armele acumulate în lume ucid deja în fiecare an zeci şi sute
de milioane de oameni. Aceasta pentru că prin producerea lor sînt
cheltuite fonduri care ar putea fi destinate să-i hrănească pe cei înfo
metaţi şi să-i adăpostească pe cei fără acoperiş.
Este imoral, inuman şi scandalos că sume atît de mari ce ar putea
pune capăt suferinţelor de nedescris pe care le îndură atîtea popoare
sînt folosite la pregătirea sinuciderii generale.
Dacă cele 800 miliarde dolari alocaţi anual pentru înarmare pe
Planeta noastră ar fi îndreptaţi spre sectoarele ce acţionează pentru
viaţă şi nu pentru moarte, dacă cei peste 500 mii de savanţi, specialişti
de înaltă calificare, angajaţi în laboratoarele militare, ar schimba ra
dical destinaţia cercetărilor lor, dacă n-ar mai lucra pentru «distruge
rea duşmanului» ?
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Atunci ar folosi capacităţile lor în bătălia pentru lumină, pentru
viaţă, contra unor boli necruţătoare ce continuă să facă ravagii.
Atunci spre ţările sărace ale lumii, spre cei înfometaţi, nu s-ar mai
transporta tancuri, mitraliere, obuze şi alte arme, ci tractoare.
M ilioan ele de tone de carburanţi nu s-ar mai irosi pe blindate,
avioane, nave şi m ijloace auto angajate în zecile de conflicte locale
existente în lume, nici în m anevrele şi demonstraţiile de forţă de pe
întinse zone din lumea noastră, de pe mări şi oceane, în patrulările per
manente pe cerul p la n e te i; toate ar d eveni disponibile pentru viaţa
paşnică, pentru cei lipsiţi. M ilioan ele de tone de oţel, plumb, aluminiu,
uraniu, cupru, titan, cadmiu, n-ar mai fi folosite la tancuri, avioane
de luptă, submarine, rachete, ci în nave comerciale, tractoare, locuinţe,
spitale, m ijloace de educaţie, pentru om, pentru viaţă.
După cum se cunoaşte, statul nostru a folosit toate prilejurile :
prezenţa reprezentanţilor săi în organizaţiile internaţionale, efectuarea
unor vizite în străinătate de către conducerea ţării noastre, primirea
vizitei unor conducători de stat sau a unor personalităţi politice, cul
turale şi ştiinţifice din străinătate, declaraţiile şi comunicatele comune
semnate de România, etc., — pentru a sublinia că realizarea dezarmării
se corelează strîns cu înfăptuirea unei noi ordini economice şi politice
internaţionale, cu lichidarea subdezvoltării şi ou folosirea în scopuri
paşnice a resurselor materiale, tehnice şi umane de care dispun sta
tele lumii.
Preşedintele N ico lae Ceauşescu atrăgea atenţia că «nu trebuie să
uităm că se pot oricînd găsi iresponsabili care să apese pe trăgaciul
armamentelor nucleare, că un accident întîm plător poate declanşa dis
trugerea atomică a lumii. De aceea, problema distrugerii armamentelor
nucleare este o necesitate v itală şi trebuie să facem totul pentru a ob
ţine aceasta».
Iată de ce la acţiunile pentru dezarmare, pentru pace, la care par
ticipă forţe sociale de o amplă deschidere, de cele mai diferite orientări
politice, filosofice şi religioase, sîntem prezenţi şi noi, adventiştii de
Ziua a şaptea, aşa cum ne învaţă Mîntuitorul nostru, care este «Dum
nezeul păcii», care este «Iubire».
C onvingerea că slujim Dumnezeului păcii este pentru noi un
puternic imbold de a fi împreună-lucrători cu El la marea operă
a păcii.
în încheiere vreau să exprim adeziunea credincioşilor pe care îi
reprezint, la politica externă a statului nostru şi să-mi exprim satis
facţia pentru că în societatea noastră există condiţii egale de m anifes
tare atît pentru cultele creştine istorice, cît şi pentru cele apărute ulterior
care recunosc autoritatea constituţiei îşi a statului».
P. S. Rom an
Bucureştilor :

Ialom iţeanu l

—

Episcop

vica r

al

A rh iepiscopiei

«în tre ţelurile urmărite şi dorite dintotdeauna de popoare se în
scrie şi realizarea păcii între oameni. Literatura populară o cîntă şi o
preamăreşte, filosofii şi înţelepţii lumii o doresc şi o recomandă, iar re
ligiile pămîntului o descriu în cărţile lor sfinite.
9 — B. o . R.
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ADUNA

Dumnezeu, Părintele nostru ceresc, porunceşte ca noi să iubim pa
cea, să o dorim şi să luptăm pentru ea. Fără ea nu poate fi progres şi
înaintare spre desăvîrşire. De aceea Mîntuitorul, cînd trebuia să se des
partă de oameni, lasă ca testament Bisericii Sale, pacea : «Pacea M ea o
dau vouă, pacea M ea o las vouă !».
M ulţi duşmani, văzuţi şi nevăzuţi, se ridică îm potriva păcii şi voiesc prin diferite m ijloace să tulbure armonia v ie ţii oamenilor, care iz 
vorăşte din pace.
Astăzi lumea întreagă este îngrijorată că pacea lumii este amenin
ţată şi că la orizont se iyesc norii grei ai unui nou război distrugător.
Ceea ce sensibilizează acum puternic opinia publică, privind soarta
păcii, este creşterea şi intensificarea cursei înarmărilor. Arsen alele m i
litare se înmulţesc şi se măresc, şi în componenţa lor intră arme din ce
în ce mai distrugătoare. T oţi factorii de răspundere, popoarele, organi
zaţiile mondiale, oamenii de pretutindeni, se pronunţă să se pună capăt
acestei curse a înarmărilor şi să se treacă neîntîrziat la dezarmare.
Ca ierarh ortodox român sînt mîndru că preşedintele N icolae
Ceauşescu şi România şi-au cîştigat un binemeritat prestigiu interna
ţional datorită persistenţei şi îndelungatelor eforturi depuse în lupta
pentru pace.
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Şi noi ne alăturăm acestora, şi în numele v ie ţii şi al învăţăturii Bi
sericii, cerem să se pună capăt cursei înarm ărilor şi să dispară orice
armă ucigătoare.
Există însă opinia că pacea poate fi asigurată prin aşa-zisul echi
libru al forţelor. Dar această pace este oare o pace adevărată ? O pace
întem eiată pe frică este o pace adevărată ? N u ! Pacea adevărată nu
naşte frica, ci dragostea şi securitate adevărată, fără teamă. O astfel
de pace dorim să se instaureze în lume. De aceea ne pronunţăm pentru
o dezarmare totală, să nu mai fie arme distrugătoare, ci pacea lui Hris
tos, pacea cea adevărată, să domneasca în lume. Pentru această pace ne
rugăm lui Dumnezeu, această pace o voieşte Dumnezeu, această pace
au văzut-o în veden iile lor profeţii, cînd rosteau : «C ît de frumoase sînt
pe munţi picioarele trimisului care vesteşte pacea» (Isaia 52, 7).
Pr. consilier M ihail Marinescu — Arh iepiscopia B u cu re ş tilo r:

Ei

«A utorul v ie ţii omului este Dumnezeu. N im eni nu poate impieta
asupra v ie ţii omului şi nu poate dispune de viaţa omului în afară de
Dumnezeu.
Iată de ce pentru apărarea v ie ţii omeneşti, pe continentul euro
pean, ca şi în toate celelalte zone ale lumii, continuă puternice mani
festaţii ale popoarelor pentru pace, îm potriva absurdei curse a înar
mărilor, a armelor de distrugere în masă, în primul rînd a celor nu
cleare, şi pentru dezarmare. Această amplă mişcare consacrată păcii,
dezarmării şi securităţii pe planeta noastră, r ele v ă cu putere că po
poarele de pretutindeni, conştiente de forţa lor, sînt decise să deter
mine, acţionînd unite, un curs nou al v ie ţii politice internaţionale, să
impună trecerea la măsuri efective de dezarmare, de înlăturare a spec
trului unui război nuclear nim icitor.
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Ţara noastră, România, nu trăieşte în izolare, în afara lumii ce ne
înconjoară şi de care sîntem legaţi prin m ii şi mii de fire. Pentru ceea
ce poporul nostru se străduieşte să realizeze, are nevoie de pace, în
Balcani, în Europa, în lume. De aceea, eforturile statului nostru, ale
preşedintelui N ico lae Ceauşescu de a asigura ascensiunea ţării pe
toate laturile de activitate (economică, politică, cultural-spirituală), se
împletesc strîns cu activităţile pe care le desfăşoară în planul v ie ţii
internaţionale.
România, în marile foruri internaţionale, şi-a precizat cu claritate
poziţia sa fermă şi sinceră privind acţiunea de pace şi dezarmare, p re
cum şi pentru o nouă ordine economică în lume. Statul nostru, Domnul
preşedinte N ico lae Ceauşescu sînt cunoscuţi în lumea întreagă dato
rită insistenţei cu care m ilitează pentru realizarea acestor obiective.
Lupta pentru pace, pentru progres şi dezvoltare, stabileşte între
toate popoarele una din cele mai solide legături.
Rînduită să împlinească în lume însăşi lucrarea pentru care Fiul
lui Dumnezeu — Domnul Păcii — s-a întrupat, Biserica n-a încetat nici
o clipă să propovăduiască Evanghelia Păcii. N ici o latură a misiunii
Bisericii în lume nu arată mai clar divinitatea ei ca acţiunea de sta
tornicire şi apărare a păcii.
Pacea este condiţia existenţei umane, a propăşirii şi fericirii omu
lui. Ea izvorăşte din dragoste şi se întem eiază pe dragoste fiind sin
gura chezăşie a v ie ţii fericite pe pămînt. Pacea este darul împăcării
omului cu Dumnezeu şi al oamenilor între ei.
Prom ovarea cauzei păcii a fost şi este una dintre coordonatele ma
jore care au determinat ierarhii, clerul şi credincioşii, să sprijine cu
toată ardoarea acţiunile puse în slujba păcii.
Alături de întreaga preoţime ortodoxă română, — după îndemnul
şi exem plul pilduitor al membrilor Sfîntului Sinod, în frunte cu Întîistătătorul său, Prea Fericitul Patriarh Dr. Iustin M oisescu al Bisericii
Ortodoxe Române — , ne pronunţăm cu un N U categoric îm potriva ac
ţiunilor de înarmare şi cu un D A uriaş pentru dezarmare, cheltuielile m i
litare constituind cea mai mare aberaţie în faţa v ie ţii şi cel mai crunt
flagel îm potriva prosperităţii, fericirii şi păcii om enirii».
Em. Sa Papp Laszlo — conducătorul Eparhiei Reform ate Oradea :
«Dicţionarul P olitic», publicat la Editura Politică în 1975, ne dă
în forma negativă definiţia lapidară a noţiunii de «p ace», constatînd că
pacea este o «situaţie în care nu există conflicte armate sau războaie
între state» (p. 422). Sînt convins că dacă am încerca să-i dăm acestei
noţiuni o definiţie în forma pozitivă, ar necesita un spaţiu de timp de
multe ori multiplicat faţă de acela ce ne stă lla dispoziţie.
De aceea mă v o i limita acum să mă opresc — tot lapidar — la
două componente, dacă vreţi, în acelaşi timp şi două condiţii esenţiale,
ale păcii, şi anume : securitatea şi cooperarea, fără de care pacea ar
fi nu numai fragilă, dar şi iluzorie.
Permiteţi-mi să mă refer iarăşi la Dicţionarul amintit, care ne dă
definiţia foarte reuşită a noţiunii securităţii internaţionale : «Securitate

412

BISERICA O RTODOXĂ RO M ANĂ

internaţională, stare a relaţiilor interstatale caracterizată prin garanta
rea păcii, dezvoltarea de sine stătătoare, fără amestec din afară, a sta
telor, înlăturarea forţei şi ameninţării cu forţa în raporturile dintre
state, preîntîmpinarea şi combaterea agresiunii, crearea climatului ne
cesar cultivării unor relaţii de comprehensiune între popoare, inten
sificării schimburilor economice, tehnico-ştiinţifice, culturale, sportive,
fără restricţii de nici un fel. Securitatea internaţională presupune în
făptuirea în comun, de către state, a unor măsuri, fie şi ca urmare a
unor tratate internaţionale, care să pună statele la adăpost de orice
agresiune, să asigure prom ovarea şi respectarea, în rela ţiile internaţio
nale, a principiilor suveranităţii şi independenţei naţionale, integrităţii
teritoriale, egalităţii în drepturi, neamestecului în treburile interne,
avantajului reciproc, excluderea forţei şi ameninţării cu folosirea ei în
raporturile interstatale, norme fundamentale ale dreptului internaţio
nal, deopotrivă obligatorii pentru toate statele, faţă de fiecare stat»
(p. 538).
Sînt de părere că nu e necesar să mai căutăm definiţia noţiunii de
«coop erare», deoarece acest citat o include sumar, dar în acelaşi timp
şi foarte explicit, şi anume : cultivarea «...unor relaţii de comprehen
siune între popoare, în vederea intensificării schimburilor economice,
tehnico-ştiinţifice, culturale, sportive, fără restricţii de nici un fe l».
Sînt foarte fericit, dacă mă gîndesc la politica internaţională a ţării
noastre, a preşedintelui N icolae Ceauşescu, care la diferitele foruri
europene şi mondiale, nu numai în declaraţii şi comunicate solemne,
dar şi în practica de toate zilele, — întreţinînd relaţii diplom atice cu
139 state şi realizînd schimburi econom ice şi com erciale cu 150 ţări
(«S cînteia», 30 decem brie 1983) — , dă exemplu de urmat altora în ceea
ce priveşte cooperarea multilaterală în interesul securităţii continen
tale şi generale, cu obiectivul suprem : realizarea păcii fără arme nu
cleare şi convenţionale pentru întreaga omenire. Sînt pe deplin convins
că aceste sforţări cinstite ale noastre sînt şi v or fi totdeauna binecuvîntate de Domnul nostru, care ne-a dat această existenţă nu pentru
a ne nimici, ci pentru â trăi şi a crea în dragoste şi stimă recip rocă!
In încheiere, vreau să subliniez că preoţii şi credincioşii reformaţi,
care s-au născut şi trăiesc în România şi au relaţii de frăţie, prietenie
şi bună convieţuire cu fiii poporului român, au sprijinit şi v or sprijini şi
în viitor iniţiativele ţării noastre şi ale preşedintelui N ico lae Ceauşescu
consacrate prom ovării păcii, securităţii şi cooperării în Europa şi în
lume, transformării Balcanilor şi a altor regiuni de pe continentul eu
ropean în zone denuclearizate, soluţionării tuturor conflictelor pe calea
tratativelor şi bunei înţelegeri. Sîntem hotărîţi să acţionăm astfel de
oarece în ţara noastră oamenii muncii de naţionalitate maghiară dispun
de toate condiţiile m anifestării lor lib ere şi nestingherite pe plan cul
tural şi religios».
Dl. T u n y o g i G y u la — p iim curator eparhial — C lu j-N apoca :
«S înt fericit pentru cinstea cu care am fost onorat de a fi prezent
la Adunarea Cultelor din România pentru dezarmare şi pace.
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Fac parte

din conducerea Bisericii Reformate, cult în care credin
cioşii se salută între ei cu salutul preluat de la Apostolul P a v e l: «Pace
vouă de la Dumnezeu», salut pe care îl folosesc din secolul X V I. Prin
aceasta credincioşii noştri, împreună cu credincioşii cultelor frăţeşti,
dovedesc că sînt adînc pătrunşi de dorinţa păcii, fără de care nu există
viaţă, viaţa primită de la Dumnezeu.

aţii

în săptămînile trecute am citit în revista «S cien ce» un articol scris
de un colectiv de oameni de ştiinţă în m aterie nucleară, prin care a ver
tizau asupra pericolului nuclear. în cazul unui conflict militar, între
deţinătorii armelor nucleare, chiar dacă războiul s-ar extinde numai pe
o parte a globului pămîntesc, cataclismul ar fi total. Nu numai că ar
pieri toate fiinţele umane şi tot ce înseamnă viaţă, ci şi solul, pămîntul
care ne hrăneşte, ar deveni cenuşă, schimbîndu-se fundamental, pre
cum şi clima care ne asigură viaţa. Zeci de ani ar fi necesari pentru a
porni din nou viaţa pe teritoriul afectat. însă chiar şi acea viaţă ar fi
infectată de radiaţiile prezente, presupunînd un fe l de început m ize
rabil, lipsit de acele binefaceri de care ne bucurăm azi.
Sîntem fericiţi că trăim în scumpa noastră patrie, care prin
preşedintele său, Domnul N icolae Ceauşescu, duce drapelul luptei pen
tru pace, luptă la care ne asociem cu trup şi suflet, fiind conştienţi că
numai pe această cale vom putea salva viaţa şi viitorul.
De asemenea, în calitate de membru component al unei Biserici
care are credincioşi maghiari vreau să exprim mulţumirea noastră
Domnului preşedinte N ico lae Ceauşescu pentru faptul că punînd la
baza soluţionării problem ei naţionale, asigurarea egalităţii pe plan eco
nomic, a dat substanţă şi conţinut tuturor celorlalte drepturi de care
se bucură naţionalitatea maghiară.
«P ace vouă de la Dumnezeu !».
P. S. Episcop-vicar
C raiovei :
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Arhiepiscopia

«Dezideratul şi im perativul cel mai important al oamenilor şi p o
poarelor epocii noastre î l constituie pacea şi securitatea internaţio
nală. M arile şi multiplele acţiuni de pace care au avut şi au loc în în
treaga lume sînt o dovadă clară a faptului că toate popoarele doresc
pacea pe oare o consideră drept singurul m ijloc sigur al realizării spe
ranţelor lor de progres şi bunăstare materială şi spirituală, de asigu
rare a v ie ţii pe planeta noastră.
îm potriva aspiraţiilor de mai bine şi fericire a oamenilor stă cursa
înarmărilor, care în ultimul timp a luat proporţii alarmante, cheltuielile
militare din anul trecut pe glob ridicîndu-se la fabuloasa sumă de 800
miliarde dolari. A ceste cheltuieli imense sînt o povară greu de suportat
pe umerii om enirii în general şi ai ţărilor în curs de dezvoltare în spe
cial. Cursa înarmărilor are g rave consecinţe asupra d ezvoltării e co
nomice, culturale şi sociale a tuturor popoarelor. De aceea dezarmarea
apare în ochii oamenilor, ai tuturor popoarelor, ca singura cale rezona
bilă de asigurare a păcii şi securităţii în lame, a bunăstării oamenilor.
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A şa după cum arată Domnul N ico lae Ceauşescu, preşedintele
R. S. România, «om enirea a ajuns într-un stadiu cînd nivelul înarmă
rilor, îndeosebi arsenalul nuclear, pune în pericol însăşi civilizaţia, exis
tenţa societăţii omeneşti. De aceea problema fundamentală a epocii
noastre este problema preîntîmpinării războiului şi asigurarea păcii.
M ai mult ca oricînd trebuie să facem totul pentru a bara calea răz
boiului, pentru a asigura pacea. Nu există ţel mai înalt decît dezar
marea, în primul rînd dezarmarea nucleară, şi asigurarea securităţii fie
cărei naţiuni, a păcii m ondiale».
Desigur că prioritatea în procesul dezarmării generale o deţine
dezarmarea nucleară. Trebuie să înceteze producţia de arme nucleare şi
să se treacă la reducerea treptată a stocurilor existente pînă la desfiin
ţarea lor totală.
N oi, în calitate de creştini, şi toţi oamenii în general, adepţi ai ori
cărei credinţe religioase, nu putem sta indiferenţi faţă de perspectivele
unui cataclism atomic. Trebuie să facem totul pentru ca acest cataclism
să nu aibă loc, pentru a înceta cursa înarmărilor, pentru ca fondurile
alocate fabricării de arme tot mai perfecţionate de distrugere în masă,
să fie eliberate şi dirijate spre asigurarea unei v ie ţi prospere.
De aceea şi cu acest p rilej îmi exprim adeziunea totală la politica
internă şi externă a statului nostru, care face tot ce-i stă în putinţă
pentru a prom ova pacea, destinderea, dezarmarea, independenţa şi su
veranitatea pentru fiecare dintre popoarele lum ii».
Prot. Traian M a n — P rotoieria C lu j-N apoca :
«în dorinţa de a-mi aduce contribuţia la desfăşurarea lucrărilor
celei de a II-a secţii a Adunării Cultelor din România pentru dezarmare
şi pace, am fost ajutat în parte de an tevorbitorii mei, care au arătat în
mod pregnant consecinţele înarmării : foamea, lipsurile, bolile, igno
ranţa, mizeria, şi prin opoziţie, consecinţele dezarm ării: bunăstarea ma
terială, belşugul, condiţiile de sănătate, de progres al ştiinţei în slujba
omului.
O altă faţă a acestor constatări o constituie însă consecinţele mo
rale care impregnează atmosfera v ie ţii ce o trăim. înarmarea aduce:
teama, neîncrederea, nesiguranţa, neliniştea. Dezarmarea rodeşte liniştea,
încrederea, siguranţa, dorul şi dragul de a trăi.
Prom otorii războiului şi ai drumului spre război, adică ai înarmării,
încearcă să găsească justificări afirmînd că războiul ar fi un factor de
progres, întrucît în timp de război este concentrată inteligenţa umană,
punînd-o ila lucru pentru noi descoperiri, pentru noi invenţii care apoi,
după război, să fie puse în slujba omului. Ce încercare subtilă de a in
duce în eroare om en irea! Care au fost urmările celor două războaie
mondiale ? Arătînd că primul război mondial s-a încheiat cu apariţia
tancurilor pe cîmpul de luptă, că al doilea război a încetat după lan
sarea bombei atomice, cineva l-a întrebat pe m arele savant Einstein
cum s-ar termina al treilea război mondial. Savantul a răspuns : «Nu
ştiu. Ştiu însă că dacă s-ar purta un al patrulea război mondial, oamenii
s-ar război cu pietre şi cu m ăciuci». Oare îşi dădea seama Einstein de
amploarea distrugerilor unui nou război mondial, admiţînd că v o r exista
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oameni care s-ar mai război, sau, parafrazînd cuvintele Sfintei Scrip
turi : «O a re Tu, Doamne, cînd v e i veni, v e i mai găsi credinţă pe pămînt ?», am fi mai îndreptăţiţi să spunem : «O a re Tu, Doamne, cînd v e i
veni, v e i mai găsi viaţă pe pămînt ?».
Slujitori ai celui care a fost proorocit ca «Domn al Păcii», ai Aceluia
care a venit ca «lumea să aibă V iaţă şi încă din belşug», nu ne îndoim
că Domnul Păcii va birui, că viaţa va fi din belşug. Dacă cel ce ne-a
creat, ne-a creat fără să fim întrebaţi, nu ne va mîntui fără colaborarea
noastră. Pentru a fi părtaşi, ca fii ai Lui, ai v ie ţii sale, ne cere să fim
«făcători de pace».
De pe p oziţiile noastre de deservenţi ai d iverselor culte religioase,
avem obligaţia de a sădi în sufletele credincioşilor pe care îi păstorim,
încrederea în biruinţa păcii. Credincioşii pe care îi păstorim sînt oa
meni ai muncii : pe ogoare, în fabrici şi uzine, în laboratoare, la cate
dre şi alte locuri de creaţie. Fiecare doreşte ca munca iui să fie ocro
tită, să ajungă să-şi vadă şi să se bucure de roadele muncii lui, — do
rinţe care se pot realiza numai în condiţii de linişte, în condiţii de pace.
Terenul este pregătit şi aşteaptă semănătura bună a Cuvîntului.
Ce şanse avem ? In ce ne putem încrede ? Ce ne dă putere să m er
gem pe acest drum de propovăduitori ai păcii ?
în primul rînd stă gîndul că nu sîntem singuri. Că în năzuinţele
noastre mărşăluiesc împreună cu noi m ilioane şi m ilioane de oameni, pe
umerii cărora apasă povara înarmărilor. Este conştiinţa trezită a om e
nirii că stă în puterea celor mulţi de a stăvili înarmarea şi războiul.
Un alt m otiv de încredere în izbînda cauzei pentru care luptă, —
pacea — , constă în credinţa că în aceste strădanii de apărare a vie ţii
prin pace, stă şi lucrează împreună cu «Domnul Păcii», cel ce vrea ca
«lumea să aibă viaţă şi încă din belşug». «Iar ei au plecat şi au propo
văduit, Domnul lucrînd împreună cu ei şi întărind cuvîntul prin semnele
care urmau» (Marcu 16, 20).
Plecăm şi noi de la această Adunare a Cultelor din România pentru
dezarmare şi pace, încredinţaţi că Domnul va lucra împreună cu noi şi
vor urma şi semnele puterii Cuvîntului, ale Domnului Păcii.
De asemenea este o puternică sursă de optimism şi de speranţă p o
litica de pace şi de prietenie cu toate popoarele lumii dusă de România
Socialistă şi Dl. preşedinte N icolae Ceauşescu pe care o sprijinim cu
toate puterile noastre.
Prof. L e n g y e l L o ran d — Institutul T e o lo g ic Protestant U n ic din C lu jNapoca :
«Se poate constata că în urma cursei de înarmare, mai ales a celei
nucleare, şi în consecinţă, în urma creşterii pericolului unui nou război
mondial, a crescut rolul opiniei publice care se manifestă contra cursei
de înarmare şi contra amplasării noilor arme nucleare în unele ţări ale
Europei. M ijloac e le de telecom unicaţie ne informează despre acţiunile
m obilizatoare ale opiniei publice.
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(a) După cum se ştie, există ila Stockholm un institut care cerce
tează problem ele păcii — «Stockholm Peace Research Institut» (SIPRI) — ,
care în anuarul lui din 1983 comunică date alarmante referitoare la creş
terea cheltuielilor militare în ultim ii trei ani (750 miliarde de dolari pe
an) — o povară crescîndă pe umerii popoarelor. Pe lîngă acest factor
economic apăsător, opinia publică mondială ce s-a pronunţat împotriva
cursei de înarmare, este şi mai mullt influenţată de faptul că omenirea
şi-a dat seama că prin producţia şi amplasarea armelor nucleare este
periclitată însăşi viaţa întregii lumi.
(b) în anul trecut agenţia «France Presse» a publicat o sinteză a
acţiunilor de protest desfăşurate in luna octombrie 1983 în diferite ţări
ale Europei de vest. A ceste manifestări au marcat punctul culminant al
acestei «toam ne fierbinţi». Opinia publică a mobilizat numai în R. F.
Germania circa trei m ilioane de oameni. La Roma au manifestat un mi
lion de oameni. La Londra şi Bruxelles, 300 de mii. Zeci de mii la Viena
şi Stockholm, iar în S.U.A. mii de persoane au protestat contra ampla
sării noilor rachete nucleare americane în Europa, purtînd in scripţii:
«A m in tiţi-vă de Hiroshima — preveniţi Euroshima» (Remember Hiroshima — Prevent Euroshima).
Deşi rolul m obilizator al opiniei publice a crescut în ultim ii ani,
totuşi trebuie să consemnăm cu regret unele voturi parlamentare contra
acestei voinţe unanime a opiniei publice : în cinci state din Europa de
vest guvernele au aprobat amplasarea pe teritoriul ţărilor respective, a
rachetelor americane cu rază medie de acţiune.
(c) Exem plificare : R elevante ne apar rezultatele sondajelor de opi
nie publică făcute în aceste ţ ă r i: Italia — 60,7 % dintre italieni se pro
nunţă îm potrivă ; în Anglia, Institutul Gallup şi ziarul londonez «Daily
Telegraph» constată că majoritatea cetăţenilor britanici sînt ostili am
plasărilor rachetelor americane pe teritoriul ţării lor. Bruce Kent, se
cretarul general al Campaniei pentru Dezarmare nucleară (C.N.D.), a
declarat că sosirea rachetelor americane va accentua decizia şi ferm i
tatea cetăţenilor britanici de a continua lupta îm potriva amplasării lor.
Un sondaj de opinie efectuat de Institutul «Sinus» din M iinchen arată
că trei din patru alegători vest-germ ani se pronunţă îm potriva ampla
sării rachetelor americane. La fel şi săptămînalul «Stern». Veşti ase
mănătoare au sosit şi din Olanda şi Belgia.
Pe baza considerentelor acestor trei exem plificări putem constata
că rolul m obilizator al opiniei publice este în creştere, dar totodată este
necesară o conştientă întărire a ei, pentru ca opinia mondială să se
poată transforma într-adevăr «în tr-o armă îm potriva arm elor» — aşa
cum a formulat Liselotte W aldheim în «L e Courier de l'UN ESCO ».
Realitatea arată că pentru a da forţă acţiunilor m obilizate de opinia
publică în favoarea dezarmării, nu este suficient doar să condamnăm
războiul sau, şi mai puţin, îngrijorarea şi angoasa în faţa pericolului
crescînd pe care-1 generează acumularea de arme pe planetă. Este ne
cesar înainte de toate să existe o opinie clară, care să încurajeze şi să
susţină acţiunile îndreptate spre edificarea securităţii internaţionale
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prin dezarmare. De aici, preocuparea la nivelul unor instituţii interna
ţionale pentru ceea ce UNESCO a numit «Educaţia pentru dezarmare»,
întemeiată pe credinţa că războaiele pot fi prevenite prin schimbarea
atitudinii oamenilor, educaţia pentru dezarmare este concepută ca un
proces vast, ce implică forţe foarte diverse, ce se adresează direct sau
indirect tuturor celor ce pot influenţa decizia guvernelor în favoarea
păcii. Pentru că în primul rînd guvernele sînt acelea care pot reduce şi,
eventual suprima arsenalele care ameninţă viaţa planetei. Cunoscînd
starea forţelor şi a m aterialului m ilitar existent în diferite ţări, amenin
ţarea pe care armele nucleare o fac să planeze peste lume, costul ar
mamentelor şi cheltuielile militare din fiecare ţară, tendinţele cercetării
şi industriilor legate de armament, perspectivele reconvertirii în sco
puri paşnice a resurselor şi bunurilor absorbite de cursa înarmărilor, —
rolul opiniei publice mondiale va deveni o armă tot mai eficace îm po
triva armelor.
Sînt bine cunoscute şi recunoscute iniţiativele şi eforturile pre
şedintelui ţării noastre, Domnul N ico lae Ceauşescu, şi ale statului şi
poporului român făcute şi depuse pentru cauza dezarmării generale şi
totale şi în primul rînd a dezarmării nucleare, prin formarea unei opinii
mondiale în favoarea dezarmării şi păcii.
Considerăm că este suficient să amintim doar A p elu l lansat de
F.D.U.S., care a avut un mare răsunet atît în sînul poporului nostru cît
şi pe plan mondial. Sînt binecunoscute şi recunoscute ac{iunile Fede
raţiilor M ondiale ale Bisericilor, ale Consiliului Ecumenic al Biserici
lor şi diferitelor federaţii confesionale, prin care Bisericile s-au pronun
ţat pentru dezarmare şi pace.
Bisericile sînt conştiente că nu ele rezolvă problem ele m ajore ale
omenirii, cum sînt : dreptatea socială, noua ordine economică interna
ţională, şi mai ales dezarmarea şi p a c e a ; dar pe baza credinţei creştine
bazate pe Sfînta Scriptură şi pe Sfînta Tradiţie, ele au descoperit că în
slujirea lor de propovăduire a Evangheliei, mărturisirea despre viaţă,
care este darul lui Dumnezeu, are prioritate. Pe baza acestei credinţe şi
slujiri, Biserica îşi aduce contribuţia sa la formarea opiniei publice a
credincioşilor, pentru ca ei să se încadreze — şi pe baza credinţei lor
— în lupta comună a întregii omeniri pentru dezarmare şi pace. Vreau
de asemenea să arăt că la noi la Institut educăm viitorii preoţi şi prin
ei pe credincioşi în spiritul păcii îşi armoniei universale, al relaţiilor de
frăţie şi bună înţelegere cu poporul român, cu care ne bucurăm îm pre
ună de toate roadele muncii noastre comune».
Dl. V asile Talpoş — secretai gen em l al C ultului B a p tis t:
«Situaţia economică mondială trece prin faze deosebit de critice în
zilele noastre. Raportate la cursa înarmărilor, perspectivele economice
mondiale sînt îngrijorătoare şi chiar dezastruoase. Prin proporţiile
atinse, această cursă a înarmărilor ridică în faţa omenirii problem e de
o gravitate fără precedent.
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Com petiţia nefirească privind continua acumulare a m ijloacelor de
distrugere, mai ales cînd acestea depăşesc de nenumărate ori poten
ţialul de distrugere totală a omenirii, trădează netem einicia şi monstru
ozitatea acesteia. Actuala cursă a înarmărilor, în mersul ei ascendent,
ar conduce nu numai la pericolul unui război ce poate distruge c iv ili
zaţia umană, dar aceasta însăşi, chiar fără de război, exercită efecte
deosebit de nefaste asupra econom iei mondiale.
în raport cu situaţia economică mondială, cursa înarmărilor trebuie
să fie apreciată drept im orală şi monstruoasă, de către oricare om de
bine. Privită din punctul vedere al enorm elor cheltuieli alocate pentru
producerea m ijloacelor de distrugere, cît şi din punct de vedere al stă
rilor îngrijorătoare ale sectoarelor în care aceste sume ar trebui a lo
cate, cursa înarmărilor îşi merită dezaprobarea unanimă din partea
umanităţii. C îteva date pot fi concludente :
La Conferinţa Internaţională pentru Denuclearizarea Europei s-a
estimat că arsenalul nuclear all m arilor puteri a crescut după c e l de al
d oilea război mondial intr-un ritm care se poate măsura prin apariţia
la fiecare jumătate de oră a unei bombe atom ice de forţa celei ce a dis
trus Hiroshima. Om enirea deţine bombe nucleare gata să explodeze,
care ar putea distruge un m ilion de Hiroshime. Este ştiut că în anul
1978, de pildă, cheltuielile miltiare s-au ridicat pe cap de locuitor la 92
dolari, în timp ce program ele umanitare din cadrul O.N.U. pentru aju
torare s-au cifrat ila abia 57 de cenţi pe cap de locuitor. Consecinţele
cursei înarmărilor sînt cu adevărat catastrofale pentru viaţa economică
mondială. De fapt, costul armamentelor moderne este în permanentă
creştere şi toate ramurile economice şi ale v ie ţii sociale sînt periclitate
datorită acestui fapt.
în acelaşi timp, 30 pînă la 40 m ilioane de oameni mor de foame în
fiecare an şi 1,500 milioane de oameni nu-şi pot perm ite nici cea mai
elementară îngrijire medicală. Sute de m ilioane de oameni nu au nici
măcar minimum necesar unei v ie ţi norm ale pentru ei şi cop iii lor. Pro
gram ele de dezvoltare industrială, cît şi soluţionarea unor multiple pro
bleme sociale c a : sănătate, alim entaţie, învăţămînt etc., în ţările în
curs de d ezvoltare sînt private de resurse m ajore ce ar putea rezolva
multe problem e privind latura economică.
Cunoscând această dezastruoasă situaţie, sîntem fericiţi eă ţara
noastră se află printre ţările ce m ilitează activ pentru pace şi dezar
mare. A şa cum afirmă cu consecvenţă preşedintele ţării noastre, Dom
nul N icolae Ceauşescu, problema fundamentală a zilelor noastre este
dezarmarea, care cere o rapidă şi neîntîrziată rezolvare.
Privind cursa actuală a înarmărilor, situaţia e şi mai gravă şi nu
putem să nu constatăm că acest miriapod veninos nu numai că folo
seşte, dar şi muşcă nesăţios şi lacom, şi distruge bună parte din binecuvîntările ce ar reveni omului.
Noi, ca urmaşi ai lui Hristos, Prinţul Păcii, nu putem trece cu v e 
derea cuvintele Mîntuitorului care z i c e : «F ericiţi făcătorii de pace, căci
aceia fiii lui Dumnezeu se v o r chema» (M atei 5, 9).
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In lumina acestor fapte şi stări, considerăm că este în spiritul lui
Dumnezeu şi al Scripturilor şi în acord cu toate aspiraţiile de bine să
zicem un N U hotărît cursei înarmărilor. Darul v ie ţii şi al bunăstării se
cuvine oricărei fiinţe umane, potrivit cu scopul Creatorului. Cursa înar
mărilor este im orală şi nejustificată. Renunţarea la continuarea acestui
joc diabolic privind viaţa şi nevoile omenirii, este un im perativ in
discutabil.
Sîntem convinşi că stoparea cursei înarmărilor şi trecerea la de
zarmare pe calea tratativelor sincere ar oferi econom iei m ondiale re
surse suficiente pentru acoperirea tuturor nevoilo r umanităţii.
în acest sens, ca slujitor al Cultului baptist şi ca cetăţean român,
în numele meu, al credincioşilor şi al pastorilor baptişti din ţara noas
tră, vreau să-mi exprim adeziunea deplină faţă de politica internă şi
externă a statului nostru, faţă de eforturile şi contribuţia deosebit de în
semnate ale României socialiste şi ale preşedintelui N ico lae Ceauşescu
la m obilizarea tuturor forţelor pentru realizarea unei Europe unite, fără
arme nucleare, bazată pe respectarea orînduirii social-politice din fie 
care ţară, şi la promovarea prieteniei şi colaborării între toate popoare
le lumii. De asemenea vreau să folosesc această ocazie şi să exprim
mulţumirea şi satisfacţia credincioşilor şi pastorilor baptişti pentru fap
tul că-şi pot desfăşura nestingheriţi propria viaţă şi credinţă religioasă».
Dl. Regep S a lih —■im amul geam iei din B u cu re ş ti:
«Permiteţi-m i, vă rog, să încep cuvîntul meu cu tradiţionalul salut
al Islamului : «Esseleamualeykum !» — Pace vouă !
La această Adunare, unde se dezbate cea mai stringentă problemă
cu care este confruntată în prezent omenirea — menţinerea păcii şi
lupta îm potriva creşterii cursei înarmărilor pe plan mondial —•, aş vrea
să-mi exprim unele păreri şi propuneri pentru realizarea acestor d ezi
derate ale umanităţii.
Etapa istorică în care ne aflăm este fără nici o îndoială perioada
cea mai strălucitoare a ştiinţei şi tehnicii. Dacă cuceririle minţii şi spi
ritului uman ar fi puse în slujba fericirii omului, lumea s-ar transforma
într-adevăr «în raiul pe pămînt», — aşa cum spune poporul.
Ce păcat însă că -lucrurile nu stau tocmai aşa. Invenţiile minunate
ale spiritului şi geniului uman sînt folosite de multe ori tocmai în sco
puri de distrugere a semenilor noştri şi a civilizaţiei universale. în
timp ce în cea mai mare parte a globului m ilioane de bărbaţi, femei,
copii, tineri şi bătrîni, sînt lipsiţi de cele mai elementare condiţii de
existenţă, în altă parte nu m ilioane, ci miliarde se cheltuiesc pentru fa
bricarea celor mai năstruşnice instrumente de distrugere a omenirii, a
civilizaţiei create în decursul mileniilor, în loc de a căuta m ijloace de
înlăturare a sărăciei şi m izeriei în care se scaldă — aşa cum am spus —
milioanele de oropsiţi ai soartei.
Atunci se pune întrebarea : Ce e de făcut ? Spre bucuria maselor
largi, a tuturor oamenilor cinstiţi şi de bună credinţă din lume, în zilele
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noastre există forţe şi îndrumători care nu precupeţesc nici un efort şi
nu cruţă nici un sacrificiu pentru zădărnicirea intenţiilor distrugătoare
ale unor elemente puse în slujba forţelor răului.
In acest context aş vrea să subliniez cu legitim ă mîndrie că ţara
noastră, în frunte cu preşedintele N ico lae Ceauşescu, care este recu
noscut pe plan mondial ca arhitectul indiscutabil al planurilor de pace
şi de luptă îm potriva înarmărilor, constituie pilda demnă de urmat a
tuturor luptătorilor pentru pace. A v e m profunda convingere că prin
lupta organizată a tuturor maselor, pregătitorii unui nou măcel v or fi
nevoiţi să cedeze şi să se supună forţei invincibile a voin ţei unanime a
luptătorilor pentru fericirea noastră a tuturor, pentru liniştea şi fe ric i
rea popoarelor din lume şi a generaţiilor viitoare.
Pentru realizarea acestui deziderat însă este necesară o muncă con
tinuă de luminare, de m obilizare a tuturor maselor, trebuie dusă o
uriaşă activitate de trezire a conştiinţei umane în aşa fel încît toţi la o 
laltă să se ridice ca o fortăreaţă invincibilă, de nepătruns, în faţa aţîţătorilor şi să-i oblige ca enormele cheltuieli ce se fac pentru distrugere,
să-şi schimbe destinaţia pentru crearea condiţiilor de viaţă civilizată,
prosperă, tuturor semenilor noştri.
Reiese de aici cît de imensă este misiunea ce revin e slujitorilor
spirituali, clericilor în genral, noi fiind aceia care ne adresăm direct
conştiinţei umane, în conformitate cu misiunea noastră spirituală.
Ce poate fi mai nobil, mai demn de stimă, mai înălţător, decît o
activitate pentru binele, pentru liniştea semenilor noştri, pentru pace
în lume, pentru o luptă dîrză îm potriva aţîţătorilor la distrugere.
N im eni nu trebuie să se îndoiască că noi nu vom precupeţi nici un
efort în privinţa îndeplinirii cu cinste a misiunii noastre, pentru rea li
zarea idealurilor supreme ale omenirii de azi — menţinerea păcii şi
oprirea creşterii cursei înarmărilor.
A ş vrea să închei cuvîntul prin citarea unui verset din cartea noas
tră sfîntă — C ora n u l: « O h ! v o i -credincioşi! Respectaţi pe Allah, pe
Profet şi pe conducătorul ţării în care trăiţi».
Inspiraţi din învăţătura acestui verset, vom urma cu profund ata
şament drumul luminos arătat de conducătorul ţării noastre, Dl. pre
şedinte N icolae Ceauşescu, pentru realizarea idealurilor de pace ale
umanităţii, şi vom educa în acelaşi timp pe păstoriţii noştri să fie buni
credincioşi şi cetăţeni devotaţi şi patrioţi înflăcăraţi ai patriei noastre,
R. S. România, întrueît un adevărat credincios nu poate fi decît un ce
tăţean devotat şi patriot înflăcărat al ţării în care trăieşte».
Pr. Vladim ir M arco vici — conducătorul V ica ria tu lu i o rto d o x sîrb
din Tim işoara :
«Poporul român, prin vocaţie, este un popor iubitor de pace şi
dornic de a trăi în frăţietate şi colaborare cu celelalte popoare. Bl nu a
încălcat niciodată graniţele altor popoare şi n-a răpit nimănui liniştea,
glia şi bunurile cîştigate. Dorinţa şi nevoia de pace o simţim cu toţii as
tăzi cînd pericolul unui nou război nuclear este tot mai ameninţător.
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In uriaşa mişcare pentru pace şi dezarmare, în care activează toţi
oamenii iubi'tori de pace din întreaga lume, cultele religioase au datoria
să-şi aducă întreaga lor contribuţie. Biserica O rtodoxă şi celelalte culte
şi-au înţeles rostul şi menirea ce le revin în societatea şi ţara în care
îşi desfăşoară activitatea, prom ovînd pacea prin toate m ijloacele ce le
sînt specifice, înţelegând că «roada dreptăţii se seamănă întru pace de
către cei ce lucrează pacea» (Iacob 3, .18).
După învăţătura creştină, oamenii trebuie să trăiască în frăţietate
ca fii ai aceluiaşi Părinte. Pacea între oameni, ca rezultat al unităţii
neamului omenesc, este adevărata viaţă pe care trebuie să o trăiască
omenirea. Pacea fiind poruncă dumnezeiască, este expresia voin ţei d i
vine. Dumnezeu este iubire, El este Dumnezeul Păcii.
în baza mandatului încredinţat Bisericilor creştine de către Mântui
torul nostru Iisus Hristos, de a deveni «făcători de pace», ele nu pot
rămîne pasive în faţa creşterii ameninţării ,1a adresa păcii în lume. Dum
nezeul creştinilor este «Dumnezeul păcii». Ca «Domn al p ăcii» El con
damnă omuciderea, violenţa şi vrajba. Aşadar, lupta pentru pace este
pentru fiecare creştin o datorie sfîntă. Creştinii au în vedere responsa
bilitatea lor faţă de pericolul în care se află omenirea, precum şi obli
gaţia lor de a contribui la supravieţuire, la- păstrarea v ie ţii pe pămînt.
în asemenea momente, cînd lumea se ridică îm potriva pericolului imi
nent ce ameninţă viaţa, creştinii nu pot rămîne pasivi, ci se pronunţă,
cerînd să se depună toate eforturile în vederea salvgardării păcii.
N o i creştinii, sîntem convinşi că numai trăirea noastră în pace face
posibilă mărirea lui Dumnezeu şi umplerea fiinţei noastre cu slavă.
A c o lo unde nu este pace, nu este nici Dumnezeu, şi unde nu este Dum
nezeu, acolo adevărata mărire este absentă. Astfel, teologia păcii şi te o 
logia m ăririi se contopesc în marele program stihuit de cetele îngereşti
deasupra Pruncului divin.
Expresia : «M ărire întru cei de sus...» este în primul rînd o chemare
spre pace, deoarece nu putem mări pe Domnul Păcii cît timp ne aflăm
în vrăjm ăşie cu El şi cu cei asemenea nouă. A -l urma pe Hristos înseam
nă a îm plini cuvintele mesajului ceresc: «p e pămînt pace...!». Domnul
a răspîndit pretutindeni Cuvîntul păcii, a ostenit «să îndrepte p icioa
rele oamenilor pe calea p ăcii» (Luca 1, 79). El ne-a lăsat ca moştenire
pacea sa. Ce am făcut oare noi oamenii cu acest sfînt lăsămînt ? A u oare
toţi creştinii pacea Lui în inim ile lo r ? (Ioan, 16, 33). A v e m oare toţi
conştiinţa că Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace ? ( I Cor. 7, 15).
M ulţi creştini se aseamănă acelora care au refuzat să participe la
Cina cea mare, pretextînd felurite m otive. «E i nu cunosc calea păcii —
zice Profetul — şi pe urmele lor nu este nici o dreptate ; cărările lor
sînt întortocheate şi cine porneşte pe ele nu ştie de p ace» (Isaia 59, 8),
şi în acest caz, cum mai poate fi mărit Dumnezeul Păcii ?
îndemnul S crip tu rii: «caută pacea şi aleargă după e a » (I Petru 3,
11), «trăiţi în pace cu toţi'oam en ii» (Rom. 12, 18; Efes. 4, 3) — poate şi
trebuie să devină pentru noi un prilej de profundă m editaţie despre
chemarea noastră de creştini şi despre înţelesul cîntării din noaptea
sfîntă a N aşterii Domnului. Aceasta cu atît mai mult astăzi cînd pacea
pămîntului este ameninţată de norii negri ai răutăţii omeneşti.
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Salutul păcii «P ace v o u ă !» sau «Pace ţ ie !», rostit oarecînd de îm 
păratul Păcii, Hristos Domnul, este în fond esenţa Evangheliei şi a creş
tinismului. în acest salut se cuprinde programul de viaţă al creştinului
de totdeauna, creştinul fiind un om al păcii şi un «făcător de pace». El
ştie că nu se poate socoti printre «fiii lui Dumnezeu» atîta timp cît viaţa
sa nu dă mărturie despre osteneala lui întru cele ale păcii. Mărturia
creştinului în lume este şi trebuie să fie o mărturie despre pace. N u 
mai aşa poate el aduce o adevărată închinare lui Dumnezeu şi îl poate
mări cu adevărat. Creştinul trebuie să fie în m ijlocul semenilor săi,
aidoma îngerilor din noaptea sfîntă, un înger al păcii.
Creştinismul este religia păcii. Biserica Ortodoxă a propovăduit în
totdeauna pacea, buna-înţelegere între oameni şi dreptatea. Aceasta a
fost misiunea ei de-a lungul veacurilor şi aşa va fi şi în v iit o r : fără
abdicări, fără compromisuri, fără renunţare.
V iitorul om enirii se clădeşte sub ochii noştri, un viitor luminos,
plin de viaţă şi de bucuria de a trăi. De aceea se cuvine să luptăm în
unitate, îm potriva răului, a înarmărilor, care sînt de la diavol.
Pacea ne este scumpă; ea ne asigură viaţa, fericirea de a trăi. La
glasurile sutelor de mii de oameni de bine de pe toate continentele,
ale tuturor rom ânilor care cer, ca într-o simfonie, pacea, o doresc şi
luptă pentru apărarea ei, ne alăturăm şi noi, clerul şi credincioşii or
todocşi sîrbi din România, cu toată inima, sprijinind toate iniţiativele
şi propunerile româneşti pentru pace şi dezarmare. în acelaşi timp,
vrem să subliniem că aspiraţiile de pace şi prietenie ale credincioşilor
şi preoţilor sîrbi sînt admirabil reflectate de politica externă înţeleaptă
şi clarvăzătoare a României socialiste care, după cum se ştie, are ca
principal arhitect pe preşedintele N ico lae Ceauşescu, personalitate po
litică de talie mondială.
Este o dorinţă legitimă, firească, umană; creştină şi cetăţenească.
Şi credem cu tărie că dorinţa noastră se va îm plini cînd toţi vom ridica
glasul în apărarea celui mai de preţ bun dat de Dumnezeu — viaţa».
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«Lumea contemporană se află în faţa unui ansamblu de probleme
deosebit de grave. Ea e bîntuită de furia unor adevărate uragane econo
mice, politice şi militare care produc suferinţe adinei, derută, teamă şi
neîncredere. Dar deasupra tuturor acestora, şi în strînsă legătură cu
ele, factorul hotărîtor care determină, întreţine şi am plifică îngrozitorul
coşmar al omenirii îl constituie demenţiala cursă a înarmărilor, care
planează asupra om enirii ca o imensă negare a fiinţei umane, ca o si
nistră perspectivă a distrugerii realizărilor şi creaţiilor ei.
Ceea ce este însă şi mai grav e faptul că înarmările au consecinţe
dezastruoase în viaţa popoarelor chiar şi fără ca armele respective să
fie folosite. Sustrăgînd econom iei mondiale imense resurse materiale
şi umane, spre a le irosi în mod absurd şi cinic, escalada înarmărilor
şi a cheltuielilor militare m utilează condiţiile de viaţă ale întregii ome
niri. între cursa înarmărilor şi criza economică mondială există o
strînsă relaţie : cu cît sporesc înarmările, cu atît se înrăutăţeşte criza.

bine
situa
C e au
ciale
atest
ţări
atît c
]
dacă
din 1
crize
tea s
care
tuaţi.
tate
penti
1
cauz,
tele
de ţi
depă
tuaţi.
este
toate
înarr
]
ropa,
să ac
De a
prin i
înarr
volta
păşi
zbate
acea:
resur
şi no
hotăi
văţăt
ple p
Dumi
contr
din e
sfinţi
nu d<

ADUNAREA CULTELOR DIN Ş O M A n IA

423

Aceasta afectează toate statele lumii, dar în mod deosebit pe cele în
curs de dezvoltare, ceea ce duce la sporirea contradicţiilor dintre ţă
rile bogate şi cele’ sărace.
Adîncirea continuă a stării de subdezvoltare în care se află mai
bine de două treimi din populaţia planetei noastre a creat în lume o
situaţie nespus de critică pe care preşedintele României, Dl. N icolae
Ceauşescu, a caracterizat-o drept «o bombă cu grave consecinţe so
ciale». Justeţea unei asemenea aprecieri este confirmată de fapte care
atestă că opoziţia dintre minoritatea de ţări bogate şi majoritatea de
ţări sărace în care este împărţită lumea de astăzi are consecinţe tot
atît de dezastruoase ca şi efectele unor arme nucleare.
Numeroase studii, statistici şi grafice de tot felul atrag atenţia că,
dacă înarmările v o r conitinua în acelaşi ritm, în următorii ani, ţările
din lumea a treia v o r avea de suferit din ce în ce mai mult de pe urma
crizei economice. Dar care statistică ar putea reda în toată com plexita
tea sa fenomenul sărăciei şi întreaga dramă a uriaşelor mase de oameni
care poartă pecetea m izeriei şi a disperării ? Cine ar putea descrie si
tuaţia unor asemenea oameni fără drepturi, fără speranţe, fără demni
tate umană, cufundaţi în bezna analfabetismului şi murind de foame,
pentru că în loc de pîine semenii Ilor le oferă arme ?
Dar şi în ţările dezvoltate criza economică lasă urme adinei din
cauza sporirii înarmărilor. Şomajul în continuă creştere, inflaţia, buge
tele de austeritate şi program ele econom ice tot mai reduse întocmite
de ţările occidentale în ultimii ani arată că actuala criză economică
depăşeşte, prin proporţiile ei, marile crize econom ice din trecut. Iar si
tuaţia grea la care s-a ajuns — şi care tinde să se înrăutăţească — nu
este altceva decît rezultatul faptuCui că restricţiile bugetare se aplică la
toate compartimentele ocrotirilor sociale, dar nu şi la p roiectele pentru
înarmare, care, în loc să fie reduse, sînt sporite continuu.
In faţa acestei situaţii, e clar că instalarea de noi rachete în Eu
ropa, prin cheltuielile enorme pe care ile implică, nu face altceva decît
să adîncească şi mai mult impasul economic în care se află omenirea.
De aceea e firească reacţia opiniei publice oare cere tot mai stăruitor,
prin glasurile a m ilioane de oameni de pe întreg pămîntul, oprirea cursei
înarmărilor şi înlocuirea program elor de înarmare cu programe de dez
voltare eoonomico-socială. Aceasta este singura cale raţională, de a d e
păşi actuala situaţie, pe cît de critică pe atît de anacronică, în care se
zbate omenirea. Trebuie să ne unim eforturile, pentru a dezamorsa
această bombă cu efecte sociale deosebit de grave, creată de deturnarea
resurselor econom ice de la ob iectivele lor umanitare.
Sîntem deosebit de bucuroşi că Adunarea în care ne aflăm ne oferă
şi nouă, reprezentanţii credincioşilor, prilejul de a ne ridica glasurile cu
hotărîre în sprijinul acestei nobile acţiuni. N oi mărturisim, p otrivit în
văţăturii creştine, că menirea omului este aceea de a creşte, de a um
ple pămîntul şi de a-1 stăpîni (Fac., 1, 28; 9, 1). Pămîntul a fost creat de
Dumnezeu pentru a fi sursă de viaţă a omului, şi nu depozit de arme care
contrazic viaţa. A v e m m enirea de a cultiva pămîntul, pentru a scoate
din el pîinea cea de toate zilele, de a-1 înfrumuseţa tot mai mult, de a-1
sfinţi prin muncă stăruitoare şi curată, dătătoare de bunăstare şi viaţă,
nu de a-1 pîngărî prin închiderea în adîncurile ilui, sau prin presărarea
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pe suprafaţa lui a armelor aducătoare de nefericire şi moarte. «C eea ce
va semăna omul, aceea va şi secera» (Gal., 6, 7), spune cuvîntul Scrip
turii. Să ia aminte la acest adevăr cei ce seamănă pămîntul cu arme şi
să-şi dea seama, pînă nu e prea tîrziu. că iresponsabila cursă a înarmă
rilor nu este altceva decît un perfid bumerang al morţii care se poate
întoarce oricînd şi îm potriva lor.
In ce ne priveşte, legămîntul nostru e ferm şi stăruitor : să facem
tot ceea ce e cu putinţă pentru a reda pămîntului şi oameniilor rosturile
lor fir e ş ti!».
în calitate de slujitor bisericesc pe ogorul scrisului vreau să-i asi
gur pe cei prezenţi că v o i face tot ce depinde de mine pentru punerea
cuvîntului în slujba apărării păcii, pentru susţinerea p oliticii de pace a
statului nostru şi a preşedintelui N ico lae Ceauşescu».
Pr. consilier Dinu Provian — A rh iepiscopia Bucureştilor :
«Cu profundă îngrijorare constatăm că în viaţa internaţională s-a
ajuns astăzi la o încordare deosebit de gravă. S-au acumulat pe lîngă
neîncredere şi multe armamente, inclusiv armamente nucleare, ceea ce
a dus la creşterea uriaşă a pericolului unui nou război.
Pe de altă parte, există şi pericolul ca
un calculgreşit, recunoscut
de toţi, să ducă la declanşarea unui război mondial, cu consecinţe incal
culabile, care poate distruge civilizaţia şi viaţa pe planeta noastră.
în acest context internaţional, apelul F.D.U.S. pentru dezarmare şi
pace, din 20 sept. 1983, prin care în unanimitate reprezentanţii poporului
român au chemat din nou la unire în jurul măreţului stindard al păcii,
care s-a adăugat iniţiativelor de mare răsunet din ultimii ani ale ţării
noastre, ale preşedintelui ei, Domnul N ico lae Ceauşescu, vizînd elimi
narea pericolului unui nou război, instaurarea în lume a unei păci
drepte, cadru proprice dezvoltării, progresului şi fericirii tuturor (locui
torilor Terrei.
Este convingerea noastră fermă — se
spunea în acest A p e l — că
stă
în puterea popoarelor ca prin acţiuni
unite, tot mai energice,
se oprească evoluţia periculoasă a evenimentelor, să se impună adop
tarea de măsuri concrete care să ducă la eliminarea pericolului războ
iului, la înfăptuirea dezarmării, şi, în primul rînd, la dezarmarea nucle
ară. Conlucrînd strîns, popoarele pot făuri cea mai puternică armă —
arma unităţii, arma păcii, arma colaborării.
Dacă s-ar înfăptui dezarmarea, s-ar elibera sume imense pentru
o industrie de pace, în slujba omului, pentru hrană, pentru desaliniza
rea apei de mare, pentru irigaţii, pentru educaţie, pentru dezvoltare.
România a dat pentru susţinerea acestui deziderat un mic exemplu
de ţară mică, dar cu inimă mare : îngheţînd unilateral cheltuielile mili
tare pe o perioadă de doi ani. E n evoie astăzi de curajul dezarmării uni
laterale. Dar dacă sîntem realişti, ştim că aşa ceva nu e posibil decît în
climatul unei ordini morale bine instaurate, într-un cilimat de încredere
reciprocă, de onestitate politică şi economică.
Pentru B isericile creştine, pentru slujitorii şi credincioşii lor, Apelul
F.D.U.S. pentru dezarmare şi pace a constituit o nouă chemare la da
torie. Căci creştinii sînt responsabili nu numai în faţa oamenilor, ci şi
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în faţa lui Dumnezeu, pentru pacea lumii. în însăşi fiinţa Bisericii lui
Hristos este înscrisă vocaţia de a sluji pacea, înfrăţirea, colaborarea.
După învăţătura creştină, toţi oamenii sînt fiii aceluiaşi Dumnezeu şi
pentru răscumpărarea tuturor a venit în lume şi S-a jertfit Mîntuitoruil
Iisus Hristos. O rice război este, din această perspectivă, un război fra
tricid şi o încălcare flagrantă a poruncii iubirii tuturor semenilor, pe
care ne-o dă Fiul lui Dumnezeu.
Situaţia lumii contemporane, profund divizată de interese contra
dictorii, ameninţată de spectrul războiului nuclear, purtînd pe faţa ei
pata ruşinoasă a m izeriei şi subdezvoltării,
constituie un permanent
avertisment pentru Biserici şi pentru creştini că vor răspunde în faţa
judecăţii dumnezeieşti pentru orice lipsă a lor de la datoria de a fi «sa
rea pămîntului» şi «lumină lum ii», de a fi ferment al înnoirii lumii după
cuvîntul Evangheliei.
Om enirea contemporană avertizată şi de cele două războaie mon^
diale, cu ororile lor fără precedent în istorie, este în ansamblul ei pro
fund doritoare de pace. Acţiunile pentru pace se înmulţesc pe întreg
globul pămîntesc şi se manifestă în forme tot mai variate. M ai mult ca
oricînd, oamenii z iM o r noastre vorbesc despre pace, scriu despre pace,
cîntă pacea, îşi strigă pe străzi, în demonstraţii de tot mai mare am
ploare, dorinţa de pace.
B isericile şi credincioşii lor nu pot lipsi din rîndurile celor care
ostenesc pentru apărarea păcii, pentru ocrotirea şi promovarea v ie ţii
oamenilor.
în imnul cîntat de îngeri la N aşterea MîntuitorUlui, — «pace pe
pămînt şi bunăvoire între oam eni» — aceste două noţiuni stau în strînsă
legătură cu slava lui Dumnezeu. De aceea noi creştinii nu ne putem
mulţumi să aducem slavă lui Dumnezeu, n egiijînd lucrarea păcii în
lume, care înseamnă de fapt adevărata slăvire a lui Dumnezeu. Sfinţii
Apostoli ne învaţă că Dumnezeu ne-a chemat spre pace (I Cor., 7, 15)
şi ne îndeamnă să căutăm şi să păzim pacea (Evr., 12, 14; Efes., 4, 3 ;
I Petru 3, 10), şi să urmărim faptele păcii (Rom., 14, 19). «Creştinul este
dator să apere pacea cu munca sa, cu truda sa... şi dacă este necesar,
chiar cu prim ejdia v ie ţii şi a bunului său nume», spune Origen».
N iciodată nu vor fi prea multe cuvintele despre pace, rugăciunile
pentru pace, îndemnurile la pace, dacă acestea vor contribui la diminu
area răului care se opune păcii.
Biserica O rtodoxă Română socoteşte o datorie sfîntă sprijinirea
efortului întregului nostru popor, a oamenilor de bine de pretutindeni,
pentru instaurarea în lume a unui climat de pace şi colaborare.
Pe linia acestei atitudini, slujitorii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe
Române se străduiesc a îm plini lucrul Domnului, arătîndu-se cu cuvîn
tul şi cu fapta adevăraţi făcători de pace.
Integrîndu-ne, cu toată sinceritatea, în macrele front al luptătorilor
pentru pace din lumea întreagă, rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecu
vânteze toate acţiunile duse, pentru ca lumea viaţă să aibă, cu putinţa
de a se elibera de pericolul unui cataclism nuclear,
io. — B. o. R.
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înaintea noastră se găsesc astăzi viaţa şi moartea, binele şi răul...
Fie ca Dumnezeu să ne dăruiască viaţa, ca să trăim noi şi urmaşii
n o ş tri! (Deut., 30, 11)».
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Dr. Barabasy Laszlo — Curator general al Bisericii U nitariene din
România :
« Am ascultat cu luare aminte referatele şi cuvîntările rostite de ante
vorbitorii mei pe marginea tem ei abordate de secţia noastră.
Cred că — pentru a ne putea da seama de importanţa covîrşitoare a
problemei — nu greşim dacă răsfoim paginile istoriei.
Incepînd încă din antichitate şi pînă în zilele noastre s-au exprimat
mai multe concepţii privind războiul şi pacea. Dintre acestea amintesc
doar două : teza antică «S i vis pacem, para bellum » (Dacă v re i pace,
pregăteşte-te de război), şi declaraţia lui M ontecocculi din sec. X V II :
«Pentru război ai n evoie de trei elem ente: Bani, bani, şi b a n i!».
Prima teză s-a dovedit falsă, deoarece cursul istoriei a arătat că pre
gătirile de război nu au vizat niciodată m enţinerea p ă c ii; din contră,
se urmărea supunerea altor popoare şi acapararea de bunuri pentru fo
losul cîtorva şi în dauna celor mulţi.
Fără să evocăm cele din trecutul îndepărtat, gîndindu-ne numai la
al doilea război mondial, pe care mulţi dintre noi l-am trăit, putem să
ne dăm seama cîte nenorociri şi pagube umane şi m ateriale ar provoca
un alt război, mai ales unul purtat cu armament nuclear. Astăzi, ca ur
mare a progresului tehnic, s-au creat noi tipuri de arme care pun în
pericol însăşi existenţa Planetei.
în ceea ce priveşte afirmaţiile lui M ontecocculi este de ajuns să
mă refer la datele statistice privind cheltuielile m ilitare şi de înarmare
arătate de către antevorbitorii mei.
Iată m otivele pentru care Bisericile trebuie să-şi sporească efor
turile pentru înlăturarea războiului din viaţa om enirii şi să-şi aducă
contribuţia lor în lupta pentru pace şi pentru realizarea dezarmării, ca
prim pas întru salvarea acesteia.
în calitate de cetăţean român de naţionalitate maghiară, vreau să-mi
exprim adeziunea faţă de politica internă şi externă a statului nostru,
faţă de iniţiativele şi propunerile de pace ale preşedintelui N icolae
Ceauşescu».
Diac. conf. P. I. D avid — Institutul T e o lo g ic de grad U niversitar din
B u cu reş ti:
«A şa cum se ştie, pericolul grav care ameninţă nu numai existenţa
noastră, ci şi a planetei, îl constituie astăzi înarmările nu âeare de di
ferite tipuri şi dimensiuni. Situaţia creată, mai ales în Europa, odată cu
instalarea de rachete americane cu rază m edie de acţiune şi a contramăsurilor anunţate de URSS, face ca vigilen ţa popoarelor din această zonă
să sporească. «C înd arde casa vecinului, sări să stingi focul, nu să fugi»,
spune un proverb românesc.
Ţara noastră fiind preocupată de liniştea şi pacea poporului român
şi a vecin ilor săi, îşi propune să facă tot ceea ce este posibil pentru
menţinerea încrederii, respectului şi păcii în Balcani. A fla ţi în caiea fur
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tunilor, strămoşii noştri şi-au apărat neabătut fiinţa şi glia, căci Balcanii
au fost ţinta tuturor migraţiunilor, iar locurile carpato-danubiano-pontice au fost pilnia şi filtrul din Asia spre centrul Europei şi invers. Pe
aici invazia lui Darius se destramă (513 î.d.Hr.), iar strategul Alexandru
Macedon îşi croieşte «drum spre Babilon» (323 î.d.Hr.). în aceste locuri,
de unde ne-am luat fiinţa, Burebista, «c e l mai viteaz dintre regii traci
lor» (H erodot), ridica stavilă îm potriva gîndurilor expansioniste ale R o
mei, ca apoi ibericul: împărat Traian să supună Dacia pentru a-şi crea
drum sigur spre centrul Asiei.
Şi pe cînd eram în formare ca popor, peste noi şi peste Balcani s-a
abătut furtuna migraţiunilor dinspre Occident spre Orient şi invers, ul
timul p îrjol fiind invazia mongolă din 1241. în focul acestor bătălii, s-au
organizat statele prefeudale româneşti, ca şi statele balcanice rămase
sau crescute în această zonă. Fiind aşezate la «răscruce de vînturi», Imjeriul otoman pune stăpînire pe zonă, mai ales după cruciada de la
'•Jicopole (1396); Principatele Române totuşi scapă de transformarea în
paşalîc. A cest regim le-a dat posibilitatea să încerce timp de cinci sute
de ani aproape imposibilul : dezrobirea Balcanilor, — cea mai impor
tantă acţiune fiind Cruciada lui M ihai V iteazu l (1594— 1595).
Ideea-forţă a unităţii neamului românesc şi pacea cu vecin ii a fost
susţinută permanent şi de credinţa comună a popoarelor din zo n ă : or
todoxia. Este cunoscut faptul că la curtea lui Constantin Brâncoveanu,
— martir al credinţei — , îşi duceau activitatea îm potriva duşmanului
comun, — tirania otomană — , patriarhii apostolici şi ierarhii Bisericii
Ortodoxe din Balcani. Aşa se face că la declanşarea revoluţiei lui Tudor
Vladimirescu popoarele din zonă s-au trezit, multe obţinînd indepen
denţa, iar după războiul din 1877— 1878, regiunea Balcanilor şi-a căpă
tat autonomia şi suveranitatea.
A ceste m otive, fapte şi idei stau şi astăzi la baza iniţiativei
preşedintelui României, Domnul N icolae Ceauşescu, pentru denuclearizarea Balcanilor. Desigur, iniţiativa nu-i izolată, ci se include în cău
tarea m ijloacelor şi m etodelor de descătuşare a popoarelor de teroarea
unui război nuclear, prin crearea unor zone denuclearizate în Balcani,
Europa Centrală, Europa de Nord, Adriatica şi Mediterana, Am erica La
tină, Africa, Orientul M ijlociu, Oceanul Indian, A sia de sud, Pacificul
de sud. în acelaşi timp, propunerea concordă cu voinţa tuturor popoa
relor din zonă, se încadrează în principiile O.N.U., ale Conferinţei pen
tru dezarmare de la G eneva şi ale A sociaţiei Internaţionale pentru
energia atomică.
Prin iniţiativa m ajoră a României — denuclearizarea Balcanilor —
s-a încununat «o operă de pionierat» (cîteva repere : 10 sept. 1957, 6
iunie 1959, 21 iulie 1972, 5 noiembrie 1975, 25 iunie 1976) ; s-au eviden 
ţiat «elem entele definitorii ale conceptului rom ânesc» (denuclearizarea
Balcanilor) care sînt : componentă a politicii externe a statului român ;
parte a securităţii europene şi a luptei pentru dezarmare ; coordonate şi
finalităţi esenţiale ; im perativul unei ample c oo p erări; statornicirea
unor relaţii n o i; proiectul nu este îndreptat îm potriva nim ăn ui; ine
xistenţa unei tentative de b lo c ; relaţii bune cu toate celelalte state ;
participarea la discuţii a unor state din afara z o n e i; o abordare gradu-
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ală ; însemnătatea climatului politic favorabil. M ulte din aceste prin
cipii şi puncte de vedere sînt susţinute şi de statele balcanice cu poziţii
specifice, anume : Turcia şi Grecia, făcînd parte din N A T O ; România
şi Bulgaria, fiind membre ale Tratatului de la Varşovia, Iugoslavia, făcind parte din grupul ţărilor neangajate, iar Albania, deocamdată abţinîndu-se. Ca atare, iniţiativa României nu este izolată, ci aceasta se
include în cadrul general al eforturilor pentru dezarmare şi folosirea
pe scară largă a energiei nucleare în scopuri paşnice, o caracteristică a
stabilităţii de denuclearizare m ilitară care prevede garanţii din partea
superputerilor nucleare. Deci statutul de denuclearizare a Balcanilor
urmează a fi guvernat atît de principiile general-valabile ale dreptului
internaţional contemporan, cît şi de principiile specifice zonelor libere
de prezenţa arm elor nucleare.
Ţările membre ale unei zone lipsite de arme nucleare în Balcani ar
urma să-şi asume în principal zece obligaţii *.
în acelaşi timp se cere Angajam entul de respectare al zonei denuclearizate de către statele posesoare de arme nucleare şi de către alte
state, ca şi acceptarea sistemului de verificare şi control. în sfîrşit, M e
canismul instituţional al statutului de denuclearizare a Balcanilor ar cu
prinde : Conferinţa generală a «A g e n ţie i pentru denuclearizarea Balca
nilo r» (ADB), C on siliu l e xecu tiv, C on siliu l ş tiinţific şi Secretariatul.
în concluzie, iniţiativa României, a preşedintelui N ico lae Ceauşescu,
pentru denuclearizarea Balcanilor, şi-a găsit un larg ecou în inim ile lo
cuitorilor din această zonă, dovadă desele contacte la cel mai înalt nivel
la Bucureşti, Ankara, Atena, şi de atîtea ori, şi recent, la Sofia şi Bel
grad.
Biserica O rtodoxă Română, toate B isericile ortodoxe din zona Bal
canilor, ca şi celelalte culte creştine şi necreştine, contribuie şi vor
contribui cu specificul muncii lor, printre altele, şi Ia realizarea celui
mai temerar proiect pacifist al zilelor noastre şi al zonei noastre : denu
clearizarea BaCcanilor, — prin aceasta, impunînd o tem elie de netăgă

duit
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* Acestea sîn t: 1. să nu întreprindă nici o activitate care ar permite dezvoltarea,
experimentarea sau producerea de arme nucleare şi de dispozitive nucleare explo
zive ; 2. să nu achiziţioneze, să nu primească şi să nu intre în alt mod, direct sau
indirect, în interesul unor terţi sau prin orice alte canale, în posesia armelor nu
cleare şi a componentelor sistemelor acestor arm e; 3. să nu permită amplasarea, de
pozitarea sau stocarea pe teritoriile lor a armelor şi a celorlalte componente ale sis
temelor de arme de acest tip ; 4. să nu contracte facilităţi de lansare sau orice alte
facilităţi pentru experimentarea sau utilizarea armelor nucleare; 5. să nu permită
pe teritoriul propriu crearea sau menţinerea de baze militare dotate cu arme nucleare,
vectori şi alte componente ale acestui sistem de arme ; 6. să ceară eliminarea de pe
teritoriul lor a bazelor militare străine dotate cu arme nucleare şi alte componente
făcînd parte din sistemul acestui gen de arme ; 7. să nu accepte producerea de arme
nucleare de către terţi pe teritoriul lo r; 8. să nu confere terţilor dreptul de a intro
duce temporar, de a transporta sau de a tranzita teritoriul propriu cu arme nucleare
şi alte componente ale sistemelor de arme nucleare, inclusiv dreptul de intrare în
porturile lor a navelor purtătoare de asemenea arm e; 9. să nu participe direct sau
indirect, în experimentarea, folosirea, producerea, posesiunea sau controlul armelor
nucleare; 10. să nu îngăduie lansarea de arme nucleare spre interiorul zonei sau din
interiorul acesteia în alte direcţii».
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duit la dezarmarea Europei, la diminuarea tensiunii şi în acelaşi timp a
creşterii «dinam icii păcii şi încrederii între popoarele din lumea în
treagă».
Diac. Teodor Savu — in spector eparhial — Oradea :
«în alt Prea Sfinţia Sa Mitropoditul N icolae al Banatului, a citat în
cuvîntul de deschidere a lucrărilor secţiunii noastre şi următoarele cu
vinte ale M în tu itoru lu i: «Pacea M ea las vouă, pacea M ea dau vouă !».
Acestea sînt cuvinte cu caracter de testament, de lăsămînt, cum
spune poporul nostru, lăsămint încredinţat de Domnul ucenicilor săi,
Sfinţilor Apostoli, Bisericii sale, pe care El a întemeiat-o ca aşezămînt
de mîntuire şi de îm păcare a omului cu Dumnezeu, cu sine însuşi şi cu
aproapele.
Dar nu este un testament oarecare, un testament mărginit de o serie
de clauze juridice, care să indice executorului modalitatea de îm pli
nire a dorinţei testatorului. Nu. Ci acesta este un testament dumnezeiesc,
care se execută, se aduce la îndeplinire prin legi morale, fondate de
legea iubirii aproapelui, prin lăsarea la libertatea deplină a aceluia ce
propovăduieşte mesajul de «pace pe pămînt şi între oameni bunăvoire»,
de a-şi alege singur cele mai potrivite m ijloace de sădire a păcii, întîi
în propriul său suflet şi apoi în al enoriaşilor săi.
în funcţie de soliditatea acestei sădiri a păcii în sufletele eno
riaşilor, putem aprecia şi măsura gradul în care slujitorii unei Biserici
şi-au îndeplinit mandatul divin.
După înălţimea gradului în care un popor simte şi trăieşte efectiv
pacea, spunem că acel popor are, într-o măsură mai mare sau mai mică,
vocaţia păcii.
Despre poporul român s-a spus de atîtea ori şi de către atîţia — şi
nu numai români — că este iubitor de pace, paşnic prin vocaţie. M ai
adăugăm însă că poporul român este — în aceeaşi măsură — ,şi iubitor
de dreptate, pentru că o pace care nu este bazată pe dreptate (aşa cum
sublinia cu tărie azi, în şedinţa plenară, reprezentantul Bisericii A n g li
cane), nu mai e pace. O astfel de pace nu poate dăinui. N o i am cunoscut
o astfel de pace : dictatul de la Viena, din 1940, care a adus atîtea su
ferinţe poporului român din Transilvania de Nord, din partea ocupaţiei
hortiste. De aceea vrem în continuare şi pentru totdeauna, o pace bazată
pe dreptate.
Afirm aţia că poporul român este paşnic prin vocaţie are la bază
constatări istorice indubitabile, bine documentate, care atestă că popo
rul român n-a dus niciodată de-a lungul existenţei sale bimilenare vreun
război de agresiune, ci numai de apărare, atunci cînd alţii au încercat
să-i răpească libertatea, independenţa, sau să-i ştirbească integritatea
teritorială.
Firea lui paşnică, iubirea lui de pace dreaptă, este genial cuprinsă
de Mihai Eminescu în Scrisoarea a IlI-a, în dialogul dintre Baiazid şi
Mircea cel Bătrîn, cînd, la întrebarea celui d in tîi: «C e vreţi v o i ?», cel
de-al doilea răspunde : «N o i, bună p a c e !».
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Iată vocaţia de pace a poporului român, condensată doar în cîteva
cuvinte de cel care a spus — iarăşi cu tărie şi adevăr — că Biserica O r
todoxă este mama sufletească a credincioşilor români, ceea ce vrea să
spună că Biserica O rtodoxă Română şi slujitorii ei au contribuit în mod
substanţial la formarea spiritualităţii credincioşilor români, spirituali
tate în a cărei ţesătură sînt nenumărate fire de urzeală şi băteală, cu
puternică încărcătură evanghelică, între care şi iubirea de pace.
Un alt fiu al poporului român care a ştiut să dea expresie în chip
eclatant vocaţiei pentru pace a poporului român, a fost strălucitul bărbat
de stat N icolae Titulescu. Pentru el, pacea era un act sacru, pentru a
cărei temeluire şi dăinuire trebuie să luptăm continuu, pentru că ea nu
este ceva static, ci este ceva dinamic, în continuă mişcare, pentru a că
rei dăinuire trebuie să învingem doi mari a d v e rs a ri: îndoiala şi neîn
crederea.
Continuator al acestei politici de pace este în zilele noastre pre
şedintele N ico lae Ceauşescu, neobosit luptător pentru pace în întreaga
lume, campion al păcii, ale cărui repetate mesaje şi apeluri pentru de
zarmare şi pace adresate poporului român şi popoarelor lumii, precum
şi conducătorilor acestora, sînt şi eile, prin excelenţă, un rezultat şi o
probă de nedezminţit a vocaţiei de pace a poporului rom ân !
Un ob iectiv de seamă al acestor apeluri este tocmai ceea ce ur
mărea şi N ico lae T itu lescn : înlăturarea îndoielii şi neîncrederii din viaţa
politică internaţională, prin înlăturarea cărora s-ar ajunge la o pace
perpetuă, la o pace eternă.
în spiritul celor de mai sus, este de la sine înţeles că Bisericii Or
todoxe Române şi slujitorilor ei le este un lucru cu totul firesc să adere
la toate chemările de pace ale conducătorilor patriei noastre, ea soco
tind aceste apeluri în concordanţă cu învăţătura evanghelică, şi fiind
convinsă că în felul acesta este şi o executoare fidelă a testamentului
întem eietorului Bisericii, care a spus: «Pacea M ea dau vouă, paceaM ea
las vouă !».
Ca unul ce vin dintr-o parte a ţării noastre unde trăiesc aproape
toate cultele reprezentate în această Adunare şi unde am putea spune
că sînt într-o şedinţă continuă de împreună-lucrare, de trăire practică
a ecumenismului, la care ne îndeamnă neîncetat, în eparhia noastră,
P. S. Episcop Vasile, — v o i încheia, în spirit de larg,, ecumenism (fiindcă
avem între noi şi distinşi reprezentanţi ai atîtor culte de peste hotare),
cu îndemnul din ectenia mare : «Pentru pacea a toată lumea, Domnului
să ne ru gă m !».
Prot. Constantin Dejan — P ro to ie iia P it e ş t i:
«Sîntem aici în numele convingerii că nici o categorie socială, nici
o categorie umană, oricare ar fi ea, nu poate fi angajată mai plenar în
problema păcii, problema fundamentală a epocii noastre, decît aceea
a slujitorilor Cultelor. A sluji lui Dumnezeu, înseamnă a siuji omului,
mîntuirii lui, dar şi îm bogăţirii, înfrumuseţării şi ocrotirii v ie ţii umane
sub toate aspectele ei.
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Sîntem aici spre a ne mărturisi credinţa noastră în biruinţa binelui,
în forţa spiritului, a convingerilor şi conştiinţei, pentru a trăi în sfîntă
comuniune de gînduri sentimentul că aspiraţiile noastre, izvorîrid din
esenţa cuvîntului lui Dumnezeu, nu sînt simple «pia desideria», că ele
răspund voin ţei lui Dumnezeu şi aspiraţiilor celor mai profunde ale oa
m enilor şi popoarelor.
Sîntem aici ca să ne împărtăşim certitudinea că nim ic nu ne dă
dreptul să fim sceptici cu p rivire la finalitatea strădaniilor noastre con
sacrate păcii şi fericirii oamenilor, că datoria noastră cea mai sfîntă
este de a ţine permanent m obilizate conştiinţele pentru apărarea păcii,
să «biruim răul cu binele», să ridicăm neîncetat în calea celui mai mare
rău ce ameninţă viaţa omenirii, inexpugnabilele bariere ale conştiinţei.
Sîntem aici pentru ca, alături de toţi oamenii din ţara noastră şi de
pretutindeni, aliaturi de toţi cei ce cu braţul, cu mintea şi cu simţirea
lor făuresc progresul şi viitorul patriei noastre şi al întregii lumi, în
voinţa de pace a poporului nostru şi a oamenilor de bine din întreaga
lum e; să ne ţesem şi să ne împletim prezenţa noastră cu toată fiinţa,
şi noi, slujitorii Cultelor, care prin însăşi natura misiunii noastre, nu
putem fi decît cei mai devotaţi, mai statornici şi hotărîţi sprijinitori ai
tuturor acţiunilor pentru pace.
Calea păcii este calea v ie ţii şi a fericirii. Pacea şi viaţa sînt inse
parabile în concepţiile ce slujim. Toate acţiunile ce se întreprind pen
tru apărarea păcii în lume găsesc în noi cel mai puternic ecou şi spri
jin. Ştim, simţim şi vedem, cunoaştem din experienţa dureroasă a is
toriei, că pacea nu se statorniceşte de la sine în lume. Sînt forţe uriaşe
care urzesc şi uneltesc îm potriva ei. Sînt în lume oameni, grupări,
ideologii, care încearcă să justifice sau să încurajeze pregătirile pen
tru declanşarea cataclismului mondial ce planează asupra muncii şi fe 
ricirii oamenilor. S-ar părea că omenirea şi-a pierdut simţul conser
vării, că într-o oarbă pornire sinucigaşă, de autodistrugere, investeşte
uriaşe m ijloace materiale şi cuceriri ale ştiinţei, nu pentru a spori b i
nele omenirii, nu pentru împuţinarea sărăciei, nu pentru apărarea şi
ocrotirea vieţii, ci pentru nim icirea ei. Imense m ijloace de distrugere
se îngrămădesc mai ales pe continentul nostru, ameninţînd să trans
forme pămîntul oamenilor într-un înspăimîntător pustiu, lipsit de orice
urmă de viaţă.
Ca şi ucenicul vră jitor din legendele m edievale, care uitase for
mula m agică ce-i permitea să stăpînească forţele malefice dezlăn
ţuite, ştiinţa şi tehnica de azi, puse în slujba nimicirii, şi-au uitat meni
rea, aceea de sporire şi ocrotire a vieţii, de îm bogăţire şi facilitare a
existenţei umane.
Dacă nu este îngăduit nici unui om să rămînă indiferent faţă de
pericolul ce planează asupra tuturor, cu atît mai mult nu ne este în
găduit nouă, slujitorilor Cultelor, să nu ne ridicăm îm potriva celui
mai monstruos atentat la viaţa om enirii întregi. Pe umerii noştri, nu ai
generaţiilor trecute sau viitoare, apasă răspunderi uriaşe. Ce lume
vom lăsa noi urmaşilor noştri, cînd însăşi viaţa, cel mai minunat lucru
din univers, viaţa care vine de dincolo de noi şi de înţelegerea noas
tră, este pusă sub semnul întrebării ?
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în numele celui ce a venit ca «lumea viaţă să aibă şi încă din
belşug», ne revin e datoria, în primul rînd, de a striga de la toate amvpanele că sînt inumane şi constituie o renegare a celor mai sfinte im
perative etice aceste diabolice m ijloace de distrugere !
Conştiinţe în conştiinţa contemporanilor noştri, avînd misiunea
de a ţine necurmat aprinse sfintele chemări ce înnobilează viaţa oame
nilor, vom afirma cu tărie şi fără preget avertismentul marelui stegar
al păcii, preşedintele N ico lae Ceauşescu, că «nimeni nu are dreptul să
se joace cu viaţa om en irii!».
Sîntem şi rămînem cu întregul sentiment al răspunderilor ce ne
revin, prezenţi în lupta pentru făurirea unei lumi fără arme şi fără
războaie, trăind în întreaga noastră
fiinţă năzuinţele şi strădaniile
poporului nostru, de care ne leagă toate fibrele fiinţei noastre, ca ce
tăţeni devotaţi ai patriei, ca slujitori ai lui Dumnezeu şi ai oamenilor.
Exprimîndu-ne deplina solidaritate cu toţi cei ce luptă pentru bi
ruinţa responsabilităţii faţă de destinele omenirii, sîntem încredinţaţi
că conştiinţa slujitorilor Cultelor şi a credincioşilor din toată lumea,
v a ridica în faţa prim ejdiei atomice o stavilă de netrecut, pentru ca
viaţa şi pacea să nu mai fie ameninţate de înfiorătorul spectru al ur
g iei atomice, pentru ca înfrăţirea între oameni şi popoare — idealul
sfînt care trebuie să ne unească pe toţi oamenii, şi mai ales, pe sluji
torii C ultelor — să triumfe pentru totdeauna în lum e».
Arhim. dr. Irineu Cheorbeja — con silier pa tria rh a l:
«A m ascultat expunerile din şedinţele plenare şi din secţie, unde
s-a vorbit despre situaţia actuală a înarmărilor şi a consecinţelor ce
ar urma dacă s-ar folosi aceste arme.
Chiar dacă luările de cuvînt nu mai aduc ceva nou, ele întăresc
adeziunea unui membru sau a unei unităţi prezente la lupta generală
şi care se alătură la ideea urmărită prin această Adunare generală a
Cultelor din România.
V reau să arăt numai în cîteva cuvinte în ce fel cheltuielile m ili
tare devin o povară pe umerii omenirii. Este un lucru îndeobşte cunos
cut că un buget al unui stat se întocmeşte din veniturile ce se reali
zează în acel stat şi se cheltuieşte după nevoile im ediate sau de per
spectivă ale statului respectiv. Dacă o bună parte din acest buget se
afectează cheltuielilor aşa-zise militare, în realitate pentru înarmare,
desigur că numai o mică parte se mai poate repartiza celorlalte nevoi
şi în felul acesta se nasc imediat restricţiile, scumpirile sau lipsurile
bunurilor de larg consum. Vreau, în acest sens, să arăt că preşedintele
N icolae Ceauşescu a subliniat de mai multe ori, cu multă claritate,
influenţa negativă a cheltuielilor militare asupra folosirii raţionale a
resurselor materiale şi umane.
Iată deci că înarmarea are două laturi distincte. M ai întîi aspectul
de perspectivă — pericolul potenţial al distrugerii omenirii, problemă
de care se discută intens în toată lumea şi asupra căreia s-a oprit şi
Adunarea actuală a Cultelor din România — , şi al doilea aspect este
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consecinţa imediată a acestei înarmări, cu efectul negativ asupra v ie 
ţii econom ice şi social-culturale a omenirii.
M ă v o i referi numai asupra asistenţei medicale. în această ra
mură, în ţările cu bugete m ilitare mari se observă următoarele :
1. O reducere bugetară pentru construirea de spitale, policlinici
şi dispensare.
2. Reducerea sau desfiinţarea asistenţei gratuite a boln avilor ;
3. Reducerea m edicaţiei gratuite pentru boli maligne sau cronice
(cum s în t: cancerul, TBC, ateroscleroză, e tc .);
4. Reducerea sumelor alocate pentru cercetarea ştiinţifică în d o
meniul medical. Centrele pentru cercetări au bugete din ce în ce mai
m ic i;
5. Utilarea unităţilor sanitare costisitoare mult redusă şi realizări
reduse de aparatură n o u ă ;
6. Preţuri ridicate pentru medicamente şi pentru asistenţă m edi
cală, încît se zice în aceste ţări : «d ecît să te îm bolnăveşti, mai bine
să m ori».
Este evident că bugetele m ilitare reduc sumele alocate celor mai
nobile preocupări ale omenirii, precum şi celor mai stringente nevoi
ale celor suferinzi.
Omenirea — pe lîngă vigilen ţa mereu crescîndă — trebuie să caute
şi să găsească soluţii care să anihileze orice armă distrugătoare, şi
să-i îm piedice pe cei ce pregătesc şi predică moartea, precum şi pe
cei ce doresc moartea acestei planete, să-şi ajungă scopul lor nebun.
închei, folosind cuvintele Sfintei Scripturi : «p rivegheaţi şi vă
ru ga ţi!».
P. S. Episcop V asile Tîrgovişteanul — vica r pa tria rh a l:
«T o ţi oamenii care doresc bunăstarea, progresul şi fericirea lumii
de azi şi de mîine sînt pe deplin conştienţi că au datoria sfîntă să se
încadreze în forţele care prom ovează pacea, asigurarea unui climat de
destindere, de securitate şi colaborare în Europa şi în lumea întreagă.
Această atitudine, indiferent de apartenenţa filosofică, politică sau re
ligioasă, izvorăşte din convingerea că numai într-o lume fără arme,
fără aplicarea unei politici de forţă, sau de ameninţare cu forţa, ome
nirea poate să trăiască liber, în respect faţă de demnitatea omului, pen
tru propăşirea tuturor.
Adunările pentru pace în Europa şi lumea întreagă, care întrunesc
din ce în ce mai mult şi tot mai frecvent tot mai mulţi participanţi, re
prezintă un indiciu că popoarele devin zi de zi tot mai conştiente de
pericolul înarmărilor.
Pe m eridianele planetei noastre popoarele sărace plătesc scump
tributul cursei înarmărilor. în loc ca guvernele să-şi concentreze e fo r
turile în direcţia bunăstării şi a dezvoltării economice, pentru a înlă
tura inflaţia şi şomajul, cu scopul asigurării energiei şi m aterialelor
prime în primul rînd, ele neglijează aceste obiective, plasîndu-le pe
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un plan secundar, iar fabricarea de noi arme distrugătoare devine
preocuparea principală. Sume uriaşe sînt destinate în bugetele unor
state cheltuielilor militare, în scopul acumulării de noi arme ucigă
toare tot mai perfecţionate, sub pretextul aşa-numitului «echilibru de
forţe». Raţiunea sănătoasă arată însă în mod clar că, pentru atingerea
acestui scop se impune nu creşterea ritmului de înarmare, ci reducerea
armelor atomice existente la un n ivel pe cît posibil mai scăzut.
Deturnarea de resurse materiale şi umane în scopul înarmării agra
vează fenomenul subdezvoltării multora din statele lumii şi accentuează
decalajul între ţările bogate şi sărace.
Cursa înarmărilor în continuă creştere, nu numai că lim itează po
sibilitatea depăşirii crizei economice, dar sporeşte şi mai mult peri
colul distrugerii civilizaţiei .şi chiar a v ie ţii pe pămînt. Folosirea re
surselor materiale, financiare şi umane, pentru înarmare, constituie o
piedică serioasă în calea progresului social şi a celui educativ. Numai
de la cel de al doilea război mondial s-au cheltuit pentru înarmare
peste şase mii miliarde de dolari. «O mică parte din aceste sume —
dintr-un singur an — ar fi fost suficientă pentru atingerea obiectivului
de ajutor public, fixat pe plan internaţional de către O.NU.., în cadrul
celui de al treilea deceniu consacrat d ezvoltării (1981— 1990)» — de
clara recent un reprezentant al acestui organism.
Statisticile arată că pentru sănătatea publică se cheltuiesc numai
60% din cheltuielile pentru înarmare. Resursele pentru cercetări me
dicale reprezintă doar o cincime faţă de cele destinate pentru cerce
tări în scopul perfecţionării de noi arme. A p roxim ativ patru sute de
mii de oameni de ştiinţă (m ajoritatea din cele două blocuri) sînt an
gajaţi în cercetări militare, iar activităţile m ilitare absorb resurse ce
reprezintă două treimi din venitul total al ţărilor celor mai sărace. Studii
şi anchete au dovedit că sumele alocate pentru înarmare ar putea crea
mai multe locuri de muncă în sectorul c iv il decît în cel militar. In felul
acesta se dovedeşte că şi în acest sector cursa înarmărilor are efecte
indirecte de reducere a ocupării forţei de muncă. în plus, nu trebuie
uitat faptul că această forţă ar putea fi folosită în scop util şi creator
pentru societate.
Această inversare de priorităţi aduce suferinţă pentru lumea de
azi, iar pentru generaţiile viitoa re deschide perspective tot mai întune
cate. Astfel, rezultă clar că relaţia bugete militare — bugete economicosociale, nu poate fi alta decît cea de opoziţie.
Conştiinţa creştină nu poate fi nepăsătoare în faţa acestor realităţi
triste ale lumii de azi. în solidaritate cu voinţa întregii omeniri, egal şi
pe deplin îndreptăţită la bunăstare şi fericire, credem şi exprimăm cu
fermitate opinia că aceste bunuri trebuie să fie folosite pentru a înlătura
mizeria, foametea, ignoranţa şi b olile de tot felul, care macină milioane
de oameni. îngheţarea bugetelor militare, aşa cum a procedat conduce
rea ţării noastre, în frunte cu Domnul preşedinte N icolae Ceauşescu,
care a fixat cheltuielile m ilitare pînă în anul 1985 la nivelul
celor din 1982, constituie un pas realist, hotărîtor şi necesar pe această
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cale. De asemenea, propunerea românească de reducere cu 20% a
cheltuielilor militare faţă de nivelul anului trecut, pînă în 1985, este de
un profund realism şi ar constitui un pas important în această privinţă.
Acestea, ca şi noua ordine economică internaţională, sînt cu adevărat
soluţii realiste pentru depăşirea impasului în care se află lumea de azi.
în calitate de ierarh al Bisericii O rtodoxe Române, dar şi de rector
al Institutului T eolog ic din Bucureşti, unde educăm şi formăm pe v ii
torii preoţi în spiritul acestor idei, îmi exprim totala adeziune faţă de
toate iniţiativele şi acţiunile statului nostru şi ale preşedintelui N ico lae
Ceauşescu, dedicate realizării dezarmării, prom ovării păcii şi colabo
rării între popoare şi, în general, asigurării progresului omenirii.
în deplin acord cu convingerea noastră religioasă şi în conformitate
cu răspunderea socială pe care o avem, credem că se impune o lume
mai dreaptă care să asigure pentru toate popoarele în mod egal posi
bilităţi de afirmare în domeniul material şi spiritual».
Pr. prof. M ihai V izitiu — d irectoru l Seminarului T e o lo g ic Neamţu :
«Darul cel mai de preţ pe care Dumnezeu l-a dat omului este
viaţa, iar omul are datoria de a o apăra şi păstra, pentru că»Dumnezeu
nu vrea moartea celei mai frumoase creaturi ci, dimpotrivă, vrea ca «aceasta să trăiască şi să se bucure de viaţă», după cum ne arată profetul
Iezechiel.
Iar Mîntuitorul Hristos, Domnul păcii, întăreşte cuvintele profetului,
spunînd : «Eu am venit ca lumea viaţă să aibă şi încă din belşu g» (Ioan
10, 10). De aici înţelegem că nimeni, în afară de Dumnezeu, nu are nici
un drept asupra v ie ţii cuiva şi nici chiar asupra celei proprii, şi că
fiecare dintre noi sîntem răspunzători în faţa lui Dumnezeu atît pentru
viaţa noastră cît şi pentru a aproapelui nostru, viaţă pe care trebuie
s-o aducem ca dar lui Dumnezeu, aşa cum ne rugăm la fiecare slujbă
divină : «P e noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos
Dumnezeu să o dăm» (Ectenia). Cine atentează asupra v ie ţii cuiva, co
mite un atentat îm potriva lui Dumnezeu, Dătătorul de viaţă. Iar una
din form ele de atentat îm potriva vieţii, deci îm potriva lui Dumnezeu,
este înarmarea. Pentru că, în timp ce în unele părţi din lume se chel
tuiesc sume fabuloase pentru înarmare, care nu poate avea altă conse
cinţă decît distrugerea vieţii, în alte părţi, m ilioane de oameni mor de
foame şi de sete. M ulte zone ale lumii sînt un fe l de drum între Ieru
salim şi Ierihon, din vrem ea Mîntuitorului, pe care se află căzuţi în su
ferinţă m ilioane de oameni a căror viaţă este în primejdie. A ceşti sufe
rinzi au n evoie de un ajutor frăţesc, de o faptă asemenea aceleia a Samarineanului m ilostiv, pentru ca şi ei să se împărtăşească de bucuriile
şi frumuseţile vieţii.
Ce se poate face în cazul acestora ? Soluţia ne este dată de Sfînta
Scriptură : «Să prefacem săbiile în pluguri şi lăncile în seceri». Deci re
nunţarea la înarmare, trecerea la dezarmare şi prefacerea armelor, aceste
îngrozitoare unelte ale morţii, în unelte ale vieţii, unelte pentru lu
crul pămîntului pe care Dumnezeu l-a binecuvîntat să fie m ijlocul prin
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care omul să-şi asigure cele necesare menţinerii v ie ţii şi în care pot
încăpea absolut toţi oamenii. N e întrebăm însă, cu maximă îngrijorare :
ce ar putea deveni pămîntul dacă s-ar declanşa un război nuclear ? Un
deşert, dacă nu cumva, dat fiind încărcăturile nucleare existente, s-ar
dezintegra complet, pămîntul rămînînd, după expresia biblică, «netocm it
şi g o l». Cui i-ar folosi şi cine s-ar bucura de un astfel de pămînt, dacă
ar mai rămîne cineva în viaţă, ceea ce este foarte puţin probabil. M en 
ţinerea vieţii, bunăstarea, sînt deci condiţionate de realizarea păcii.
în calitatea noastră de slujitori ai Domnului păcii, sîntem chemaţi
şi avem ca sfîntă îndatorire să «căutăm pacea cu toţi oam enii», cum se
exprimă Sfîntul apostol Pavel. Dar «a căuta pacea», în concepţia paulină
înseamnă a lucra permanent pentru înfăptuirea ei şi aceasta în deplin
acord cu cuvintele Mîntuitorului care fericeşte pe cei ce făuresc pacea
şi nu pe cei ce o aşteaptă în mod pasiv. Lucrarea de înfăptuire a păcii
face parte din misiunea Bisericii noastre. Ea nu este o lucrare de cir
cumstanţă, ci are la bază testamentul M în tu itoru lu i: «Pace dau vouă,
pacea M ea las vouă». De aceea orice iniţiativă în favoarea păcii a fost,
este şi va fi sprijinită de Biserica noastră. Una din propunerile preşe
dintelui ţării noastre, Domnul N ico lae Ceauşescu, pentru O.N.U. este :
«Educarea tinerilor în spiritul principiilor păcii şi umanismului». Ca
profesor de seminar consider că îmi îndeplinesc o îndatorire sfîntă de
a sădi şi cultiva, în mod permanent, în sufletele tinerilor aceste înalte
idealuri ale păcii şi umanismului, dragostei faţă de toţi omenii, ataşa
mentului lor ca v iito ri preoţi faţă de politica internă şi extrenă a sta
tului nostru, faţă de propunerile şi iniţiativele de pace ale preşedintelui
N icolae Ceauşescu, pentru ca la rîndul lor să cu ltive aceste valori în
sufletele credincioşilor pe care-i v or conduce.
Ca cel care am cunoscut suferinţele ultimului război mondial, fiind
lipsit de m îngîierile tatălui, plecat pe front, şi avînd mereu în minte
zbuciumul şi lacrim ile mamei, ca şi lipsurile m ateriale pe care le-am
îndurat, îmbrăţişez cu toată fiinţa mea noile iniţiative de pace ale pre
şedintelui ţării noastre şi împreună cu toţi coleg ii profesori de la Se
minarul ce-1 reprezint, ne angajăm activ, cu m ijloacele specifice muncii
noastre, în marele front al luptătorilor pentru pace, convinşi fiind că
mesajul îngeresc de la Naşterea Domnului este realizabil, mai cu seamă
dacă mai presus de orice ambiţii, oamenii v o r pune dragostea şi întra
jutorarea frăţească. Sperăm că focul dragostei frăţeşti v a încălzi ini
mile tuturor conducătorilor de state pentru ca aceştia să intre în is
torie ca făuritorii unei lumi a păcii şi bunei înţelegeri, a om eniei şi res
pectului, p otrivit cu demnitatea noastră de purtători ai chipului Dom
nului Dumnezeului păcii din noi».
Arhid.
n a tu lu i» :

Silviu

Anuichi —

redactorul

re vis tei

«M itro p o lia

Ba

«Clim atul politic internaţional mereu mai viciat de vîrteju l demen
ţial al cursei înarmărilor nucleare, trezeşte puternice reacţii printre
oamenii de bine de pretutindeni. Starea de îngrijorare şi tensiune în
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creştere, în ciuda voin ţei de pace a unor mulţimi de oameni ce cumu
lează o imensă energie vitală, ridică problema aprofundării calitative
a luptei pentru dezarmare şi convieţuire paşnică pe întreaga noastră
planetă. Biserica creştină nu a fost şi nu poate rămîne străină de efortul
general orientat în direcţia salvgardării v ie ţii pe întreaga noastră Terră.
Se aud mereu mai multe glasuri care cer o reconsiderare a acţiunilor
desfăşurate pe mapamond în slujba păcii, cu evaluarea critică a v ic to 
riilor şi eşecurilor înregistrate pînă acum şi cu propuneri vizînd un ne
cesar salt calitativ care să ducă la instaurarea reală a unui climat trainic
de pace, de repudiere defin itivă a războiului sub toate formele sale. Este
vorba, cu alte cuvinte, despre formarea şi extinderea unei noi dimen
siuni «a p ăcii» în conştiinţa personală a fiecărui om, care să devină un
tonic viu, un minunat stimulent intern de profundă combustie, în stare
să angajeze plenar întreaga fiinţă umană şi pe toate deopotrivă pentru
salvgardarea păcii şi a vieţii. Este deci necesar un salt calitativ în
lupta pentru pace îşi dezarmare.
C heltuielile pentru înarmare, mereu în creştere, au ajuns la sume
fabuloase, inim aginabile pentru orice minte normală. Stocarea şi proli
ferarea rachetelor nucleare, în căutarea de arme mereu mai sofisticate,
este firesc să creeze o stare de adîncă nelinişte în sufletele oamenilor,
o stare de tulburare internă datorată unei ameninţări care poartă am
prenta unei posibile morţi violente, oricînd potenţială.
Iniţiativele şi eforturile întreprinse pe plan internaţional pentru
oprirea cursei înarmărilor şi dezarmare, în primul rînd nucleară, de că
tre România, prin glasul preşedintelui N ico lae Ceauşescu, corespund
pe deplin aspiraţiilor legitim e ale tuturor popoarelor. De aceea, ţara
noastră şi preşedintele N ico lae Ceauşescu, «om ul păcii», se bucură de
un real prestigiu internaţional şi de simpatie pretutindeni. Pe de altă
parte, Biserica noastră, prin glasul Prea Fericitului Patriarh Iustin, a
chemat şi cheamă mereu toate B isericile şi organizaţiile religioase la
coeziune în lupta pentru cel mai nobil ideal al om enirii contemporane.
Cred în această nobilă cauză şi mă alătur şi eu cu toată puterea şi
convingerea personală la toate acţiunile întreprinse de ţara şi Biserica
noastră, fiind hotărît să fac tot ceea ae îmi stă în putinţă pentru pro
m ovarea păcii».
Pr. prof. Constantin Corniţescu — Institutul T e o lo g ic de grad U n i
versitar din B u cu reş ti:
«N e aflăm în a doua zi a discuţiilor legate de pace, de idealul de
totdeauna al omenirii, de premisa perpetuării v ie ţii şi a oricărui progres
material şi spiritual.
S-a relevat zilele acestea încă o dată că tem eiurile angajării noastre
pentru apărarea păcii se află în Sfînta Scriptură. S-a spus că în Sfînta
Scriptură Dumnezeu este numit «Dumnezeul păcii», pentru, faptul că p o
runcile Sale au rostul de a prom ova pacea între oameni s-a spus că
întruparea Fiului Său n-a avut alt rost decît acela de a instaura pacea
cu un întreit a s p e ct: a omului cu Dumnezeu, cu sine însuşi şi cu se
menii săi.
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A ceste temeiuri, ca multe alte temeiuri scripturistice, au fost pe
larg expuse de antevorbitorii mei, aşa că nu v o i mai stărui asupra lor.
Acestora, aş adăuga însă numai cîteva din reflexiu nile Sfinţilor Părinţi
— interpreţii cei mai autorizaţi ai Sfintei Scripturi — referitoare la pace.
(a) «N im ic nu este mai bun decît pacea», spune Sfîntul Ignatie al
Antiohiei.
(b) «T oate bunurile de care se poate bucura cineva : averi, şcoli,
locuri de agrement, nu valorează nimic fără pace», zice Sfîntul G rigorie
de Nyssa.
(c ) «P acea» — spune Fericitul Augustin — «este un bun atît de
mare, încît dintre bunurile pămînteşti şi trecătoare, nim ic nu este mai
plăcut d ecît ea, nimic mai de rîvnit, nimic mai bun să găseşti».
(d) Sfîntul Ioan Gură de A ur o socoteşte drept mama tuturor bu
nurilor. «N e rugăm» — zice el — «cerînd pace şi pe îngerul păcii, fiindcă
nimic nu este asemenea ei. La biserică, în rugăciuni, în litanii, în cuvinte
de urare, o dată, de două ori, de trei ori şi de mai multe ori, întîistătătorul Bisericii dă pace, zicînd : «P ace vouă ! Pentru ce ? Pentru că ea
este mama tuturor bunurilor, tem ei al bucuriei».
(e) «Pacea între fra ţi» — spune Petru Hrisologul — «este voinţa lui
Dumnezeu, bucuria lui Hristos ; ea este desăvîrşirea sfinţeniei, regula
dreptăţii, învăţătoarea adevărului, păzitoarea v ie ţii curate».
(f) «Pacea este darul ceresc şi de mîntuire adus de Hristos, starea
de linişte în care cineva îşi realizează m întuirea», spune Sfîntul Vasile
cel M are. «C e este mai dulce de auzit decît numele păcii ? Sau ce este
mai sfînt şi mai plăcut omului decît să trudească pentru ea ?» — spune
acelaşi Sfînt Părinte.
(g) în viziunea Sfinţilor Părinţi şi a scriitorilor bisericeşti pacea
se întem eiază în primul rînd pe dreptate. Isidor Pelusiotul zice : «Pacea
amestecată cu dreptatea este un bun dumnezeiesc ,• dacă una din ele lip
seşte, se vatămă frumuseţea virtuţii. Pentru că pace există şi între rău
făcători şi între lu p i; la cei dintîi pentru vătămarea oamenilor, iar la
ceilalţi pentru distrugerea turmelor. Dar noi nu putem numi pace pe aceea
care nu este împodobită cu dreptate».
Pacea însă nu se realizează rămînînd la simpla em itere de princi
pii ; pentru statornicirea ei este nevoie de angajare concretă şi de con
vingerea şi a altora să facă la fel. De aceea, în al doilea rînd, aş vrea
să amintesc cîteva din acţiunile întreprinse de poporul nostru, la iniţia
tiva preşedintelui ţării noastre, Domnul N ico lae Ceauşescu, cunoscut
arhitect şi campion al luptei pentru salvgardarea păcii :
1.
M esa jele adresate la 22 august 1983 preşedinţilor Uniunii S o v ie 
tice şi Statelor Unite ale Am ericii, în care se propunea amînarea ampla
sării rachetelor cu rază medie de acţiune pînă la sfîrşitul anului 1984
şi continuarea negocierilor de la Geneva. Se propunea apoi U.R.S.S. şi
S.U.A., să adopte hotărîri de îngheţare a cheltuielilor militare pe v ii
torii doi ani, la nivelul anului 1983, apoi să se treacă la reducerea chel
tuielilor militare. Consecventă acestor principii, ţara noastră a luat mă
suri de reducere a cheltuielilor sale militare, hotărînd totodată în 1982
să nu mai sporească aceste cheltuieli pînă în 1985.
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2. O serie de apeluri pentru *pace adresate forţelor progresiste din
întreaga lume.
3. Propuneri pentru crearea de zone denuclearizate.
4. Propunerile pentru realizarea unui climat de încredere şi pace, fă
cute la conferinţele de la Helsinki, M adrid şi Stockholm. Reamintesc
cîteva dintre propunerile făcute pentru a fi examinate la prima fază a
Conferinţei de la Stockholm :
— Renunţarea la m anevre m ilitare multinaţionale de-a lungul fron
tierelor dintre state ;
— Crearea de-a lungul frontierelor dintre state a unei zone de 50—
100 km în care să nu aibă loc manevre, deplasări şi concentrări de forţe
armate şi armamente ;
— Stabilirea de-a lungul frontierelor dintre ţările membre ale
N A T O şi ţările participante la Tratatul de la Varşovia, a unui culoar
liber de arme de nim icire în masă şi, în perspectivă, de orice armamente
şi forţe militare, cu excepţia forţelor de ordine la frontieră ;
— Interzicerea efectuării de m anevre sau deplasări cu nave sau
avioane care au la bord arme nucleare, de-a lungul frontierelor teres
tre şi maritime, cu celelalte state pe o zonă de 50— 100 km ;
— Limitarea forţelor armate participante la m anevrele m ilita re ;
— Convenirea de măsuri pentru prevenirea unui conflict nuclear
din eroare sau accid en t;
în sfîrşit, s-a propus :
— încheierea unui tratat general european de nerecurgere la for
ţă şi la ameninţarea cu forţa ;
— îngheţarea cheltuielilor militare, la nivelul anului 1984, apoi
trecerea la reducerea lor, şi
- - Interzicerea propagandei de război».
Prot. Dănilă Luca — P ro to ie ria Sibiu :
«Sînt fericit că am prilejul să rostesc un cuvînt în acest vechi lo 
caş de cultură teologică şi simţire românească, în legătură cu proble
ma păcii — bunul cel mai de preţ al omenirii.
Misiunea încredinţată nouă de Domnul şi M întuitorul nostru Iisus
Hristos, ca şi menirea noastră, este de a vesti pacea şi a o arăta tutu
ror ; căci nu există altă lucrare mai sfîntă decît aceea de a-ţi aduce
contribuţia la statornicirea unei păci trainice în lume. Dumnezeu fe ri
ceşte, iubeşte şi ascultă pe făcătorii de pace. Dacă am înceta ca să v o r 
bim despre pace, ar însemna să abdicăm şi să renunţăm deliberat la
slujirea la care am fost chemaţi şi ne-am alătura celor răzvrătiţi îm po
triva Domnului Păcii.
' Să nu uităm nicicînd cuvintele Mîntuitorului nostru Iisus Hristos :
«Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzînd ei fa*ptele voastre cele bune, să preamărească pe Dumnezeu Tatăl cel din
ceruri».
A m înţeles din cuvintele exprimate în plen,, ca şi astăzi de către
unii delegaţi de peste hotare, că nouă, slujitorilor Bisericii Ortodoxe
Române, ne este uşor să vorbim despre pace. Este foarte adevărat şi
recunoaştem şi-i mulţumim bunului Dumnezeu că sîntem fiii unei Bise
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rici care de-a lungul veacurilor, prin vrednicii ei slujitori, a lucrat la
statornicirea păcii trainice în lume ; dar în acelaşi timp şi fiii unui
popor iubitor de pace. In problema păcii cuvîntul nostru l-am spus răs
picat şi nu pe ocolite sau cu anumite rezerve. Da ! Da ! şi niciodată
Nu ! Pentru noi românii pacea este un lucru sfînt la care ţinem ca la
lumina ochilor.
N a este uşor — aşa cum au mărturisit-o cu atîta sinceritate mulţi
dintre distinşii oaspeţi de peste hotare — , pentru că purtătorul acestui
sfînt mesaj - - exprimat cu hotărîre prin voinţa de neclintit a întregu
lui popor — este întîiul bărbat al ţării noastre, Domnul preşedinte
N icolae Ceauşescu, recunoscut de toţi oamenii iubitori de pace din lu
mea întreagă ca luptător dîrz şi neînfricat pentru cauza păcii.
între slujitorii Cultelor din patria noastră domneşte pacea, iar cre
dincioşii noştri înfrăţiţi în muncă se simt în aceeaşi măsură fii ai ace
leiaşi mame bune — România.
La intîlnirea cu Domnul Păcii nu dorim să ne facem de ruşine, să
auzirn adresîndu-ni-se cuvintele : «D u ceţi-vă de la M ine, blestemaţilor,
că aţi lipsit de pîine pe cel flămînd, că aţi lipsit de apă pe cel însetat,
de ajutor pe cei bolnavi, de viaţă pe fraţii voştri care nu v-au făcut
nici un rău !».
Să facem totul pînă nu este prea tîrziu, şi aceasta cu m ijloacele pe
care le avem la îndemînă şi de pe poziţia pe care ne aflăm. T ot ceea
ce facem să facem cu inimă curată, să fim m odele de curăţenie sufle
tească, de bunătate, de răbdare, de iertare, ca să fim pilde vrednice de
urmat pentru credincioşii noştri, întru toate. N ouă nu ni se cere să cu
noaştem numărul armelor, tehnica lor, pentru că avem un rol mai mare
şi anume să ne ocupăm ca din sufletele oamenilor să dispară ura şi
duşmănia şi să reuşim ca fiecare suflet omenesc să fie cuprins de iu
birea aproapelui — chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.
în numele preoţim ii sibiene şi al meu personal, ne luăm angaja
mentul ca să slujim cu tot devotam entul cauza păcii — dorinţa de bine
a tuturor oamenilor din lume».
Pr. M anea Cristişor — d irectoru l Sem inarului T e o lo g ic Buzău :
«în tre măsurile parţiale de lim itare a pericolului nuclear se situ
ează şi crearea, în diferite regiuni ale lumii, a zonelor denuclearizate,
din punct de vedere militar.
într-adevăr, ne este îndeobşte cunoscut că, în condiţiile lipsei de
rezultate în n egocierile de dezarmare, ale creşterii neîncetate a arsena
lelor nucleare, a apărut în rîndurile statelor neposesoare de asemenea
arme — preponderent state mici şi m ijlocii — ideea asigurării unei ab
senţe totale a armelor nucleare din diferite regiuni ale lumii, ca o mo
dalitate prin care se evită ameninţarea statelor respective de un atac
nuclear sau implicarea lor într-un război nuclear.
Stabilirea de zone libere de arme nucleare trebuie privită ca făcînd
parte organică din procesul com plex al acţiunilor conducînd la dezar
mare nucleară, ca o v e rig ă a acestuia.
Conceptul de zonă liberă de arme nucleare şi conţinutul acesteia,
care să aibă o valabilitate universală, se află în curs de cristalizare şi
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constituie una din preocupările importante ale comunităţii internaţio
nale în domeniul dezarmării, inclusiv în cadrul O rganizaţiei Naţiunilor
Unite.
Pînă în prezent, eforturile pentru scoaterea de sub incidenţa p eri
colului nuclear a unor regiuni ale lumii prin crearea de zone libere de
arme nucleare s-au soldat cu încheierea mai multor tratate şi anume :
Tratatul cu p rivire la Antarctica ; Tratatul asupra principiilor care gu
vernează activitatea statelor în domeniul explorării şi exploatării spa
ţiului extra-atmosferic, inclusiv Luna şi alte corpuri cereşti, care inter
zice prezenţa armelor nucleare în aceste s p a ţii; Tratatul privind inter
zicerea amplasării de arme nucleare şi alte arme de distrugere în masă
pe fundul mărilor şi oceanelor şi în subsolul acestora.
România se situează pe un loc important în cadrul activităţii de
susţinere a măsurilor de dezarmare şi dezangajare militară, în crearea
de zone de pace şi colaborare, lipsite de arme nucleare, în diferite re
giuni ale lumii.
Este bine cunoscută poziţia preşedintelui ţării noastre, Domnul
N icolae Ceauşescu, de a se transforma Balcanii într-o zonă fără arme
nucleare şi de a se extinde crearea unor astfel de zone, atît în nordul
şi centrul Europei, cît şi în alte părţi ale lumii. Crearea unor astfel de
zone este posibilă, ca dovadă că ea s-a materializat deja în afară de
tratatele amintite şi într-un tratat privind Am erica Latină, tratat inter
naţional care instituie o zonă liberă de arme nucleare pe o întinsă re 
giune populată a globului, precum şi în rezoluţia Adunării generale
privind Africa.
Totodată trebuie m enţionat şi faptul că s-au prezentat asemenea
iniţiative referitoare la alte zone ale globului — Europa Centrală, Eu
ropa de Nord, Ad'riatica şi Mediterana, Orientul M ijlociu, A sia de SudEst, Oceanul Indian, Extremul Orient şi Pacificul, Pacificul de Sud, etc.
Ţara noastră a acţionat în mod consecvent pentru făurirea unei
asemenea zone în regiunea unde este situată, România propunînd sta
telor balcanice încă din anul 1957 crearea în Balcani a unei zone de
pace şi colaborare, şi convocarea în acest scop a unei Conferinţe interbalcanice la nivel de şefi de guverne. Această propunere a fost d e zv o l
tată în anul 1959, cînd s-a propus transformarea Balcanilor într-o zonă
a colaborării şi păcii, liberă de arme nucleare. De asemenea, în docu
mentul de poziţie prezentat de ţara noastră la O.N.U. în 1975, România
a reiterat propunerea privind transformarea Balcanilor într-o zonă de
bună vecinătate, de cooperare şi pace, liberă de arme nucleare, fără
baze militare şi fără trupe străine.
A v în d în vedere că acordurile de înfăptuire a zonelor libere de
arme nucleare pot şi trebuie să răspundă şi să corespundă unor cerinţe
de bază, între c a re: să ofere garanţii de securitate egale pentru toate
părţile, pe baza angajamentului solemn al statelor deţinătoare de arme
nucleare de a nu le utiliza îm potriva ţărilor din zonă, de a nu ameninţa
cu folosirea lor şi de a respecta statutul de zonă denuclearizată ; să
nu lim iteze, în nici un fel, utilizarea energiei nucleare în scopuri paş
nice, ci, dimpotrivă, să asigure dreptul şi posibilitatea pentru toate sta
tele, pe bază de egalitate şi fără discriminare, de a desfăşura cercetări
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în acest domeniu şi de a utiliza cuceririle ştiinţei nucleare pentru dez
voltarea lor, — ne dăm seama că existenţa zonelor denuclearizate şi
perspectiva înmulţirii şi extinderii lor reprezintă paşi importanţi în în
făptuirea dezarmării.
Că zonele denuclearizate, p rivite prin prisma exigenţelor dezarmă
rii, constituie o măsură tranzitorie de limitare a pericolului nuclear, ce
se integrează într-un sistem de măsuri vizînd prevenirea proliferării
armelor nucleare, stăvilirea cursei înarm ărilor nucleare şi eliminarea acestor arme din arsenalul statelor, — este fapt atestat şi de documentul
românesc privind dezarmarea, prezentat la O.N.U., în care, în această
privinţă se spune : «A sem enea zone, protejate îm potriva atacului sau
a ameninţării*cu folosirea armei nucleare prin garanţii corespunzătoare,
ar trebui extinse în mod treptat şi s-ar prezenta ca prefigurare a unei
lumi de miine, în întregim e eliberată de arme nucleare».
«Şi v o i îmi v e ţi fi mie martori în toată lumea, începînd de la
Ierusalim ».
Am ales acest citat din Sfînta Scriptură, care la prima vedere nu
are nimic comun cu cuprinsul cuvîntului meu de astăzi, dar care arată
că orice lucru bun are un început în spaţiu şi timp, care apoi se poate
extinde şi dezvolta. Un proverb din înţelepciunea populară spune : «Un
lucru început este pe jumătate ca şi făcut». Ţelul este nobil, idealul
este sfînt — de a realiza pacea — , dar ca să fie atins şi realizat trebuie
început cu ceva, de undeva.
Fio ca acest deziderat, care sună ca o profeţie, să se înfăptuiască
spre binele şi fericirea tuturor fiilor Terrei, mari şi mici, de azi şi de
m îine !»
Prot. Stanciu M ă lîia — P ro to ie ria G a la ţi:
«N e este tuturor cunoscut că Biserica şi lumea nu se exclud, întruc îl noi toţi sîntem fiii celui Prea înalt şi fraţi între noi. De aceea putem
preciza că Biserica, împreună cu slujitorii ei, deşi nu are o misiune economico-socială sau politică (întrucît Evanghelia nu se ocupă în mod
special de form ele şi structurile sociale), din punct de vedere etic, Bise
ricile pe care le slujim fiind instituţii morale, comunităţi ale iubirii,
avînd ca membri pe credincioşii noştri ce aparţin societăţii pe care de
altfel .o alcătuiesc, — considerăm că pacea, egalitatea, dreptatea şi de
zarmarea, fac parte din patrimoniul nostru spiritual ce aparţine întregu
lui neam omenesc.
Pacea face parte din substanţa învăţăturii creştine şi este un ele
ment esenţial al slujirii lui Hristos pe pămînt, căci Dumnezeu nu este
al neorînduirii, ci al păcii, şi trebuie să fim uniţi în cuget şi să trăim
în pace, pentru ca Dumnezeul dragostei şi al păcii să fie cu noi.
Iată de ce nu ne poate fi indiferent dacă ameninţarea războiului va
continua să planeze asupra v ie ţii noastre. Nu ne poate fi indiferent
dacă armele v or continua să se înmulţească, nu ne poate fi indiferentă
soarta păcii.^
Cunoaştem cu toţii că dintotdeauna, — dar mai ales din anul 1955,
de cînd a devenit membră a O.N.U. — , România a militat pentru destin
dere, securitate, pace şi colaborare pe toate continentele. De-a lungul

' ADUNAREA CULTELOR DIN R O M Ă N IA

anilor s-a cristalizat o adevărată concepţie românească despre securi
tate, pace şi dezarmare, concepţie prin care se dovedeşte umanismul
creativităţii şi cutezanţa p oliticii statului nostru şi a preşedintelui
N ico lae Ceauşescu.
Faţă de pericolul ameninţării păcii, noi toţi slujitorii lui Dumnezeu
sîntem şi trebuie să fim slujitori ai vieţii, ai binelui, ai luminii, ai în
frăţirii şi ai păcii. Căci, — aşa cum preciza Prea Fericitul Patriarh Iustin
intr-una din cuvîntările sale — , nu poate cineva eare trădează cauza
păcii să nu fie în acelaşi timp şi un trădător al Mîntuitorului Hristos.
Personal îmi exprim speranţa că v a ven i o zi în care omenirea va
atinye acea ordine umană ce v a pune capăt suferinţelor, nedreptăţilor,
şi că această comunitate a omenirii v a întrona înţelegerea umană, pa
cea, colaborarea şi dragostea.
De aceea, consider că noi toţi cei ce-L slujim pe Domnul şi Stăpînul v ie ţii noastre, pe Domnul păcii, pe cel ce pururea ne îndeamnă la
lucrarea strădaniei spre zădărnicirea faptelor celor ce urzesc fnoartea,
răul şi întunericul, — trebuie să muncim pentru pace, să luptăm pentru
pace, să ne rugăm pentru pace».
Prot. Ion N eţo i — P rotoieria Corabia :
«în actuala situaţie economică internaţională cursa înarmărilor şi
cheltuielile militare reprezintă o grea povară pentru toate popoarele
lumii, ea frînînd progresul economic şi social, cooperarea dintre state,
provocînd grave perturbaţii economice, alimentînd inflaţia şi dezech ili
brul, şi ridicînd bariere artificiale în calea transferului de tehnologii şi
a schimburilor com erciale între naţiuni.
După cum este cunoscut, cheltuielile m ilitare au atins astăzi n iv e 
luri foarte ridicate. La întrebarea : care este adevăratul preţ al înarmă
rilor ? nu se poate răspunde, fireşte, printr-o simplă enumerare de ci
fre, pentru că indiferent de rezultatul calculului matematic, în reala es
timare a cheltuielilor militare trebuie avute permanent în vedere conse
cinţele sociale ale înarmărilor, resim ţite astăzi pe toate planurile acti
vităţii umane. De aceea, preţul cursei înarm ărilor trebuie în prezent
evaluat în funcţie de subdezvoltarea economică, căci a ajuns atît de
ridicat încît g revează condiţiile de existenţă în oricare dintre ţările lu
mii. Factura, mereu mai scumpă, a cheltuielilor militare este însă în pri
mul rînd plătită cu v ie ţi omeneşti. Intensificarea înarmărilor ucide chiar
şi atunci cînd armele tac. Ucide fftic şi moral, numărul victim elor fiind
atît de ridicat încît se consideră, pe drept cuvînt, că omenirea este con
fruntată, între atîtea altele, şi cu pericolul distrugerii latente. Nu este,
oare, o sfidare aruncată civilizaţiei pămîntene faptul că, în epoca celui
mai avîntat progres tehn ico-ştiin tific, foametea continuă să facă ra
vagii ?
Din. această \>^s\>ecA.toă., \nq>\xe.\aiea.
cYv<a\\xv\e\\\c>\ ys\\litare, urmată de folosirea m ijloacelor eliberate pentru n e v oile d e zv o l
tării econom ico-sociale ale fiecărei ţări, inclusiv ale ţărilor în curs de
dezvoltare, se vădeşte a fi o prim ă şi necesară etapă pe calea dezarmă
rii. Eliberarea fondurilor materiale şi a forţelor de cercetare ştiinţifică,
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absorbite în prezent de industria de armament, ar contribui la soluţio
narea şi mai rapidă a problem ei alim entaţiei pe plan mondial.
România socialistă, în frunte cu strălucitul său conducător,
preşedintele N icolae Ceauşescu, consideră, în acest context, că este
necesar ca în locul programului de înarmare, să se iniţieze programe
de dezvoltare economico-socială, de lichidare a şomajului, a subdezvolătrii, a împărţirii lumii în ţări bogate şi sărace, să se aloce m ijloa
cele financiare, umane, ştiinţifice,' cerute de ridicarea bunăstării ma
teriale şi spirituale a popoarelor, reducîndu-se substanţial şi continuu
cheltuielile militare.
Şi noi, preoţii din Protoieria Corabia, împreună cu reprezentanţii
şi credincioşii Cultelor din România, căutăm pacea şi o sprijinim cu
hotărîre şi consecvenţă în toate aceste iniţiative şi acţiuni ale statului
nostru, cu m ijloacele noastre, nu numai pentru realismul şi profundul
lor umanism, ci şi pentru că ele corespund însăşi credinţei şi convinge
rilor noastre religioase proprii.
Iată de ce, de pe p oziţiile noastre religioase, ne ridicăm din nou
glasul îm potriva cursei nesăbuite a înarmărilor, a risipei şi sacrificiilor
inutile şi absurde de înarmare ( ne ridicăm pentru transformarea aces
tei curse a înarmărilor într-o cursă a vieţii, a păcii şi progresului tutu
ror. Numai prin reducerea cheltuielilor m ilitare şi prin dezarmare ome
nirea va scăpa de coşmarul izbucnirii unui război pustiitor şi numai
astfel se v or putea crea condiţiile favorab ile instaurării unei păci reale
pe planeta noastră.
Trăiască şi domnească pacea pe pămînt !>
CONCLUZII
Secţia

a I I-a

1. Prin acumularea unor uriaşe stocuri de arme în lume, ca şi prin
continua lor perfecţionare, cursa înarmărilor a căpătat astăzi dimen
siuni care frizează absurdul, devenind o plagă ce cuprinde toate re
giunile lumii.
2. Pe lîngă intensificarea vertiginoasă pe care a înregistrat-o în ul
timul timp cursa înarmărilor nucleare — prin instalarea pe continent
a încă 572 de rachete americane cu rază medie de acţiune şi a contramăsurilor nucleare întreprinse de Uniunea Sovietică, ce îm pinge lumea
în pragul unui holocaust nuclear — ea are o serie de consecinţe nega
tive din cele mai grave, chiar şi fără ca armele respective să fie folosite.
3. Pe planul relaţiilor dintre state, cursa înarmărilor — determi
nată de politica de forţă şi împărţire a lumii în sfere de influenţă şi do
minaţie, este principalul factor de menţinere şi adîncire a diviziunii lu
mii în alianţe şi blocuri militare, ce întreţine suspiciunea şi neîncrede
rea şi afectează grav cooperarea dintre state.
4. Pe planul ©conomico-soci'al, escaladarea continuă a cursei înar
mărilor şi a cheltuielilor militare este, de asemenea, un factor de men
ţinere şi adîncire a subdezvoltării unei mari părţi din omenire, a crizei
economice mondiale, precum şi de sărăcire, poluare şi degradare a
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5.
In actuala criză mondială energetică şi de m aterii prime, cursa
înarmărilor reprezintă o risipă uriaşă, inutilă şi absurdă, monstruoasă
şi imorală, care absoarbe anual imense fonduri materiale şi umane —
circa 500.000 de oameni de ştiinţă şi peste 800 miliarde de dolari —
ce sînt deturnate sistematic în scopuri militare neproductive, în detri
mentul progresului şi d ezvoltării popoarelor, în timp ce creşterea e c o
nomică a ţărilor lumii a treia practic a încetat, menţinîndu-se în jur de
zero în 1983, datoria lor externă a ajuns la fantastica sumă de 800 m ili
arde dolari, iar peste un m iliard şi jumătate de săraci absoluţi din zo 
nele v itreg e ale planetei avînd un venit zilnic sub un dolar.
. De aceea, uriaşele cheltuieli m ilitare reprezintă azi o grea p o
vară pentru fiecare locuitor al planetei şi pentru toate statele şi popoa
rele lumii şi o frînă puternică în calea progresului, dezvoltării econom ico-sociale mondiale şi cooperării între state. îndeosebi popoarele
sărace plătesc scump tributul cursei înarmărilor.
7. Această deturnare a uriaşelor fonduri materiale şi umane în sco
pul acumulării de arme tot mai perfecţionate, sub pretextul realizării
aşa-numitului «echilibru de forţe » şi inversare de priorităţi, de la pre
ocupările om enirii pentru dezvoltare, la cele pentru înarmare, în loc să
aducă linişte, pace şi bunăstare, aduc dimpotrivă, suferinţă şi nesigu
ranţă pentru lumea de azi, iar pentru generaţiile viitoa re deschid pers
pective tot mai întunecate. Căci sporirea necontenită a cheltuielilor m i
litare nu afectează numai ţările în curs de dezvoltare, ci adînceşte criza
economico-socială şi în ţările dezvoltate, prin şomajul în continuă creş
tere, inflaţie, bugete de austeritate şi program e econom ico-sociale tot
mai reduse.
8. în această situaţie, omenirea e pusă azi în faţa alternativei : con
tinuarea cursei înarmărilor şi sporirea neîncetată a cheltuielilor m ili
tare în detrim entul progresului şi d ezvoltării popoarelor, sau stoparea
acestei curse nebuneşti şi înfăptuirea dezarmării generale în folosul pro
gresului şi bunăstării tuturor popoarelor. Opinia publică mondială cere
azi tot mai stăruitor, prin glasul a m ilioane de oameni de pe întreg pă
mîntul, oprirea neîntîrziată a cursei înarmărilor şi amplasării de noi
rachete pe continent şi trecerea la înfăptuirea unui program concret
şi eficient de dezarmare generală, în primul rînd de dezarmare nucleară,
în acest scop ţara noastră, preşedintele N ico lae Ceauşescu, au propus
îngheţarea tuturor cheltuielilor m ilitare la nivelul anului 1983 şi redu
cerea lor treptată, cu cel puţin 10— 15%. România, oferind un exem plu
demn de urmat, şi-a redus cheltuielile m ilitare cu două m iliarde lei şi
a hotărît îngheţarea acestora pînă în 1985 la nivelul anului 1982.
9. Dacă şi celelalte state ar urma această pildă nobilă, s-ar face un
pas concret spre destindere şi dezamorsarea bombei cu efecte sociale din
cele mai grave, cum a fost numită subdezvoltarea, economisindu-se
importante resurse de m aterii prim e şi s-ar debloca mari fonduri în v a 
loare de 80— 120 m iliarde de dolari anual în scopul progresului şi d ez
voltării tuturor popoarelor, îndeosebi a celor sărace. Prin reducerea con
tinuă a cheltuielilor m ilitare şi înlocuirea treptată a program elor de înar*
mare cu programe de dezvoltare economico-socială, de lichidare a sub
dezvoltării, a m arilor decalaje între ţările bogate şi cele sărace, precum
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şi a crizei economice mondiale, s-ar elimina vech ile stări nedrepte ce
menţin nemulţumirile şi tensiunile în lume, ca urmare a îm părţirii în b o
gaţi şi săraci, şi s-ar crea condiţiile edificării unei noi ordini morale, eco
nomice şi politice m ondiale care asigură pacea şi propăşirea tuturor.
10. Toate aceste iniţiative şi propuneri ale statului nostru, ale pre
şedintelui N icolae Ceauşescu de dezarmare şi pace, au găsit un larg
ecou în rîndul credincioşilor Cultelor din România, care, alături de în
tregul popor şi de toate forţele iubitoare de pace din lume, le sprijină cu
hotărîre şi consecvenţă, nu numai pentru realismul şi profundul lor uma
nism, dar şi pentru că ele corespund credinţelor şi con vin gerilor noastre
religioase.
11. N o i toţi mărturisim unanim că menirea omului este de a creş
te, a se înmulţi, a umple pămîntul şi a-1 stăpîni, ca dar al lui Dumne
zeu, împreună cu toate resursele lui, spre folosul tuturor, pentru a fi
sursă de viaţă a omului şi nu pentru distrugerea ei. A v e m menirea de a
cultiva pămîntul pentru a scoate din el pîinea cea de toate zilele şi tot
ceea ce este de folos v ie ţii şi d ezvoltării noastre, de a-1 înfrumuseţa
şi sfinţi prin munca noastră stăruitoare, dătătoare de belşug şi bună
stare, descătuşînd toate energiile lui în folosul v ie ţii şi nu al m orţii şi
nici de a închide în adîncurile lui sau de a împrăştia pe suprafaţa lui
rachete nucleare aducătoare de nefericire şi de moarte.
12. Credinţa în Dumnezeu, Domnul v ie ţii şi al păcii, ne o b lig ă :
— să stăm în slujba v ie ţii ,şi a păcii, şi nu a m orţii şi a răzb oiulu i;
— să punem toate cuceririle geniului uman, ale ştiinţei şi tehnicii
celei mai înaintate, exclusiv în slujba păcii, progresului şi dezvoltării
tuturor oamenilor şi popoarelor
— să prefacem armele în unelte folositoare ale păcii (Isaia, 2, 4),
transformînd rachetele în pluguri şi seceri, iar meşteşugul războiului în
meşteşugul bunei înţelegeri şi conlucrări între toţi oamenii şi popoa
rele pentru instaurarea împărăţiei m esianice a păcii şi dreptăţii.
13. De aceea, în lumina învăţăturilor şi convin gerilor noastre reli
gioase şi a dreptului sacru al fiecărui om la viaţă liberă şi independentă,
spunem un D A dezarmării generale, pentru d ezvoltare şi pace, şi un NU
hotărît intensificării nesăbuite a cursei înarm ărilor nucleare care este cu
totul nejustificată, inumană şi imorală. Renunţarea pentru totdeauna la
acest joc diabolic privind viaţa şi n evoile im perioase ale om enirii este
im perativul m ajor şi de maximă urgenţă astăzi.
14. A v e m ferma convingere că oricît ar fi de ameninţătoare şi co
pleşitoare forţele răuliii şi ale războiului, actuala cursă nesăbuită a înar
mărilor nucleare nu este o fatalitate de neînlăturat, căci în Hristos, Dom
nul păcii, noi toţi am prim it puterea de a învin ge răul şi păcatul şi că
prin puterile Duhului şi voinţa şi eforturile conjugate ale tuturor oa m e-.
nilor şi popoarelor, pacea şi dezarmarea pot fi impuse pînă la urmă şi
salvgardată viaţa pe planeta noastră.
Stă în puterea noastră să edificăm o lume mai bună şi mai dreaptă,
o lume a păcii şi a frăţiei.
în Secţia a IlI-a s-a discutat despre «S ecu rita te şi cooperare în Eu
ropa. Oprirea amplasării ra ch elelor cu rază medie de acţiune. Retrage
rea şi distrugerea ce lo r e xisten te».
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Ca membri ai Prezidiului au fost desemnaţi : I. P. S. N e s to i V o rn icescu, M itropolitu l O lte n ie i; I. P. S. Dirayr M ardichian, conducătorul
Arhiepiscopiei Arm eano-G regoriene din Bucureşti;
M gr. Ioa n Robu,
Adm inistrator Diecezan al Arhiepiscopiei Rom ano-Catolice din Bucu

reşti ; Em. Sa A lb e rt K lein, conducătorul Bisericii Evanghelice C. A . —
Sibiu ; Em. Sa Gyula Nagy, conducătorul Eparhiei Reform ate din ClujNapoca, şi Dl. Pavel Bochian, preşedintele Cultului Penticostal.
Serviciul de secretariat a fost asigurat de Pr. prof. N ico la e N ecula
de la Institutul T eolog ic de grad Universitar din Bucureşti, îşi de Arhim.
N ifon M ihăiţâ, consilier patriarhal. '
Pe marginea tem ei abordate s-a luat cuvîntul de către mai mulţi par
ticipanţi, iar la sfîrşitul intervenţiilor Prezidiul a formulat Concluziile.
Redăm în rîndurile de mai jos atît textul intervenţiilor cît şi al Conclu
ziilor, după cum u rm ează:
I. P. S. N estor Vornicescu — M itro p o litu l O lte n iei :
«P e lîngă înfăptuirilp epocale datorate ştiinţei orientate în acest
sens pozitiv, pentru progres şi civilizaţie, una dintre cele mai importante
cuceriri ale ştiinţei contemporane, energia nucleară, manipulată politic
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în sens negativ, poate îndrepta omenirea către o catastrofă nucleară.
Este grav ameninţată pacea, bunul cel mai de preţ al omenirii, expresie
şi m aterializare a dreptului suprem al oamenilor şi naţiunilor — dreptul
la viaţă.
Cu crescîndă îngrijorare constatăm faptul că securitatea europeană
este grav afectată prin acumularea fără precedent de armament nuclear
pe bătrînul nostru continent, armament capabil .să distrugă de mai multe
ori nu numai Europa ci întreaga planetă, civilizaţia făurită de omenire
de-a lungul mileniilor.
O rice nouă măsură de înarmare nucleară generează noi tensiuni,
determină contramăsuri de aceeaşi natură, accentuînd sentimentul de ne
linişte al popoaxelor.
Implicată direct în această situaţie-limită produsă prin escalada
rea cursei înarmărilor, Europa îşi asumă răspunderea asupra evoluţiei
evenimentelor. De m ilenii acest continent a îm bogăţit tezaurul culturii
şi civilizaţiei umanităţii, dar au rămas v ii în m em orie cele două expe
rienţe tragice pe care le-a trăit în acest secol — cele două conflagraţii
mondiale declanşate în Europa. învăţăm intele dureroase ale acestor e x
perienţe, cei 40 de ani de relativă pace, cu perioade alternînd între des
tindere şi încordare, trebuie să determine la o atitudine de luciditate, la
raţiune.
Apărarea v ie ţii şi a păcii este im perativul total şi cel mai acut al
epocii noastre. Decurgînd din acest imperativ, securitatea şi cooperarea
europeană sînt prem isele fundamentale ale păcii mondiale.
Este necesar mai mult decît oricînd ca statele europene să participe
direct, pozitiv, la adoptarea unor măsuri concrete, eficace de dezarmare
generală, pentru o Europă a păcii şi colaborării, a securităţii şi încre
derii. Acesta este şi singurul rezultat pe care îl aşteaptă omenirea de la
Conferinţa de la Stockholm — forul actual cel mai autorizat pentru solu
ţionarea situaţiei atît de prim ejdioase în care se găseşte Europa.
Referindu-se la perspectiva etapei actuale a Conferinţei, preşedin
tele ţării noastre, Domnul N ico lae Ceauşescu, sublinia că este de cea
mai mare importanţă să se continue eforturile «pentru consolidarea şi
dezvoltarea rezultatelor obţinute, pentru făurirea unei Europe unite, a
păcii şi colaborării, ceea ce v a avea un rol important asupra întregii
v ie ţi m ondiale».
Interesele vitale ale popoarelor europene impun astăzi, mai mult
decît oricînd,' să se acţioneze concret pentru o Europă unită, constituită
din StâtS independente şi suverane, dezvoltin d relaţii m ultilaterale care
să contribuie la întărirea încrederii şi securităţii pe continent şi în în
treaga lume.
«Problem a problem elor», problema păcii impune astăzi în cel mai
înalt grad abordarea ei în contextul universal, planetar contemporan —
cel politic şi diplomatic, cel al civilizaţiei m ateriale şi spirituale. Pacea
şi securitatea unui stat nu pot fi astăzi dobîndite şi menţinute prin efor
turi izolate, în scopuri izolate, în absenţa păcii şi securităţii pentru toa
te celelalte popoare.
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Astfel, interdependenţa, pe care o găsim mai puţin adeverită de isto
rie prin condiţionări obiective, este impusă de realitatea contemporană
în aceste zile cînd se constată o evidentă dihotomie a progreselor ştiin
ţei — într-un sens creator, constructiv, şi în altul distrugător, malefic,
în acest prezent cînd dezvoltarea fără precedent a înarmărilor şi a ti
purilor de arme cu putere de distrugere aproape nelim itată poate avea
consecinţe catastrofale la n ivel planetar.
Adesea, evoluţia evenim entelor obligă la regîndirea unor concepte,
la restructurarea lor. în contextul contemporan, ceea ce numim pacea
relativă este un deziderat insuficient, intrat în desuetudine. Cu un sfert
de secol în urmă, conceptul de coexistenţă paşnică părea să acopere nej
cesităţile convieţuirii popoarelor fără manifestări de agresiune. Iată că
omenirea contemporană, apropiindu-se de sfîrşitul ultimului secol al m i
leniului al doilea, trebuie să reform uleze conceptul, înţelegînd că aceas
tă coexistenţă trebuie restructurată şi circumscrisă plenitudinii în con
ceptul Proexistenţă — angajare activă în «s lu jire » — am spune noi creş
tinii, în includerea totală a existenţei şi intereselor unora în existenţa şi
interesele celorlalţi.
Proexistenţă este un principiu esenţial şi definitoriu pentru Creşti
nism, dar este prom ovat şi de marile relig ii ale lumii. Este un princi
piu prom ovat de M işcarea Ecumenică — şi a fost formulat elocvent de
secretarul general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Past. Philip
Potter, la inaugurarea centrului ecumenic din Frankfurt (R.F.G.), în
Februarie 1978.
Putem medita profund în acest sens, noi creştinii, pe versetele epis
tolelor pauline : «Purtaţi-vă sarcinile unii altora...» (Gal., 6, 2) şi mai
departe : «Silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura p ăcii»
(Efes., 4, 3). Precepte asemănătoare conţine şi învăţătura celorlalte mari
religii.
A s tfe l de concepte-precepte îşi au echivalentul în cerinţele v ie ţii
mondiale contemporane de colaborare multilaterală, de cooperare în baza
principiilor care reglem entează relaţiile internaţionale. In acest sens,
România, ţară cu vocaţia istorică a păcii, în frunte cu preşedintele
Nicolae Ceauşescu îşi declară solidaritatea activă cu toate mişcările
pentru pace de pe glob, cheamă popoarele Europei la luciditate şi raţi
une pentru asumarea unei responsabilităţi crescute faţă de prezentul şi
viitorul umanităţii, acţionează concret pentru cooperare între toate sta
tele europene pentru adoptarea unor măsuri eficace întru prezervarea
păcii, pentru destindere şi securitate pe continent şi în întreaga lume.
Spiritul de responsabilitate al fiecărui stat ca şi al fiecărui cetăţean
al Terrei de asemenea nu poate fi conceput izolat, im perativele epocii
şi contextul actual mondial im plică necesitatea ires p on s ab ilităţii. însăşi
întrunirea noastră confirmă înţelegerea cu luciditate a acestui im pera
tiv. Nu «răspundem » numai fiecare în parte, ci toţi împreună. înţelegem
ca o îndatorire fundamentală pentru toate cultele participarea activă la
eforturile pentru salvgardarea păcii, pentru cooperare mondială, pentru
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securitatea Europei şi a lumii prin acţiuni energice capabile a contribui
la înlăturarea prim ejdiei nucleare şi a izbucnirii unui nou război cu con
secinţe dezastruoase incalculabile.
Singura atitudine eficientă pentru apărarea păcii, la latitudinea fie 
cărui stat european este de a-şi exprim a cu ferm itate opţiunea — unica
posibilă — pentru securitate regională şi generală şi a nu se limita la
declaraţii, ci a contribui la adoptarea de măsuri concrete şi eficace pen
tru interzicerea continuării amplasării de armament nuclear şi trecerea
la denuclearizarea spaţiilor pe care în prezent se află amplasat, precum
şi distrugerea lui.
Să ne unim eforturile pentru apărarea vieţii, să demonstrăm hotărîre de neclintit şi voinţă fermă, activă, de a contribui la securitatea Eu
ropei, la apararea v ie ţii pe frumoasa planetă albastră unde este loc pen
tru noi toţi. Să traducem în faptă voinţa noastră de a nu îngădui ca
«noaptea nucleară» să întunece d efin itiv frumuseţea zilei, să distrugă
binefacerile luminii. Pentru că «noaptea nucleară» ar schilodi ireversi
bil fiinţa umană, pe care Dumnezeu o cheamă la perfecţiune, ar distru
ge imensa c ivilizaţie de m ilenii a lumii, distrugînd în acelaşi timp în mod
d efin itiv echilibrul energetic şi climatic al Terrei.
Considerăm că atitudinea şi fapta noastră trebuie să aibă o dublă
direcţie inseparabilă : să reflectăm profund şi responsabil şi, mai ales,
să acţionăm ferm şi neîntîrziat, în spiritul coresponsabilităţii şi al proexistenţei pornind de la evidenţa faptului că energia creatoare a omu
lui este inepuizabilă, dar tot pe atît fiinţa şi viaţă sa sînt fragile ; pe cît
natura, biosfera, este inepuizabilă în manifestările bogăţiei darurilor
sale, pe atît este de vulnerabilă.
A v e m datoria sacră de a ne aduce contribuţia activă la o amplă şi
fără sincope m obilizare a conştiinţelor şi pentru traducerea dezideratelor
în faptă, pentru a determina schimbarea radicală a actualului curs al
evenim entelor şi a se crea condiţiile necesare unei rodnice şi trainice
conlucrări internaţionale în măsură să asigure dezvoltarea fiecărei na
ţiuni, progresul continuu social-econom ic şi m oral-spiritual al umanităţii.
Să acţionăm fără contenire pentru eliminarea armelor ucigătoare
prin trecerea neîntârziată la măsuri reale şi eficiente de dezarmare, în
primul rînd de dezarmare nucleară, pentru eliberarea omenirii de coş
marul pritnejdiei dezastrului atomic, pentru un climat de încredere şi
securitate pe continentul european şi pe întreaga planetă».
P. S. V asile Coman — Episcopul O r a d ie i:
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«Una din problem ele fundamentale ale om enirii din zilele noastre
este apărarea v ie ţii oamenilor în faţa prim ejdiei unui nou război, de
data aceasta atomic, prim ejdie din ce în ce mai ameninţătoare.
Omenirea nu a cunoscut, în decursul istoriei ei frămîntate, un mo
ment mai dramatic decît acela pe care îl trăieşte în zilele noastre. Pe
de o parte descoperirile ştiinţifice şi tehnice uim itoare care i-ar putea
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asigura un v iitor luminos, pe de altă parte folosirea acestor descoperiri
în scopul distrugerii a tot ceea ce inteligenta umană a construit pînă în
prezent, distrugerea însăşi a vieţii, bunul cel mai preţios al omului.
Cursa neîncetată a înarmărilor care-ajunge anual la cheltuieli de
sute de milioane de dolari f amplasarea de rachete nucleare în Europa
şi în alte părţi ale lu m ii; întreruperea n egocierilor de la G eneva
dintre S.U.A. şi U.R.S.S., pentru reducerea armamentelor ; focarele de
război din ce în ce mai numeroase pe g l o b ; nereuşita încercărilor de
de rezolvare a problem elor litigioase dintre state, pe baza tra ta tive lo r;
foametea şi sărăcia locuitorilor din lumea a treia, chiar a celor din
ţările dezvoltate (sînt peste 800.000 de m ilioane de oameni care tră
iesc în condiţii de existenţă subnormală) ; m ortalitatea infantilă care
atinge anual cifra de peste 20 m ilioane ; form ele directe sau indirecte
de asuprire a oamenilor ; rasism, colonialism şi neocolonialism, sînt
tot atîtea semne îngrijorătoare şi prim ejdii care stau în faţă şi apasă
viaţa - oamenilor. Dacă nu v o r fi oprite şi înlăturate pînă nu este prea
tîrziu, ele duc la transformarea întregii planete într-o masă amorfă,
fără viaţă pe ea.
Este destul să amintim că după datele statistice, încărcătura nu
cleară existentă azi pe glob este de cinci ori mai mare decît ar fi ne
cesar pentru distrugerea v ie ţii pe pămînt.
în faţa unui asemenea spectru apocaliptic în istoria om enirii a
luat naştere mişcarea pentru pace a tuturor popoarelor de pe glob,
constituindu-se marele front al luptătorilor pentru înlăturarea p erico
lului unui nou război, pentru dezarmare, pentru instaurarea păcii şi
pentru salvarea v ie ţii pe planeta noastră.
în toate ţările lumii, pe toate meridianele, se aude răspicat glasul
maselor populare pentru pace, pentru înlăturarea războiului. Ele res
ping teoria falsă că pacea se poate apăra prin arme, îndeosebi nucleare.
Este o cumplită eroare, un păcat îm potriva umanităţii, încercarea de
a distruge viaţa oamenilor prin război. Cine a văzut Hiroşima, Dachau
şi Auschwitz, nu poate nici măcar gîndi la mitul salvator al războiului.
De asemenea, în calitate de episcop transilvănean, vreau să arăt
că ororile hortiste şi fasciste la care a fost supusă populaţia din nordul
Transilvaniei în timpul Dictatului de la Viena, este o dovată în plus şi
un avertisment al istoriei noastre că trebuie făcut totul pentru a con
tracara şi suprima politica de învrăjbire între popoare şi de apologie a
războiului, care au ca susţinători o serie de grupuri neofasciste şi m ili
tariste din ţările capitaliste.
în Europa şi pe toate celelalte continente au loc mişcări şi mani
festări pentru pace. Popoarele cer neîncetat reducerea armamentelor,
încetarea amplasării de rachete cu rază m edie de acţiune în Europa şi
în alte părţi ale lumii. Există un front larg şi cuprinzător din N ord şi
Sud, din V est şi Est, în care forţele progresiste ale lumii cer reducerea
cheltuielilor de înarmare. Peste tot se exprimă îngrijorarea pentru
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viitoru l omenirii, cerîndu-se statelor producătoare de armament nuclear
încetarea fabricării de noi arme atomice şi reducerea celor existente.
N icicîn d nu s-a auzit şi nu s-a văzut o atît de unanimă îm potri
v ire la război şi exprimarea hotărîtă a voin ţei de pace a tuturor oam e
nilor, tineri şi bătrîni, bărbaţi şi femei, oameni de ştiinţă şi muncitori
care cer, într-un glas, încetarea pregătirilor pentru război, aflarea căi
lor de asigurare a unei păci trainice, bazată pe dreptate şi echitate.
M ilioane de oameni din Europa, Am erica, Asia, Africa, China, Ja
ponia şi Australia, luptă pentru instaurarea păcii şi salvarea v ie ţii pe
planeta noastră, pronunţîndu-se tot mai ferm şi mai activ, prin mani
festări de masă, prin conferinţe, sim pozioane şi tratative pentru instau
rarea păcii în lume.
Poporul român, adînc iubitor de pace, se află în rîndul oamenilor
de bine şi al popoarelor luptătoare pentru o viaţă mai bună, în care să
domnească pacea şi dreptatea, spiritul de echitate şi înfrăţire între toate
popoarele. Spiritul de omenie, echitate şi dreptate, caracteristic popo
rului nostru, l-a îndemnat să fie mereu în rîndul popoarelor iubitoare
de pace, dînd dovadă de aceasta prin reducerea cheltuielilor de înar
mare şi militînd pentru crearea de zone fără arme nucleare în Balcani.
El îşi exprim ă vocaţia sa pentru pace prin reprezentanţii săi atuorizaţi
în forurile internaţionale şi în toate ocaziile în care s-a dezbătut pro
blema păcii.
«A v e m ferma convingere, — spunea Domnul N ico lae Ceauşescu,
preşedintele ţării noastre — , că acţionînd unite, popoarele lumii, for
ţele progresiste, toţi oamenii care doresc pacea şi iubesc viaţa, pot să
oprească cursul evenim entelor spre prăpastie, să asigure o politică nouă
de colaborare şi pace, de respect al independenţei naţionale a fiecărui
popor».
Iată de ce noi, ierarhii şi slujitorii Bisericii Ortodoxe Române, îm
părtăşim şi sprijinim cu toată convingerea activitatea internă şi inter
naţională desfăşurată de preşedintele N ico lae Ceauşescu, ca şi iniţia
tiv e le şi propunerile româneşti pentru dezarmare, securitate, dezvol
tare şi pace, măsuri care se bucură astăzi de apreciere în toată lumea.
Ca oameni ai credinţei în Dumnezeu avem o mare răspundere în
faţa lui Dumnezeu şi a umanităţii pentru salvarea v ie ţii oamenilor de
un holocaust atomic şi datoria de a sluji cu devotam ent la altarul
păcii, al colaborării între popoare şi al salvării v ie ţii pe planeta
noastră.
Din m ijlocul acestei măreţe Adunări pentru pace, să pornim spre
locurile noastre de muncă, «gata fiind pentru Evanghelia p ăcii» (Efes.,
6, 15) şi pentru propovăduirea împărăţiei lui Dumnezeu, care este
«dreptate, pace şi bucurie în Duhul Sfîn t» (Rom., 14, 17)».
Dl. Th.
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rea Păcii : «Lupta pentru pace nu e doar o lozincă alcătuită din con
tradicţii, ci dimpotrivă, ea presupune vegh e activă, sprijin hotărît al
oricărui pas care se apropie de acest ideal».
De curînd am aflat de sumbrele concluzii ale Conferinţei ştiinţifice
internaţionale ce a avut loc la W ashington în noiembrie 1983, pe tema :
«Lumea după războiul nuclear».
Pregătită timp de doi ani de lin grup de o sută de savanţi — fizi
cieni, biologi, chimişti, m eteorologi — , Conferinţa amintită şi-a p ro
pus să cerceteze şi să aprecieze care pot fi schimbările climatice pro
vocate de un război nuclear, după explozia a numai două sute cincizeci
de rachete Pershing (ipoteza minimă). Rezultatul : la o săptămînă după
explozii, globul — înconjurat de un cer de fum gros pînă la cinci k ilo 
metri — ar intra în întuneric, iar în lipsa radiaţiei solare, fotosinteza
ar înceta, apele — toate apele — s-ar acoperi de un strat de gheaţă de
aproxim ativ un metru. Ne-am întoarce, fiind scufundaţi într-o desăvîrşită «iarnă atomică», cumva parcă la epoca dinainte de a se fi născut
viaţă pe pămînt.
Ca cetăţean al R. S. România, am p rivilegiu l de a putea aduce o
modestă contribuţie, atît a mea, dar mai ales a celor pe care-i repre
zint, la politica consecventă de pace a ţării noastre, adînc chibzuită şi
ferm elaborată de preşedintele ţării, Domnul N ico lae Ceauşescu.
într-una din cuvîntările sale din martie 1984, Domnia sa avertiza :
«Se poate spune că acum cursa înarmărilor a intrat într-o nouă etapă,
foarte periculoasă. Spre deosebire de toate tipurile de armamente,
chiar cele mai sofisticate, arma atomică are o jcalitate pe care nu o
poţi găsi la nici un fel de alt armament — aceea că ea duce la distru
gerea a înseşi condiţiile v ie ţii pe planeta noastră».
Deci nu se pune în nici un fel problema că realizarea şi amplasa
rea de noi arme nucleare pot constitui un m ijloc de întărire a
securităţii şi păcii. Dimpotrivă.
«România şi politica ei externă spune Dl. Şef Rabin Dr. M oses
Rosen stîrnesc respectul şi admiraţia întregii lumi, pentru că e credin
cioasă, în mod consecvent, p oliticii de dezarmare».
Glasul preşedintelui N icolae Ceauşescu răsună azi în lume ca un
glas profetic care cheamă la raţiune, care pătrunde în adîncul sufle
tului. El este cu atît mai mult admirat şi trezeşte respectul tuturor, cu
cît vin e de la un popor mic ca număr dar curajos, care îşi afirmă
crezul şi principiile, aceleaşi în orice situaţie şi faţă de oricine».
N im eni nu poate pune la îndoială că politica externă a României
corespunde şi în această privinţă nu numai intereselor cetăţenilor ei,
ci însăşi umanităţii.
Fiecare individ cu un dram de
greci numeau un «zoon politicon»,
preşedintelui României.
Să facem totul pentru apărarea
existenţă, la v ia ţ ă ! — aşa cum
României».

conştiinţă este ceea ce filosofii
ca atare el subscrie la chemarea
dreptului suprem al oamenilor la
sună şi chemarea preşedintelui
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Prim preot Giinther Am brosi — Biserica
B u cu re ş ti:

Evanghelică

C. A . —

«N iciod ată în istoria om enirii pacea nu a fost atît de prezentă ca
în zilele noastre, în mintea, în conştiinţa şi în fapta semenilor noştri de
"pretutindeni.
O fensiva de prim ăvară pentru dezarmare şi pace din acest an a
cunoscut în zilele de Paşti un moment de amplă manifestare, în care
sute de «pelerini ai păcii» au traversat ţările lor.
Cursa înarmărilor şi recurgerea tot mai frecventă la forţă, extin
derea conflictelor armate, adîncirea focarelor de criză şi a crizei din
relaţiile economice internaţionale, ameninţă tot mai mult lumea şi riscă
să evolueze într-un conflict general.
Paralel cu aceasta, popoarele din întreaga lume se pronunţă pen
tru negocieri şi tratative, pentru lichidarea conflictelor şi stărilor de
tensiune pe cale paşnică.
Lumea aşteaptă ca marile puteri, cărora le revin e o răspundere
deosebită, în loc de confruntare, să înceapă din nou să n egocieze în
vederea opririi cursei înarmărilor şi începerea procesului de dezarmare.
Biserica Evanghelică C.A. din R. S. România, comunităţile noastre,
enoriaşii noştri, împreună cu celelalte culte religioase din România,
alături de toţi cetăţenii patriei noastre, sprijină şi susţin iniţiativele şi
propunerile concrete formulate de ţara noastră şi de preşedintele
N ico lae Ceauşescu pentru a se evita orice pas nou într-o direcţie con
trară intereselor popoarelor, pentru a se trece la soluţionarea, pe calea
tratativelor, a problem elor ce privesc în mod direct pacea şi liniştea în
Europa şi în lume.
Asem enea iniţiative şi propuneri ale Rom âniei şi ale Domnului
N icolae Ceauşescu, caracterizate de o mare responsabilitate faţă de
însuşi prezentul şi v iitoru l omenirii, au cuprins practic întreaga sferă
a problem aticii păcii şi dezarmării, care face obiectul diferitelor foruri
de negocieri, cum s în t:
— Tratativele sovieto-am ericane privind rachetele cu rază medie
de acţiune ;
— Conferinţa pentru dezarmare de la Geneva ;
— Reuniunea general-europeană de la M adrid ;
— Conferinţa de la Stockholm pentru măsuri de încredere .şi
securitate în Europa
— Reuniunea de la Atena a ţărilor balcanice la nivel de experţi
în problema transformării Balcanilor într-o zonă a păcii şi bunei ve
cinătăţi, colaborare şi înţelegere, liberă de arme nucleare.
Se poate spune, aşadar, că întreaga activitate internaţională a ţării
noastre are drept ax fundamental imprimarea unui nou curs în viaţa
internaţională, crearea unui climat mondial pozitiv, condiţie pentru rea
lizarea destinderii, care să asigure dezvoltarea şi edificarea unei lumi
mai bune şi mai drepte».
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Past. P avel Bochian — preşedintele C ultului P e n tico s ta l:
«M întuitorul nostru Iisus Hristos ne-a lăsat porunca cea mare a
iubirii din care rodeşte pacea. Cuvîntul lui ne îndeamnă : «Să trăiţi
în pace unii cu alţii» (M arcu 9, 50). îndemnul la pace este dat şj în
epistolele Apostolilor, care au scris : «T răiţi în pace cu toţi oamenii».
Porunca iubirii şi îndemnul de a trăi în pace trebuie să ne
călăuzească în fiecare zi şi în fiecare ceas al vieţii, mai ales acum cînd
într-o parte sau alta a lumii continuă producerea celor mai distrugă
toare arme, care pot nimici viaţa pe întregul pămînt.
Sporirea pericolului de război cere intensificarea luptei pentru
pace. M işcarea pentru pace trebuie să folosească toate posibilităţile
existente pentru prom ovarea coexistenţei şi colaborării paşnice. Ea va
avea succes deplin cînd interesele e i v or fi strîns legate de interesele
dreptăţii sociale. Pentru biruinţa păcii şi a dreptăţii este necesara sto
parea cursei înarmărilor şi trecerea la dezarmarea generală şi totală.
Biserica noastră penticostală împreună cu toate Bisericile şi cu
toţi oamenii care iubesc viaţa, cerem ca toate popoarele lumii să-şi
unească eforturile pentru găsirea celor mai bune căi de oprire a agra
vării actualei situaţii internaţionale ; pentru încetarea cursei pericu
loase a înarmărilor ; pentru salvarea omenirii de la o catastrofă nu
cleară ; pentru instaurarea unui climat de încredere în Europa şi în
lume.
Situaţia actuală s-a agravat prin începerea amplasării rachetelor
nucleare americane cu rază medie de acţiune în unele state din apusul
puropei şi prin contramăsurile adoptate de Uniunea Sovietică. Astfel,
în Europa s-a deschis o nouă cursa a înarmărilor, care duce la agra
varea situaţiei p e continent, la creşterea pericolului declanşării unui
dezastruos război nuclear.
Exprimînd voinţa de pace a poporului român privitor la interesele
şi aspiraţiile tuturor popoarelor europene de a se ajunge la un acord
care să asigure oprirea amplasării noilor rachete, reducerea şi lichi
darea celor existente, preşedintele N ico lae Ceauşescu a întreprins,
după cum se cunoaşte, numeroase iniţiative concrete, un larg program
de acţiune, realist şi eficient, a cărui aplicare ar conduce la reducerea
substanţială a conflictelor existente deja astăzi pe glob, la înfăptuirea
dezarmării şi în primul rînd la lichidarea armamentului nuclear, la
instaurarea unui climat de pace, destindere şi colaborare.
Sprijinind întru totul activitatea profund principială, plină de răs
pundere pentru interesele ţării, ale poporului român, desfăşurată de
Domnul preşedinte N ico lae Ceauşescu în favoarea păcii şi dezarmării,
slujitorii Cultului Penticostal din România îşi reafirmă şi cu acest p ri
lej întreaga lor adeziune la politica internă şi externă a statului nostru.
Această conduită a noastră este determinată şi de faptul că pentru
prima dată în istoria cultului nostru drepturi şi libertăţi religioase
depline ne-au fost asigurate de statul socialist şi nu de cel burghez. în
acest sens noi, penticostalii, considerăm că de revoluţia de eliberare so
cială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă, am beneficiat nu nu
mai în calitate de cetăţeni, ci şi în calitate de credincioşi».
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Past. Ion Bun aciu — d irectoru l Seminarului T e o lo g ic Baptist :
«Bătrîna Europă a fost leagănul unei vech i culturi .şi civilizaţii.
Tot aici au avut loc cele mai mari descoperiri ale lumii. Dar Europa a
fost şi scena celor mai mari şi cumplite războaie pe care le-a cunoscut
lumea. Numai în prima jumătate a acestui veac continentul nostru a
fost pustiit de două războaie ale căiror fl'ăcări au cuprins aproape toată
lumea. Dacă analizăm cauzele care le-au provocat vom vedea că n-au
fost altele decît contradicţiile econom ice şi politice dintre cîteva state
europene pentru acapararea de zone de influenţă şi dominaţie în lume,
care n-au putut fi rezolvate decît pe calea armelor.
Vrem urile acelea au apus, luînd cu ele toate je rtfe le omeneşti, sus
pinele şi nem îngîierea celor rămaşi, dar problem ele care le-au generat
au rămas tot nerezolvate, ba chiar s-au agravat.
A sosit timpul ca popoarele europene să fie solidare şi unite, concentrîndu-şi toate eforturile pentru înlăturarea oricăror obstacole în
calea bunei înţelegeri şi păcii dintre ele. M ulte din ţările continentu
lui european sînt apropiate între ele nu numai printr-o vecinătate geo
grafică, ci şi prin relaţii străvechi de cultură şi comerţ care au existat
între ele şi chiar prin înrudiri ancestrale. Toate acestea constituie mo
tive şi mai tem einice de unitate şi solidaritate a tuturor popoarelor
europene pentru instituirea unei securităţi trainice pe continentul
nostru.
Este îmbucurător faptul că popoarele europene au devenit tot mai
conştiente că securitatea lor nu va fi sigură prin creşterea şi moderni
zarea potenţialului militar, ci prin reducerea lui. Nu armele cele mai
noi şi mai distrugătoare ne v or face viaţa mai sigură pe pămînt, ci
distrugerea lor.
Aşa cum preciza preşedintele ţării noastre, Domnul Nicolae
Ceauşescu, «un plus de înarmare nu înseamnă deloc miai multă sigu
ranţă, ci dimpotrivă, un spor de prim ejdii».
Constatăm că în toate ţările Europei sînt organizaţii de masă care
cer prin marşuri şi demonstraţii reducerea arsenalului militar, cer
securitate şi dezarmare, desfiinţarea blocurilor militare, care au scindat
Europa noastră şi au ridicat ziduri de despărţire între state şi popoare.
Poporul român, în frunte cu preşedintele N ico lae Ceauşescu, a
m ilitat şi m ilitează neobosit pentru instaurarea unui climat de pace,
securitate şi bună înţelegere între oamenii şi popoarele Europei şi ale
întregii lumi, făcînd propuneri concrete, realiste şi constructive ca : în
gheţarea cheltuielilor militare, reducerea lor cu 20% faţă de anul 1982,
pînă în 1985, tratative de dezarmare între cele două mari alianţe mi
litare, desfiinţarea blocurilor militare, reluarea tratativelor de la Ge
neva pentru oprirea amplasării rachetelor americane cu rază medie de
acţiune în Europa şi a contra-măsurilor sovietice anunţate, etc.
Expresie a voin ţei de pace şi securitate a poporului român, a fost
limitarea cheltuielilor m ilitare pînă în anul 1985, la nivelul celor din
1982. La iniţiativele de pace ale preşedintelui ţării noastre, tot poporul
a răspuns ca un singur om, înrolîndu-se în m arele front al doritorilor
şi făcătorilor de pace.

ADUNAREA CULTELOR DIN B O M Â N IA

457

A p reciez ca un fapt p ozitiv şi de mîndrie naţională acţiunile
preşedintelui ţării noastre pe care le desfăşoară pe plan mondial pen
tru a convinge statele şi pe conducătorii lor că pacea şi securitatea în
lume se v or putea ţealiza numai prin reducerea cheltuielilor militare
şi desfiinţarea blocurilor militare. D o v a d a concludentă a seriozităţii cu
care conducătorul ţării noastre priveşte această problem ă este faptul
c ă 'în ţara'noastră nu au crescut cheltuielile militare şi nici nu avem
baze militare străine pe teritoriul ţării noastre, demonstrînd prin toate
acestea că este solidar cu orice locuitor din Europa care luptă pentru,
pace şi securitate prin dezarmare.
N o i creştinii, slujitorii Evangheliei, nu putem avea altă atitudine
decît de unitate şi solidaritate cu toţi oamenii de bine din Europa care
doresc să asigure, continentului nostru securitatea şi pacea prin dezar
mare. Credem că aceasta este una dintre cele mai nobile acţiuni în care
ne putem înrola pentru că prin ea se v a realiza profeţia -lui Isaia : să
biile v or fi transformate în pluguri şi nimeni nu v a mai dori războiul».
Prof. Erdo Jânos — v ica ru l Episcopiei U nitariene din C lu j-N apoca :
«C u profundă. îngrijorare constatăm agravarea crescîndă a situa
ţiei mondiale, ca urmare a escaladării fără precedent a cursei înarmă
rilor, a producerii şi amplasării noilor tipuri de armament nuclear şi a
accentuării m arilor decalaje econom ice între statele industrializate şi
cele subdezvoltate. Sem nificativ pentru actuala situaţie este că ţările în
curs de dezvoltare, în care trăiesc peste două treimi din omenire, nu
beneficiază decît de o cincim e din produsul mondial.
Această situaţie nedreaptă constituie o puternică frînă în cadrul
dezvoltării întregii umanităţi şi periclitează perspectivele păcii şi
securităţii pe planeta noastră. De aceea o nouă ordine economică inter
naţională este imperios necesară în vederea lichidării subdezvoltării şi
făuririi păcii şi a dreptăţii sociale în lume.
Noua ordine economică v a corecta inegalităţile şi v a pune capăt
nedreptăţilor actuale ; va permite eliminarea decalajului crescînd din
tre ţările d ezvoltate şi cele în curs de dezvoltare ; v a asigura genera
ţiilor prezente şi celor viitoa re o dezvoltare econom ică şi socială ar
monioasă şi tot mai accelerată.
R. S. România şi-a adus o contribuţie de seamă la elaborarea do
cumentelor O.N.U. privind edificarea unei noi ordini econom ice mon
diale şi m ilitează permanent şi stăruitor pentru făurirea unei lumi a
dreptăţii şi colaborării între popoarele lumii, egale în drepturi şi stăpîne pe propriul lor destin. Preşedintele ţării, Domnul N ico lae Ceauşescu,
în contactele cu diferite personalităţi, oameni de stat şi diplomaţi din
lume, s-a pronunţat cu ferm itate pentru aplicarea în fapt a noii ordini
economice internaţionale. Domnia sa a d e cla ra t: «U na din condiţiile
stabilităţii şi păcii, ale depăşirii greutăţilor economice, este soluţiona
rea intr-un mod nou a problem elor subdezvoltării şi realizarea noii
ordini econom ice internaţionale, care să asigure mai multă echitate, mai
multă dreptate socială şi să ţină seama de necesitatea de a deschide
calea lichidării subdezvoltării şi asigurării progresului econom ic şi so
cial mai rapid pentru mai bine de două treimi din om enire».
12 — B. o . R.
'
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Cultele religioase au îndatorirea sacră de a-şi aduce contribuţia
de pe poziţia lor specifică şi cu m ijloace proprii, la promovarea şi în
făptuirea noii ordini econom ice mondiale. Tem eiurile religioase şi te o 
logice la baza unei lumi mai drepte şi mai bune, sînt numeroase. Toţi
fraţi, copii ai lui Dumnezeu (I Ioan 3, 1— 2), un trup, cum spune A p os
tolul Pavel. Şi dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă îm pre
ună (I Cor., 12, 12 şi 26). De aici şi dreptul tuturor popoarelor lumii de
a trăi în frăţie, iubire şi înţelegere, colaborînd şi ajutîndu-se reciproc.
Sfînta Scriptură ne învaţă că cine iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte şi pe
fratele său |I Ioan 4, 21). Iar porunca iubirii faţă de aproapele (Marcu
12, 31) se referă la toţi oamenii din lume, indiferent de rasă, religie sau
neam. în consecinţă trebuie să fim solidari şi împreună responsabili de
soarta celorlalţi oameni, precum trebuie să purtăm sarcinile altora ca să
împlinim astfel legea lui Hristos (Gal., 6, 2)..
Participarea Cultelor religioase din ţara noastră la crearea unei
noi ordini economice mondiale, în contextul actual, se poate face pe
diferite căi. înainte de toate, C ultele şi credincioşii pot spune : da, ne
cesităţii acestei noi ordini econom ice salvatoare. Ei se pot alătura ce
lor care v or şi pot construi o nouă ordine economică. Ei pot fi im
portanţi factori de influenţă şi de opinie prin toată lucrarea pastorală
şi prin diaconia socială.
P otrivit credinţelor şi convingerilor, noastre, noi, Cultele şi credin
cioşii susţinem poziţia ţării noastre şi. a Domnului preşedinte N icolae
Ceauşescu privind instaurarea noii ordini economice mondiale. Sîntem
ferm convinşi că prin lupta unită a tuturor oamenilor şi popoarelor,
omenirea v a realiza această nouă ordine economică şi prin ea o lume
mai dreaptă şi mai bună, în care toate naţiunile să se bucure de bine
facerile progresului, dreptăţii şi ale păcii trainice».
Prim preot Albu Z o ltan — consilier
mate din C lu j-N ap oca :

ecum enic al Eparhiei

Refor

«P e zi ce trece, omenirea constată cu- profundă îngrijorare agrava
rea situaţiei internaţionale. Se continuă yechi conflicte şi apar altele
noi, în diferite - zone ale lumii. Cursa înarmărilor nucleare a intrat
într-o escaladare fără precedent. Rachetele sînt pregătite pentru a in
tra în acţiune, iar noi arme cu mare putere de distrugere »sînt fabricata
şi amplasate într-o parte sau alta a lumii. Cine nu cunoaşte astăzi ca
pacitatea de distrugere a unei singure rachete Pershing sau Cruise?
Sau grovăzia m orţii declanşate dintr-o singură armă nucleară?
De aceea, cercuri tot mai largi din întreaga lume sînt acum con
ştiente de necesitatea unor măsuri ferme pentru încetarea cursei înar
m ărilor şi îndeosebi a înarmării nucleare. ■ .
Ţara noastră, hotărîtă să acţioneze alături de celelalte popoare ale
lumii pentru salvgardarea păcii, pentru dezvoltarea colaborării între
toate naţiunile, a declanşat ample acţiuni pentru oprirea cursei înar
mărilor.
Afirm area-voin ţei de pace a poporului nostru n-a fost primită cu
indiferenţă nici de către Cultele religioase din ţara noastră. Astfel în
şedinţa plenară a Bisericii reformate reprezentanţii dreptcredincioşilor
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din toată ţara şi-au exprimat totala adeziune la Chemarea pentru pace
lansată de F.D.U.S. în cuvîntările lor, PP. SS. Episcopi N a g y Gyula şi
Papp Lâszlb s-au referit la dorinţa tuturor preoţilor Bisericii noastre,
precum şi a dreptcredincioşilor ei, de a se alătura celor mulţi ce se
ridică întru apărarea păcii, cu toată responsabilitatea credinţei, urmînd cuvîntul Evangheliei, după care «după făgăduinţa 'Lui, aşteptăm
ceruri noi şi un pămînt nou, în pace».- A cest punct de vedere a fost p re
zentat de delegaţii Bisericii Reform ate-la diferite conferinţe şi consul
taţii internaţionale.
Ţinînd seama de faptul că în Europa ,s-a acumulat deja cea mai
mare parte a armamentelor nucleare, cît şi a armamentelor clasice şi
stau faţă în faţă cele două blocuri m ilitare opuse, sîntem de aceeaşi
părere cu guvernul ţării noastre care a cerut negociatorilor de la G e
neva să ajungă la un acord care să ducă la oprirea amplasării noilor
rachete nucleare cu rază medie de acţiune, la retragerea şi distrugerea
celor existente.
■
Dînd expresie voin ţei de pace şi colaborare a întregulmi nostru
popor, preşedintele Ceauşescu şi guvernul ţării noastre consideră nesesar să se acţioneze ferm pentru : oprirea lucrărilor de amplasare a
noilor rachete nucleare americane ; stocarea celor aduse pe continen
tul european şi stoparea aducerii de noi rachete în Europa. în acelaşi
timp Uniunea Sovietică să anuleze contramăsurile anunţate. Să fie
reluate tratativele de la Geneva, pentru a se ajunge la un acord care să
asigure oprirea amplasării de rachete nucleare, reducerea şi distruge
rea celor existente pînă la eliberarea Europei de orice fel de arme
nucleare.
Considerăm că ţările pe teritoriul cărora urmează să fie amplasate
noile r&chete pot avea şi ele un rol important în depăşirea impasului
la care s-a ajuns, în sensul că aceste ţări pot cer-e amînarea amplasării
rachetelor pînă la realizarea unui acord. Aceasta ar reprezenta -o mare
contribuţie la cauza păcii, destinderii şi colaborării şi ar corespunde
şi intereselor propriilor popoare.
A p elu l M arii Adunări N aţionale atrage atenţia tuturor statelor
europene să contribuie activ la găsirea căilor pentru depăşirea actua
lei situaţii în vederea opririi cursei înarmărilor pe continent.
«A r fi în interesul tuturor popoarelor — a accentuat preşedintele
României în interviul acordat ziarului italian «II Tem po» — şi cu d eo
sebire al popoarelor europene să se ajungă la situaţia de a nu mai
exista nici un fel de rachete nucleare în Europa. Pînă la realizarea
acestui ob iectiv noi considerăm că este necesar să se acţioneze pentru
acorduri intermediare, care să asigure o reducere echilibrată a rache
telor şi de o parte şi de alta, pînă la eliminarea lor com pletă». Ca
preot care slujesc în lim ba maternă a credincioşilor, respectiv în limba
maghiară, vreau să subliniez modul democratic şi umanist în care statul
român a soluţionat problema naţională, prin asigurarea aceloraşi drep
turi şi libertăţi, de iu re şi de iacto, naţionalităţilor conlocuitoare, in -’
clusiv celei maghiare, ca tuturor cetăţenilor ţării. Ca urmare a acestui
fapt, toţi credincioşii pe care-i păstoresc dispun de largi posibilităţi
pentru a se manifesta, conform propriilor aspiraţii, atît pe plan social
cît şi religios».

460

BISERICA ORTODOXĂ ROM ANĂ

P. S. Epilanie N orocel — Episcopul B u ză u lu i:
«în vrem ea noastră, ca niciodată în istorie, om enirea este amenin
ţată de primejdia- distrugerii totale prin cursa aberantă a înarmărilor
care poate duce la declanşarea unui război nuclear. Pînă nu este prea
tîrziu, toţi oamenii din lume şi îndeosebi conducătorii m arilor puteri
trebuie să gîndească că este ameninţată însăşi viaţa planetei noastre.
Poporul român care este din fire paşnic a cultivat şi în trecut, iar
în prezent, prom ovează cu perseverenţă, m ăreţele idealuri de pace, co
laborare şi înfrăţire între toţi oamenii. Astfel, prin cel mai autorizat
glas al preşedintelui N ico lae Ceauşescu şi prin luările de poziţie ale
celorlalţi reprezentanţi ai săi, România, în repetate rînduri, a luat ati
tudine hotărîtă cu iniţiative proprii, foarte constructive pentru cauza
păcii în Balcani, în Europa şi în lumea întreagă. Ş-a propus «conlu
crarea tot mai strînsă a popoarelor, a celor mai largi forţe sociale şi
politice, indiferent de concepţiile lor filosofice şi religioase, a întregii
opinii publice mondiale, pentru oprirea agravării situaţiei internaţio
nale, pentru reluarea cursului spre destindere şi colaborare între toate
popoarele».
în legătură cu agravarea pericolului unui nou război mondial,
preşedintele României, Domnul N ico lae Ceauşescu, a subliniat că este
absolut necesar «să ne unim toate forţele Europei, pentru a împiedica
amplasarea noilor rachete, pentru trecerea la distrugerea celor exis
tente, pentru asigurarea securităţii fiecărei naţiuni europene şi în în
treaga lume».
în acest context, A p elu l M arii Adunări Naţionale a R. S. România,
adresat Sovietului Suprem al U.R.S.S., Congresului S.U.A., parlamente
lor din ţările europene şi din Canada, nouă şi elocventă iniţiativă de
pace a României, a Domnului preşedinte N ico lae Ceauşescu, ne în
datorează şi ne m obilizează şi pe noi, slujitorii Cultelor, să ne unim
şi mai mult eforturile, ca prin acţiuni hotărîte să sprijinim cauza no
bilă a păcii, asigurarea destinderii, a colaborării între oameni şi popoare.
La această acţiune, profund umanitară, de sprijinire a eforturilor ce
se depun de către poporul nostru şi de toţi oamenii de bine de pretu
tindeni, pentru asigurarea păcii mondiale, dezvoltarea relaţiilor de
colaborare şi înfrăţire în tre oameni şi popoare, con tribu ie constructiv
toţi clericii şi credincioşii noştri, avînd convingerea puternică că astfel
slujesc viaţa şi fac dovadă că sînt ucenicii şi îm plinitorii v o ii Domnu
lui Hristos care a venit pe pămînt ca lumea «v ia ţă să aibă şi încă din
belşu g» (Ioan 10, 10).
Aşa cum sublinia Prea Fericitul Patriarh Iustin într-o împrejurare
asemănătoare, «bucuria de a trăi în lumea aceasta este adîno înrădă
cinată în fiinţa noastră. V iaţa aceasta este cel mai mare dar dumne
zeiesc făcut omului. Bucuria de a trăi dă v ie ţii noastre un sens dum
nezeiesc. A v e m viaţă ca şi Dumnezeu. De aceea, datori sîntem să o
păzim ca un dar dumnezeiesc».
Aşadar, noi toţi care ne-am adunat aici pentru a ne exprima do
rinţa de pace şi hotărîrea că vom fi permanent apărătorii şi slujitorii
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ei, să ne rugăm, împreună cu profetul Isaia, a s tfe l: Doamne, revarsă
pacea peste noi, căci toate lucrurile noastre pentru noi le-ai fă c u t!»
(26, 12)».
Pr. consilier Costache Buzdugan — A rhiepiscopia Iaşilor :
«Freamătul pe care omenirea contemporană îl cunoaşte, ne arată
tuturor că viaţa omului şi a planetei sînt grav ameninţate. Tehnica şi
în primul rînd acest fantastic arsenal al înarmărilor, l-au depăşit, în
bună măsură, pe om. Departe însă de a depăşi voinţa oamenilor de bine
de pretutindeni ! Sîntem cu toţii solidari în acest sens. Vrem ca lumea
viaţă să aibă şi încă din belşug. V rem ca investiţiile pentru înarmare
să se transforme în bunăstarea popoarelor.
Dezarmarea ar aduce rezolvarea multor problem e v itale pentru ţă
rile subdezvoltate şi în curs de dezvoltare. în acest sens, cu mîndrie
patriotică, vrem să ne referim la importanţa şi semnificaţia politică
majoră a sublinierilor preşedintelui N ico lae Ceauşescu privind legătura
strînsă dintre dezarmare şi instituirea unei noi ordini econom ice şi
politice internaţionale.
M esaj şi poruncă, pacea este vocaţia slujirii oamenilor de bine. în
viaţa creştină ocupă un loc central de vrem e ce invocăm la Sfîntă L i
turghie şi la celelalte slujbe «pacea de sus şi mîntuirea sufletelor noas
tre». N e rugăm ca Bunul Dumnezeu să-şi reverse pacea peste noi. A v e m
conştiinţa că «făcătorii de pace, fiii lui Dumnezeu se v o r chema». P o
trivit acestei atît de nobile chemări şi avînd convingerea că în lucrarea
noastră nu sîntem niciodată singuri, ci avem ajutorul lui Dumnezeu, ce
rem ca să se găsească cele mai eficiente căi şi m ijloace care să ducă
la dezarmare şi în primul rînd la dezarmare nucleară. Nu vrem ca cei
mici, copiii, să crească sub’ spectrul cataclismului nuclear. Nu vrem ca
bunurile civilizaţiei umane să fie distruse.
N u vrem ca pămîntul pe care a propovăduit M întuitorul să fie v ic 
tima unui atac atomic, care l-ar distruge.
De aceea, noi cerem tuturor celor ce poartă răspunderea, să asculte
glasul luptătorilor pentru pace şi să întreprindă măsuri care să ducă
la statornicirea unei păci trainice pe pămînt».
Pr. prof. Dumitru R ad u — p ro recto ru l Institutului T e olo g ic de grad
Universitar din B u cu reş ti:
1.
«U n prim temei teologic care im plică Bisericile şi toate r eli
giile de altfel, precum şi pe noi toţi, în lupta pentru statornicirea păcii,
securităţii şi cooperării în Europa şi în lumea întreagă, este faptul că
viaţa este darul lui Dumnezeu făcut omului încă de la creaţie : «Ş i
luînd Domnul Dumnezeu ţărînă din pămînt, a făcut pe om şi a suflat
in fata lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă v ie » (Fac., 2, 7 . I Cor.,
15, 45 şi 47). Izvoru l v ie ţii omului şi al v ie ţii întregii noastre planete
este Dumnezeu însuşi : «C ă la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta
vom vedea lumină», spune psalmistul (Ps., 35, 9).
Dar dumnezeiesc, viaţa este valoarea supremă a omului pe pămînt,
întrucît acesta este suportul tuturor celorlalte valori. Dată în dar, viaţa
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este apoi principalul drept fundamental al omului, sursă a tuturor celor
lalte drepturi.
V iaţa nu este numai dar dumnezeiesc şi drept fundamental, ci şi
misiune .de realizat de către oameni şi popoare. Fiecare ins şi fiecare
popor are o misiune de realizat, după măsura darului primit, în comu
nitatea celorlalţi inşi şi popoare.
2. Pacea este dar dumnezeiesc şi roadă a lucrării omului cu harul
lui Dumnezeu. Ea nu este numai o simplă şi nici sublima sforţare a
omului, ci un act de dreptate, dacă avem în vedere că fiecare om şi
fiecare popor are dreptul la viaţă, la existenţă demnă, liberă. Pacea
este condiţia desfăşurării normale şi afirmării v ie ţii p e pămînt, în fa
milie, în societate, în marea fam ilie a neamului şi în şi mai marea familie
a tuturor neamurilor şi popoarelor, în familia umanităţii întregi.
3. Securitatea, element indispensabil al păcii, a constituit totdea
una şi este astăzi, mai mult ca oricînd, aspiraţia profundă şi legitimă
a umanităţii actuale. Căci, în contextul escaladării, fără precedent a
înarmărilor nucleare, pacea lumii întregi şi securitatea popoarelor şi
statelor sînt grav ameninţate. De aceea Bisericile şi religiile, cu cre
dincioşii şi teolo gii lor, nu pot sta indiferenţi ci, dimpotrivă, noi toţi
trebuie să ne im plicăm în mişcarea şi lupta energică pentru securitate
şi pace.
4. Dacă viaţa ca dar dumnezeiesc este cum spuneam primul temei
teolo gic al im plicării noastre în lupta pentru securitate şi cooperare, al
doilea temei al acestei implicări, şi primul temei direct al securităţii şi
cooperării, este caracterul comunitar sobornicesc al fiinţei şi vieţii
umane.
După învăţătura creştină, dar şi după învăţătura celorlalte religii,
omul este chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Fac., 1, 26). în virtutea
acestui fapt, toţi oamenii sînt fii ai lui Dumnezeu şi fraţi între ei. Toţi
împreună poartă chipul lui Dumnezeu şi împreună se realizează ca oa
meni şi îşi lucrează mîntuirea. De aceea, fiecare se simte im plicat în
viaţa celorlalţi. Pacea şi securitatea sînt lucrarea tuturor şi pe toţi îi
priveşte.
,
5. Neamurile, popoarele sînt colectivităţile umane în care oamenii
îşi duc existenţa. Fiecare om este o existenţă personală nerepetată şi
nerepetabilă. Neamurile, de asemenea, sînt grupări de existenţe nere
petate şi nerepetabile, v o ite de Dumnezeu. Neam urile au existat încă
înainte de Turnul Babei. Turnul Babei a rupt însă conglăsuirea neamu
rilor, acestea devenind duşmane, exterioare unele altora. Prin Hristos,
care a cuprins în Sine pe toţi şi pe toate, oferindu-le mîntuirea şi prin
venirea Duhului Sfînt în-lu m e la Cincizecime, s-a refăcut, cum zice
Sf. G rigorie de Nyssa, marea conglăsuire a oamenilpr şi neamurilor.
Securitatea şi cooperarea sînt exprimări şi rezultate ale acestei
conglăsuiri. Acesta' este şi m otivul adunării noastre de aici, ca împre
ună să conglăsuim, pentru apărarea vieţii, păcii şi securităţii în Europa
şi în întreaga lume.
C ooperarea este exprimarea directă a conglăsuirii. La această con
glăsuire sînt invitate nu numai popoarele şi neamurile, ci şi Bisericile
şi religiile acestora.
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6. In activitatea popoarelor şi statelor pentru securitate şi coope
rare, noi vedem însă şi voinţa lui Dumnezeu. Căci, să ne fie permis să
spunem, că cele zece principii ale Actului final de la Helsinki, menite
să normeze relaţiile dintre state şi să' asigure securitatea şi cooperarea
în Europa şi în lumea întreagă, îşi găsesc temeiuri şi în învăţătura Bi
sericilor şi religiilor noastre. Dumnezeu a creat pe om ca fiinţă raţio
nală şi liberă, iar neamurile, cu specificul şi misiunea lor în lume. Sfîn
tul A p ostol P avel spunea că Dumnezeu a creat pe toţi dintr-un singur
sînge, şi că neamurile să fie lăsate să se d ezvolte liber (Fapte, 14, 15).
La judecata universală, neamurile v or aduce fiecare slava s a.,
7. Bisericile nu sînt factori de decizie, dar ele nu pot rămîne
indiferente la ce se întîmplă în lume. Ele trebuie să se implice în aspi
raţiile popoarelor şi neamurilor după pace, securitate şi cooperare. Dar
cum pot ajuta B isericile şi relig iile popoarele îa această lucrare com
plexă ? Fiecare Biserică şi toate relig iile au suficiente temeiuri în în
văţăturile lor pentru edificarea încrederii între oameni şi popoare.
Securitatea este de altfel o lucrare a încrederii între popoare.
B isericile şi relig iile să p rom oveze omenia şi frăţietatea, larga în
ţelegere. De altfel, orice om, în adîncul fiinţei sale simte necesitatea de
a se deschide spre altul, spre alţii, indiferent de convingeri religioase,
filosofice şi politice. Convergenţa şi cooperarea îşi au temeiuri în
însăşi, fiinţa îşi viaţa noastră omenească.
Iată pe scurt cîteva dintre tem eiurile teolo gice ale implicării Bi
sericilor şi relig iilor şi ale oamenilor de credinţă în mişcarea pentru
stoparea înarmărilor nucleare şi distrugerea tuturor armelor. Iată aici
şi m otivele pentru care Biserica noastră şi noi te olo gii şi toţi credin
cioşii sprijinim iniţiativele şi acţiunile concrete ale poporului nostru,
personal ale preşedintelui statului nostru, Domnul N ico lae Ceauşescu,
pentru pace şi securitate în Europa- şi în lumea întreagă, printr-o largă
cooperare între oameni şi popoare.
Securitatea şi pacea sînt roadele conglăsuirii tuturor inşilor umani,
aparţinînd diferitelor popoare, Biserici şi relig ii».
Dl. Hans Hermanstătter — curator general al B isericii Evanghelice
C .A . — Sibiu :
«D e cînd Domnul preşedinte N ico lae Ceauşescu conduce destinele
patriei noastre am putut observa ,o caracteristică fundamentală a po
liticii externe româneşti, anume aceea că ob iectivele şi principiile sale
corespund unor necesităţi obiective, ţin cont de cerinţele dezvoltării
sociale contemporane, de interesele vitale ale poporului' nostru, şi, în
acelaşi timp, de aspiraţiile m ajore ale popoarelor de pretutindeni. A c e a 
sta oglindeşte deplina unitate — realizată în mod consecvent de statul
nostru — între îndatoririle naţionale şi îndatoririle sale internaţionale.
Aşadar, politica externă şi internă a Românei socialiste se condiţionea
ză reciproc şi. formează un tot unitar indisolubil.
Se ştie că ţara noastră în politica qxternă acţionează consecvent
pentru depăşirea divergen ţelor existente între unele ţări socialiste,
pentru cooperarea activă cu ţările în curs de.d ezvoltare şi nealiniate
şi pentru extinderea relaţiilor cu ţările capitaliste dezvoltate.
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Dar locul central, de cea mai mare importanţă în politica şi activi
tatea internaţională a ţării noastre, îl ocupă preocuparea pentru oprirea
neîntîrziată a cursei înarmărilor şi trecerea la dezarmare, în primul
rînd la dezarmarea nucleară, precum şi reducerea încordării, înlătura
rea focarelor de conflict, pentru preîntîmpinarea războiului şi consoli
darea păcii. In acest sens România a prezentat forurilor internaţonale,
cu diferite prilejuri, o seamă de propuneri şi documente, p recum :
— declaraţia comună a Consiliului de Stat şi a guvernului, dată
publicităţii la 25 noiembrie 1983, în care este cuprinsă chemarea v i 
brantă de a se renunţa la măsurile şi contramăsurile luate de către gu
vern ele S.U.A. şi U.R.S.S. ;
— apelurile directe ale preşedintelui N icolae Ceauşescu adresate
conducătorilor U.R.S.S; şi S.U.A., ai statelor pe teritoriile cărora ar ur
ma să se instaleze noile rachete nucleare, ai tuturor statelor europene;
— apelul adresat U.R.S.S. de a renunţa la contramăsurile anun
ţate, de amplasare a rachetelor nucleare în R.D. Germania şi Ceho
slovacia, precum şi îji alte zone
ale lumii.
— reluarea negocierilor
de la
Geneva, dintre
reprezentanţii
U.R.S.S. şi S.U,A. ; •
— organizarea unei întîlniri sovieto-americane, mai întîi la n iv e 
lul miniştrilor de externe, iar apoi la cel mai înalt nivel ;
— reactivarea negocierilor de la Viena, privind reducerea forţe
lor armate şi armamentelor în Europa cen trală;
— apelul M arii Adunări Naţionale a R. S. România, din 21— 22
m artie 1984, adresat Sovietului Suprem al U.R.S.S, Congresului S.U.A.,
parlamentelor din ţările europene pe teritoriul cărora se amplasează
rachete nucleare cu rază m edie de acţiune, parlamentelor din celelalte
ţări europene şi din Canada, pentru găsirea celor mai bune căi, pînă
nu este prea .tîrziu, pentru oprirea agravării situaţiei internaţionale,
încetarea cursei' periculoase a înarmărilor şi salvarea om enirii de la
o catastrofă nucleară, pentru instaurarea unui climat de pace, colabo
rare, încredere şi înţelegere în Europa şi în lume.
La toate aceste acţiuni şi măsuri ale Guvernului nostru şi ale
preşedintelui N ico lae Ceauşescu, izvorîte dintr-un măreţ şi nobil spirit
umanist, toţi enoriaşii şi preoţii Bisericii noastre, alături de ceilalţi
cetăţeni ai patriei, şi-au dat şi-şi dau adeziunea deplină.
în concluzie permiteţi-mi să afirm că nicicînd, în nici o perioadă a
istoriei sale România nu s-a bucurat de un asemenea prestigiu interna
ţional, nu a avut atîţia prieteni cum are astăzi pe toate meridianele
lumii. De asemenea vreau să-mi exprim satisfacţia şi mulţumirea pentru
că naţionalitatea germană dispune în România de toate condiţiile pen
tru a se manifesta nestingherit pe plan social şi religios».
P. S. Episcop vicar T im otei L u g o ja n u l — Arhiepiscopia Tim işoarei şi
Caransebeşului :*
«A stăzi este un lucru cunoscut că istoria lumii este scrisă nu de
un popor sau altul, ci de toate popoarele, care îşi simt mai mult ca
oricînd responsabilitatea ce le revine laolaltă şi fiecăruia în parte faţă
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de soarta, de viitorul omenirii. Aşa se întîmplă că pe lîngă întîlnirile
la n ivel înalt ale reprezentanţilor lor, au loc manifestări ale oameni
lor de bine de pretutindeni, st-rîngeri de semnături, marşuri .ale păcii,
adunări cu luări de poziţie pentru zădărnicirea planurilor de război,
etc. Referiri în acest sens se pot face la cel mai încercat dintre con
tinente în decursul istoriei şi totodată cel mai periclitat astăzi, acela
pe care trăim. Din cele prezentate cu de-amănuntul pînă acum se des
prinde realitatea că în faţa prim ejdiei nesăbuitei curse a înarmărilor,
a amplasării rachetelor nucleare, a cheltuielilor militare care cunosc o
creştere continuă, estimările cifrîndu-se pentru sfîrşitul anului curent
chiar la o mie m iliarde dolari.
Iniţiativele de mare importanţă ale preşedintelui N ico lae Ceauşescu
prin temeiul lor concret şi practic, găsesc permanent o largă audienţă
în cele mai înalte foruri internaţionale, bucurîndu-se de apreciere una
nimă'. Interesul pentru rezolvarea problem elor m ajore ale contempora
neităţii şi realizarea înfrăţirii între popoare, România îl arată între
multe altele de pildă şi prin aportul la o colaborare cît mai rodnică
a ţărilor balcanice, în vederea înfăptuirii în această latură a globului
pămîntesc şi a continentului european, a uneia dintre zonele libere de
arme atomice. Pe drumul dorit al deven irii Europei drept continent al
păcii sau cum se exprimă deja uzual — Europace, poporul român s-a
înscris prin însăşi tradiţia sa de unitate şi conlucrare plină de omenie,
aşa cum s-a relevat atît în plenul adunării cultelor din România, pen
tru dezarmare şi pace, cît şi în lucrările secţiei din care facem parte,
consacrate securităţii şi cooperării în Europa. O maximă a strămoşilor
noştri sfătuia: «cedant arma togae», adică armele să c e d e ze . în faţa
elocvenţei. Pacea nu poate fi garantată prin înarmare.
într-o piesă a lui C ehov o replică avea un mare adevăr : dacă în
decorul primei scene există undeva o armă, este imposibil ca pînă în
ultimul act ea să nu fie folosită ! Tot aşa este greu de crezut că armele
sînt produse cu gîndul şi scopul de a fi folosite ca simple elemente
de decor. Europa, cu alte cuvinte, nu are nevoie de decorul macabru
al unui cataclism datorat armamentului nuclear. Trebuie aşadar între
prins totul ca pe continentul nostru nu zăngănitul armelor, ci cuvîntul
raţiunii să fie respectat.
Biserica are această armă a cuvîntului şi faptei ziditoare de cita
dele ale păcii. Biserica O rtodoxă Română, cu Bisericile şi Cultele din
Republica Socialistă România, în unitatea întregului nostru popor şi
în plinătatea spiritului ecumenic, răspunde cerinţei privind pacea lu
mii, viaţa umanităţii, dezvoltarea generală. S-au scurs doar cîteva zile
de la sărbătoarea P ogorîrii Sfîntului Duh, care în acest an a fost ţinută
de către toate B isericile şi confesiuinle creştine în unitatea aceleiaşi
date. Or, pacea se numără între darurile şi roadele Duhului Sfînt (Gal.,
5, 22). Prin strădanii susţinute să facem a spori acest dar atît de scump
fiecăruia şi această roadă preţioasă pentru toţi. Adunarea noastră,
acum şi aici, să constituie un imbold în lucrarea de aşezare defin itivă
a păcii în lume».
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P. S. Episcop vicar Pim en S u cev e an u l — A rh iepiscopia Iaşilor :
«D ezarm are şi pace — iată două im perative ale lumii contempora
ne. Am putea spune că este vorba despre viaţă şi despre moarte, iar
mîntuirea se dobîndeşte în cursul vieţii, viaţă care este un dar dum
nezeiesc şi faţă de care trebuie să avem cea mai înaltă responsabi
litate.
V ocaţia noastră creştină este ca lumea viaţă să aibă şi încă din
belşug. Răspunderea faţă de îm plinirea acestei vocaţii nu este numai
a unui om, care-L mărturiseşte pe Iisus Hristos ca Domn al păcii. .
împărtăşim cu toată fiinţa in iţiativele pe care conducerea supe
rioară de stat, personal Domnul preşedinte N ico lae Ceauşescu, le-a în
treprins în vederea rezolvării anumitor conflicte la masa de discuţii
şi mai ales în ceea ce. priveşte poziţia ţării noastre faţă de dezarmare,
în primul rînd dezarmarea nucleară.
Sădind în sufletele credincioşilor noştri darul păcii, avem convin
gerea că ne unim cu toţi oamenii de bine de pretutindeni pentru sălăşluirea păcii pe pămînt şi a bunei învoiri între oameni.
îm i este deosebit de plăcut că de aici, de la această tribună, adre
sez rugămintea către factorii de răspundere pentru ca Conferinţa noas
tră şă-şi realizeze pe deplin scopul şi să găsească un adînc ecou în
rîndurile popoarelor europene.
Dezarmarea şi pacea presupun instaurarea unei noi ordini econo
mice şi politice, precum şi a unei noi ordini m orale în viaţa contem
porană. Să nu uităm că făcătorii de pace sînt fericiţi în rîndul al VIIlea. Dreptatea, bunătatea, milostenia, pacea celor de aproape şi pacea
celor de departe sînt astăzi unite fiindcă pacea o dorim cu toţii. Prin
aceasta ne împlinim una din cele mai nobile slujiri, ca fii ai lui Dum
nezeu şi fii ai unui popor pentru care pacea este un dat ontologic.'
Fie ca Bunul Dumnezeu să-şi reverse pacea asupra întregii lu m i!»,
P. S. Eftim ie Lu ca — Episcopia Romanului şi H uşilor :
«Una din problem ele esenţiale ale contemporaneităţii este fără în
doială acţiunea pentru pace, destindere, colaborare, dezarmare, apă
rarea drepturilor fundamentale ale omului la 'v ia ţă , a existenţei state:
lor ca independente, egale şi stăpîne pe soarta lor.
Cu toţii cunoaştem că pe bătrînul continent european au fost etîtea războaie care au dus la ruină, suferinţe, subjugări, pierderi de vieţi
omeneşti, de bunuri materiale şi spirituale.
în Europa, ca şi în alte părţi continuă cursa înarmărilor, amplasa
rea de rachete nucleare, fabricarea de tot fe lu l'd e arme atomice, încît
continentul european s-a transformat într-un arsenal de arme atomice,
necunoscute pînă acum în istorie.
întreruperea negocierilor sovieto-am ericane de la Geneva ; lupta
pentru zone de influenţă, recurgerea la forţă, — toate duc la un cata
clism nuclear.
Sute de mii de savanţi lucrează în aşa-zisul «laborator al morţii»
pentru arme noi de distrugere.
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întreaga ilume se în treab ă: va fi pace sau război ? Pacea de azi
este cu totul altfel ca- cea de ieri, iar războiul are alte dim ensiuni: va
fi un ultim război din lume prin puterea armelor existente de azi, iar
pacea nu-şi mai are nici un sens, căci pămîntul ar intra în rîndul pla
netelor lipsite de fiinţe raţionale.
Declanşarea unui război constituie o crimă, un atentat la dreptul la
v iaţă aii tuturor oamenilor.
Faţă de pericolul ce ne stă în faţă trebuie pus capăt cît mai repede
cursei înarmărilor şi trebuie trecut la dezarmare generală şi totală. Preîntîmpinarea războiului şi asigurarea păcii sînt problem e fundamentale
a le zilelor noastre. Se cere o acţiune unită a popoarelor care iubesc
viaţa şi pacea.
Pacea este astăzi lumina care trebuie să călăuzească viaţa oame
nilor şi a popoarelor. Trebuie să sporim eforturile în apărarea acestui
suprem bun al omenirii.
în învăţătura Bisericii noastre găsim izvoa re nesecate de îndemn
pentru a fi m esagerii păcii şi ai v ie ţii în ilume. Fericitul Augustin zice :
«Este o mare glorie sa ucizi războiul prin cuvînt sau să obţii pacea prin
pace şi nu prin război».
în numele credinţei noastre, în numele Dumnezeului păcii pe care
îl propovăduim în diferite chipuri, să ne unim glasurile şi strădaniile,
spre a obţine din partea conducătorilor de state să interzică experien-.
ţele cu astfel de arme, m anevrele, să dispujiă retragerea ' rachetelor
existente, pentru evitarea războiului atomic în omenire.
Este o datorie sfîntă a tuturor Cultelor din lume ca să acţioneze
alături de celelalte organisme laice, pentru salvarea v ie ţii oamenilor şi
întronizarea păcii în lume, căci «Dumnezeul nostru este Dumnezeul
v ie ţii şi al păcii». De asemenea vreau să asigur autorităţile că preoţii
şi credincioşii din episcopia noastră v o r sprijini cu toate puterile l<?r
politica României şi a preşedintelui N icolae Ceauşescu de pace şi prie
tenie cu toate popoarele».
Pr. consilier Uie Georgescu — A rh iepiscopia B ucureştilor :
«N e aflăm împreună în această Adunare a păcii, reprezentanţi ai
creştinilor, m ozaicilor şi musulmanilor din România, pentru a doua oară
într-o mare reprezentanţă a Cultelor, pentru a dezbate împreună şi a
ne spune cuvîntul nostru în actuala şi atît de vitala pentru noi toţi p ro
blemă a păcii pe pămînt.
M ă bucur că alături de noi se află, ca şi la prima noastră Adunare
pentru dezarmare şi pace, reprezentanţi ai unor Biserici şi organizaţii
religioase din alte ţări. M ă bucur de această prezenţă căci ştiu că azi
în întreaga lume se ridică 'glasuri hotărîte îm potriva războiului, glasuri
la care aderă credincioşi ai tuturor cultelor şi religiilor lumii.
Ca român, mă bucur de activitatea desfăşurată de conducerea sta
tului nostru în favoarea păcii şi înţelegerii. Românii au fost întotdeauna
iubitori de pace şi creatori ai păcii. Românii n-au dus niciodată o p oli
tică de agresiune şi au-căutat sincer soluţii concfete pentru edificarea
încrederii între oameni, pentru colaborare şi pace.
Cer permisiunea de a reaminti cîteva din ultim ele iniţiative ale
statului nostru în această direcţie.
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Cu prilejul redeschiderii sesiunii a doua de la Stockholm a C onfe
rinţei pentru măsuri de încredere, securitate şi dezarmare, în luna mai
care a trecut, la fel ca şi în ianuarie acest an, România, din dorinţa
mersului înainte al lucrărilor acestei reuniuni internaţionale, a prezen
tat o serie de noi propuneri realiste în vederea trecerii de la cuvinte
frumoase în favoarea păcii, la acţiuni concrete. Din rîndul acestora
amintesc :
— notificarea prealabilă a m anevrelor şi m işcărilor de trupe de
an vergu ră;
— limitarea şi ţestrîngerea unor activităţi militare de anvergură
în zone sensibile ;
— nedislocarea de noi trupe ;
— neamplasarea de noi baze militare pe teritoriul altor s ta te ;
— încurajarea şi sprijinirea creării de zone ale colaborării paşnice
şi bunei vecinătăţi, fără arme nucleare ;
— stabilirea unui sistem de informare reciprocă în problem ele le 
gate de securitatea s tatelo r;
— încheierea unui tratat general-european de nerecurgere la forţă!
şi la ameninţarea cu forţa ;
— îngheţarea bugetelor militare.
De asemenea, cu prilejul inaugurării Canalului Dunărea-Marea
Neagră, preşedintele României, Domnul N ico lae Ceauşescu, reafirma
dorinţa poporului român de a se opri amplasarea de către S.U.A. a noi
lor rachete cu rază medie de acţiune în unele state Vesteuropene şi în
acelaşi tiifip, oprirea contramăsurilor anunţate de guvernul sovietic.
încă o dată se exprimă dorinţa de a se relua tratativele sovietoamericane de la Geneva, în scopul realizării unui acord privind elim i
narea totală a rachetelor şi a tuturor armelor nucleare.
. Securitatea nu se poate realiza prin creşterea fără precedent a ar
mamentului tot mai sofisticat; crearea aşa-zisului «echilibru al forţe
lo r» face să crească prim ejdia războiului, nu .să o diminueze. Asigurarea
securităţii reale presupune ca statele să se afle la adăpost de orice agre
siune militară, presupune protejarea şi garantarea pentru toate statele
a independenţei şi suveranităţii naţionale, presupune respectarea inte
grităţii teritoriale, nerecurgerea la forţă şi la ameninţarea cu forţa.
Ca oameni ai Bisericii, aprecjem şi susţinem iniţiativele româneşti
de pace şi sîntem preocupaţi de crearea unui climat de destindere şi
cooperare în Europa.
Nu vrem ca realizările minţii omeneşti, creaiţiile valoroase ale p o
porului român ca şi ale altor popoare, operele de artă să fie date focului
nuclear. Nu vrem ca cei pe care îi păstorim să fie victim ele războiului.
Nu vrem ca e le v ii şcolilor noastre, studenţii noştri, tineretul nostru, fiii
noştri, să fie aruncaţi M olochului atomic. Nu vrem ca frumoasa planetă
albastră pe care trăim să fie transformată într-un cimitir rătăcitor prin
tre ste’e.
Astăzi, apostolia noastră înseamnă slujirea omului spre împlinirea
năzuinţelor lui, înseamnă sluj ir ea. v ie ţii şi a păcii.
Vrem să triumfe raţiunea dată nouă de Dumnezeu pentru ca lumea
să aibă viaţă, şi încă din belşug, în aşteptarea Domnului Păcii şi a îm 
părăţiei sale».
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Arhid. consilier G h e o rg h e P apu c — A rh iepiscopia S ib iu lu i:
«N e aflăm aici oameni de naţionalităţi şi de credinţe diferite, hu
numai de pe întreg cuprinsul patriei noastre, ci şi din alte ţări euro
pene, pentru a ne spune cuvîntul nostru într-o problemă cum alta mai
arzătoare nu este în ziileile noastre : apărarea păcii, apărarea vieţii.
Prin nesăbuita cursă a înarmărilor din anii noştri — «ultima nebu
nie a om ului» — cum se arăta într-un recent document al O.N.U., om e
nirea pare că şi-a pierdut busola, aflîndu-se la «o fatală răscruce din
istoria sa», după cum afirmă un alt document cu caracter internaţional.
Sîntem cu toţii slujitori bisericeşti, iar m ijloacele noastre de lucru
sînt spirituale. De aceea, într-un context ca cel în care ne aflăm acum
şi pe marginea tem ei ce ne este dată spre dezbatere : Securitate şi coo
perare în Europa — aş ruga să-mi perm iteţi să reamintesc o învăţătură
a Mîntuitorului, pe care se pare că nu o avem mereu în cuvenită aten
ţie şi care este mereu de o negrăită actualitate.
Din uriaşuil v al de lumină adus în lume de Mîntuitorul Iisus Hris
tos, o puternică undă o constituie învăţătura pe care El a exprimat-o
pentru prim a dată în istoria omenirii, atunci cînd cu un anumit prilej a
rostit cuvintele : «V o i toţi sînteţi fra ţi» (M atei 23, 8).
« V o i toţi sînteţi fraţi». Cîtă încărcătură de lumină aveau aceste cu
v in te pentru ascultătorii Mîntuitorului de acum 2000 de ani, într-o lume
cînd mulţi dintre oameni erau sclavi, consideraţi simple unelte de mun
că,'chiar de către filosofi de talia -lui A r is to te l! Şi cîte ziditoare semni
ficaţii se desprind din ele, ce tem ei solid, pentru cooperare, pentru de
zarmare şi pace, reprezintă ele şi pentru noi, fiii de astăzi ai Pămîntului. .
Uriaşete cheltuieli pentru înarmare, care ameninţă atît de mult pa
cea lumii şi însăşi viaţa pa planeta noastră, poluarea, subnutriţia şi
fenom enele de foamete, analfabetismul existent încă în multe ţări ale
lumii, -deteriorarea fertilităţii şi deşertizarea pămîntului etc., nu se pot
rezolva decît prin lucrarea unită a tuturor oamenilor, a tuturor popoare
lor, ceea ce ne ob ligă să avem mereu înaintea ochilor noştri sufleteşti
cuvintele M întuitorului nostru Iisus Hristos : «V o i toţi sînteţi fraţi»1.
Cu cit vom adinei mai mult şi cu cît vom trăi la scară mai mare
adevărul acestor cuvinte, cu atît marile problem e ale zilelor noastre se
vor sim plifica şi viaţa v a deveni mai demnă de trăit şi mai fericită pen
tru toţi oamenii.
Într-o lume în care adevărul că toţi oamenii sînt fraţi este, cultivat
cu stăruinţă şi trăit cu dragoste, inegalităţile dintre oameni şi popoare
se v or atenua, prim ejdia războaielor scade, asuprirea şi crimele de orice
fel se v o r rări. C onvieţuirea frăţească dintre cultele şi naţionalităţile
conlocuitoare din ţara noastră este un exem plu grăitor în această
privinţă.
într-o lume în care dragostea de frate este cît de cît vie, nu se mai
nasc doctrine şovine, id eolog ii rasiste sau alte curente extremiste, care
au împins de atîtea ori lumea ia războaie şi la asasinări în masă,
Sîntem într-adevăr fraţi. Sîntem fraţi prin obîrşia noastră comună,
provenind cu toţii din aceiaşi protopărinţi şi avînd cu toţii acelaşi Z i
ditor, acelaşi Tată ceresc. N e-a spus atît de potrivit tot Iisus Hristos
Domnul nostru, cînd ne-a învăţat să ne rugăm : «T atăl nostru», reea ce
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înseamnă că pe Dumnezeu nu-1 putem numi Tată dacă pe ceilalţi oa. meni, indiferent ce nume şi culoare ar avea, nu-i recunoaştem ca fraţi.
Tălmăcind această rugăciune, Sfîntul Io'an Gură de A ur spune între al
tele : «Ia seama cît de exact ne învaţă El iubirea întreolaltă şi cum ne
obligă la o atitudine plină de dragoste. Căci n-a zis : Tatăl Meu, ci T a
tăl nostru, pentru ca, lămuriţi fiind asupra faptului că avem un Tc.tă
comun, să ne arătăm unii altora o frăţească bunăvoinţă. Învăţîndu-ne
să zicem TatŞl nostru — continuă Sf. Ioan Gură de A ur — Domnul în
lătură duşmănia, stîrpeşte mîndria, elimină invidia, alungă inegalitatea
şi face loc maicii a tot binele : dragostea».
Sfîntul apostol P avel spune : «V a i mie dacă nu v o i binevesti», —
ceea ce exprimă o negrăită responsabilitate înaintea lui Dumnezeu şi a
oamenilor ; şi ştim cu toţii cît a alergat acest Apostol, ce eforturi uriaşe
a depus, ce jertfe a făcut pentru a vesti mîntuirea în Iisus Hristos, ade
văr de care era conştient că omenire-a are atîţa n evoie !
A sosit momentul ca, asemenea Sfîntului apostol Pavel, să spunem
şi noi, c& slujitori b is eric e şti: «V a i nouă, dacă nu vom vesti cu mai
multă stăruinţă şi convingere că toţi oamenii sînt fraţi, că fraţi fiind*
sînt îndatoraţi să trăiască frăţeşte întreolaltă, să se ajute frăţeşte unii
pe alţii, om cu om şi popor cu popor, să b eneficieze frăţeşte de bunurile
acestui pămînt». A sosit momentu'l să spunem*: «V a i nouă dacă nu vom
arăta cu mai multă tărie oamenilor cît de bine este şi cît este de frumos
cînd fraţii sînt împreună» — cum exclam ă cu adevărat inspirat Psal-,
mistui David. A sosit momentul să spunem : «V a i nouă dacă nu vom
lucra mai mult la zidirea încrederii între oameni şi popoare ; v ai nouă
dacă nu vom spune mai ales oamenilor, fiilor noştri duhovniceşti, 'ceea
ce Iosif a spus fraţilor săi după ce li s-a descoperit în E g ip t: Nu v ă cer
taţi pe cale ! r— cu alte cuvinte : Sînteţi fraţi, convieţuiţi deci frăţeşte !».
In felul acesta vom realiza şi noi o dezarmare, fără de care dezar
marea cealaltă se pare că nu este cu putinţă şi anume dezarmarea lăun
trică, dezarmarea spirituală, smulgerea din sufletele oamenilor a urii, a
lăcom iei după bunurile nemuncite, a mîndriei luciferice, a setei oarbe
de putere şi stăpînire, şi a altor asemenea otrăvitoare^ buruieni care au
împins omenirea în situaţia prim ejdioasă în care se găseşte astăzi.
Să nu precupeţim deci nici un efort în această nobilă lucrare, ală
turi de care să rugăm cu căldură şi stăruinţă, zi de zi şi ceas de ceas,
pe Părintele nostru ceresc, să reverse lumină în sufletele mai-marilor
popoarelor, să le d ea'gîn du l cel bun de a conduce destinele omenirii
spre lim anul înfrăţirii, al dragostei, al unei păci drepte şi trainice, g en e
ratoare de bucurie pentru toţi oamenii. Cred că Dl. preşedinte N icolae
Ceauişescu oferă un strălucit exemplu despre modul în care' poate fi
îmbinată slujirea propriului popor cu lupta pentru salvgardarea ome
nirii şi a păcii de pericolul unui război nuclear».
Em. Sa Gyula N a g y — conducătorul Eparhiei Reformate din CJujN apoca şi preşedintele Sinodului B isericii Reformate :
«în şedinţa plenară am examinat părerea noastră asupra problemei
cuprinse în tema centrala. Acum doresc să îndrept p rivirile asupra unei
probleme de detaliu, aceasta fiind : «P ericolul creşterii cursei înar
m ărilor».
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«înarm area» a început de fapt odată cu producerea armelor secrete
«F A U » (Socialismul N aţion al Httlerist) şi a bom belor atomice lansate
asupra oraşelor H iioshim a şi Nagasaki.
După «tratatul de p ace» care a încheiat cel de al II-lea război mon
dial, cursa înarmărilor a cunoscut o dezvoltare nebunească.
In această direcţie, Institutul Internaţional pentru Studii Strategice
din Londra şi Institutul de Cercetări pentru Pace din Stockholm dau
unele date care prevestesc o catastrofă şi care sînt în contradicţie cu
orice cugetare normală.
C ercetările efectuate constată, de asemenea, că în perioada 1952—
1982 înarmarea nucleară în întreaga lume a crescut de 60— 100 ori. In
prezent circa 60.000 de arme atomice, de diferite tipuri, sisteme şi de raza
de acţiune., sînt stocate sau gata direcţionate asupra ţintelor, putînd fi
folosite în orice moment. M ajoritatea acestora, circa 50.000 focoase,
sînt amplasate în Europa.
Renumitul publicist francez M ichel Tatu, în lucrarea sa «La bataille
des eurom isiles», este de părere că 96% din focoasele stocate, respectiv
armamentul nuclear* se a f l i iţi
im plicate şi obligate militar. Cohform unei ştiri publicate de A genţia de
Presă Tanjug, se spune că în M area M editerană şi în zona acesteia sta
ţionează circa 90— 100 nave m ilitare şi sînt în stare de funcţionare circa
500 sisteme atomice, perfectate de unele ţări care nu aparţin de această
zonă.
In menţinerea supremaţiei p oliticii militare, guvernul Statelor
Unite se pregăteşte pentru extinderea înarmărilor cosmice; Sistemul de
sateliţi A S A T se pregăteşte pentru producerea şi perfecţionarea «sate
liţilor crim inali», ceea oe înseamnă un pericol deosebit de mare. •
Rene Dzagoyan, un specialist american consideră că cu ajutorul
unui ordinator folosit î<n informatică, cu- fracţiunea de secundă după
primirea informaţiei, ordinatorul, într-un timp relativ foarte scurt, circa
4 minute, poate acţiona automat lansarea spre ţintă a rachetei, exoluzînd cugetarea Omenească!
Nu doresc să continui. Am intesc doar unele consecinţe pe care
cursa înarmărilor le provoacă :
— Pericolul războiului nuclear care atîrnă ca spada lui Damocles
asupra capetelor noastre, a stabilizat incertitudinea ;
— Sporeşte zilnic neîncrederea, fapt ce îndeamnă p rivirile nu asu
pra a ceea ce se vorbeşte, ci asupra a ceea ce se face ;
— Rupe echilibrul de forţe, mărind prin aceasta pericolu l;
— A ctivitatea războiului rece otrăveşte pacea v ie ţii;
— Cursa înarmărilor evidenţiază faptul că m ilioane de oameni cad
pradă foam etei şi puţini sînt aceia care posedă to tu l;
— Înarmarea loveşte serios ţările subdezvoltate, dar provoacă şi
mai multe necazuri ţărilor în curs de dezvolltare ;
— .Creşte numărul m ilioanelor de şom eri;
— Se reduc sumele alocate pentru scopuri culturale ;
— D evine din ce în ce mai grea producerea de medicamente şi acor
darea asistenţei m ed ic a le ;
— Creşte criza en e rge tic ă ;
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— D evine din ce în ce-mai grea rezolvarea pe calea tratativelor a
tuturor problem elor existente ;
— Devine din ce în ce mai grea încheierea liberă a diferitelor re
laţii şi tratative între ţări, indiferent de ordinea lor potitică sau so
cială.
în consecinţă, deci, cursa înarmărilor constituie un serios obstacol
în faţa asigurării unei v ie ţi demne de om, a pîinii de fiecare zi, a îm
brăcămintei, a dreptului la muncă şi la învăţătură, a libertăţii, păcii şi
independenţei, factori care asigură dezvoltarea vieţii.
A v în d în vedere aceste consecinţe, noi muncim şi ne rugăm pentru
micşorarea procesului de înarmare, pentru dezarmare parţială şi totală,
pentru oprirea producerii de arme nucleare, pentru folosirea forţei ato
mice existente în scopuri paşnice, păşind astfel pe drumul care asigură
securitatea şi pacea pe întregul pămînt. Urmînd această cale, nu facem
a ltceva decît să ne îndeplinim datoria noastră de slujitori ai lui-Hristos,
«Domnul Păcii», şi de fii ai patriei noastre dragi, împărtăşind şi spriji
nind toate acţiunile şi propunerile ţării noastre, ale preşedintelui ei,
Domnul N icolae Ceauşescu, propuneri şi iniţiative care se bucură azi de
un tot mai larg ecou şi de o tot mai binemeritată apreciere pretutin
deni».
Arhim. N ifo n M ihăiţă — con silier pa tria rh a l:
«A stă zi se fac intense pregătiri pentru război în spaţiul cosmic, se
elaborează, se fabrică şi se experim entează arme care pînă -recent se
credea că nu există decît în filme.
Rlecînd de la aplicaţii m ilitare mai vechi, ca folosirea sateliţilor în
scopuri de recunoaştere, navigaţie şi telecomunicaţii, experţii militari
sînt pe cale de a pune la punct sisteme ce v o r transforma spaţiul extra
terestru într-un cîmp de luptă. Se apelează în acest scop atît la oamenii
de ştiinţă, cît şi la tehn ologiile şi instalaţiile cele mai avansate, la cele
mai noi cuceriri ale geniului uman.
C ercetările în domeniul m ilitarizării cosmosului au început prin
dezvoltarea sistemelor de sateliţi destinaţi să asigure o strategie
re
cunoaşterii ,şi avertizării despre utilizarea armamentului nuclear şi au
continuat cu punerea la punct a unor arme care să distrugă sateliţii.
A rsenalele superputerilor s-au îm bogăţit astfel cu o nouă armă, extrem
de sofisticată şi de primejdioasă, arma rachetospaţială purtătoare de în
cărcătură de luptă care, teoretic, poate fi «parcată» pe orbite circumterestre, ila altitudine de sute, mii şi zeci de mii de kilom etri. în timp
ce spaţiul periterestru este '«polu at» cu diferite tipuri de sateliţi a că
ror destinaţie este executarea unor misiuni cu caracter militar, se^ stu
diază în preze'nt şi posibilitatea ca însăşi Luna să fie transformată în
tr-un arsenal de stocare a armamentului nuclear.
Ca urmare, omenirea este confruntată cu o nouă latură tehnologică
a com petiţiei militare, care şi aşa frizează lim itele absurdului, cu o nouă
deturnare a ştiinţei de Ia menirea e i firească — de factor al progresului,
bunăstării şi .civilizaţiei — şi a orientării geniului uman în direcţii ostile
omului şi valorilor create de umanitate.
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Popoarele, forţele progresiste şi oamenii doritori de bine de pretu
tindeni au temeiuri puternice de îngrijorare în legătură cu această nouă
dimensiune a cursei înarmărilor, cu atît mai mult cu cît ea nu mai este,
în prezent, de domeniul ficţiunii ştiinţifice, ci tinde să devină, într-un
v iitor apropiat, o crudă şi prim ejdioasă realitate.
Pe măsură ce marile puteri se vor angaja în cursa înarmărilor spa
ţiale, va deveni mai greu să se încheie tratate, iar riscurile de declan
şare accidentală a unui război nuclear vor creşte. Defectarea unui sa
telit nu riscă oare să fie interpretată în mod greşit drept începutul unui
atac ? Ce-i de făcut pentru a împiedica proliferarea unor sisteme m ili
tare naţionale în spaţiu ?
A şa cum o dovedesc amplele mişcări din tot mai multe ţări ale lu
mii, conştiinţa umanităţii refuză spectrul distrugerii, ea doreşte să fie
eliberată defin itiv de coşmarul apocalipsului nuclear, să iasă, prin d e
zarmare, din situaţia deosebit de gravă a intensificării înarmărilor, re 
clamă cu v igo are asigurarea cellui dinţii drept al omului — dreptul la
viaţă, la existenţă liberă.
Circumscrise în chip firesc, aspiraţiile de pace ale întregii omeniri,
ale tuturor popoarelor lumii, eforturile neîntrerupte ale României so
cialiste pentru punerea în aplicare a unui program concret de acţiune
în vederea dezarmării, şi în primul rînd a celei nucleare, perseverenţa
şi frecvenţa cu care se fac auzite, în forurile internaţionale, propunerile,
iniţiativele şi sugestiille româneşti de rezolvare a acestei problem e v i 
tale pentru întreaga comunitate mondială, evidenţiază pregnant cît de
important este ca glasul raţiunii să se facă auzit, să trezească forţele de
apărare şi de iubire din fiecare din noi.
In cadrul programului com plex de măsuri preconizat în acest scop
de ţara noastră, se prevede, între altele, necesitatea încheierii în cel
mai scurt timp a unor convenţii privind interzicerea tuturor experien
ţelor cu arme nucleare, precum şi prevenirea noilor descoperiri ştiinţi
fice şi tehnice pentru producerea şi dezvoltarea unor noi tipuri de arme
sau sisteme de distrugere în masă, care să com pleteze Tratatul din 1967
privind spaţiull extraatm osferic şi Tratatul din 1972 de lim itare a siste
melor de rachetă anti-rachetă. O contribuţie în acest sens pot aduce
oamenii de ştiinţă. Realizarea unităţii de vederi asupra ob iectivelor
umaniste concrete ale ştiinţei în lumea contemporană, în cadrul unor
întîlniri de tipul celei organizate la Bucureşti sub egida «O am enii de
ştiinţă şi pacea», dezvoltarea, în rîndul comunităţii ştiinţifice, a unui
cod deontologic, care să contribuie la orientarea opţiunii oamenilor de
ştiinţă cînd e vorba de participarea la programe militare, sporirea con
tribuţiei lor la studiul! mecanismelor şi consecinţelor cursei înarmărilor
în cadrul unor grupuri de lucru pe lîngă marile foruri internaţionale,
elaborarea unor programe pentru ieconversiunea cercetărilor militare
şi dezvoltarea aplicaţiilor civile, iată numai cîteva argumente.
România apreciază că scoaterea în afara le g ii a armelor nucleare,
încetarea producerii lor şi lichidarea stocurilor existente constituie o
exigenţă fundamentală a v ie ţii internaţionale.
Desigur, problema angajează în primul rînd ţările puternic înar
mate, blocurile militare, dar nu se rezumă doar la acestea, ci cuprinde
toate ţările şi statele lumii.
13 — B. o . R.
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Demersul ferm al Domnului preşedinte N ico lae Ceauşescu pentru
a fi oprită noua cursă a înarmărilor nucleare, pentru a fi luate în seamă
avertism entele oamenilor de ştiinţă şi a se apăra drepturile supreme
ale oamenilor, ale popoarelor, la existenţă, la viaţă, constituie o înflă
cărată pledoarie atît pentru instaurarea în viaţa internaţională a unui
concept nou de relaţii în consens cu interesele tuturor popoarelor şi în
interesul acestora, cît şi pentru mutaţii calitativ noi, superioare, în gîndirea oamenilor».
Pr. G h eo rgh e B og d an — in spector general bisericesc :
«Trăim, de aproape două zile, într-o atmosferă sărbătorească în
care se dezbate şi se analizează una dintre cele mai arzătoare probleme
ale lumii contemporane, problema păcii şi a dezarmării.
Cred că nu greşesc dacă mi-aş îngădui să numesc această atmosferă
sărbătorească «bucuria păcii». Fac această afirmaţie deoarece, pe drept
cuvînt, toţi participanţii la această Adunare, prin luările de cuvînt, prin
poziţiile pe care le-au adoptat faţă de problema păcii, ne oferă cadrul
şi atmosfera de bucurie a păcii.
M i s-a oferit prilejul să constat că în această atmosferă de înţele
gere şi respect reciproc, s-a realizat cu adevărat acel diallog sincer din
tre oameni, indiferent de con vin gerile lor politice, indiferent de confe
siunile cărora aparţin, în care — aşa cum sublinia un filosof creştin —
s-a desfiinţat persoana întîi şi a doua, adică «e u » şi «tu», transformîndu-se într-una singură, «n oi». «N o i», uniţi prin dorinţa de pace, de fră
ţietate, de dragoste şi înţelegere. Iată de ce mi-am îngăduit să definesc
această Adunare «bucuria păcii».
Este într-adevăr o mare bucurie să constaţi că oamenii aparţinînd
diferitelor eonfesiuni şi popoare, se ridică uniţi în aceleaşi cugete şi
simţiri, îm potriva armelor nucleare care ameninţă astăzi, mai mult ca
oricînd, pacea, înţelegerea şi cooperarea dintre toate naţiunile lumii,
punînd în acelaşi timp în prim ejdie viaţa pe acest continent, pe întreaga
planetă.
Din cuvîntările rostite de către participanţi, atît în plenul Adunării
cît şi pe secţii, s-a relevat cu prisosinţă că pacea şi existenţa continen
tului şi a planetei sînt puse suib o grea ameninţare datorită înarmărilor
nucleare şi a măsurilor luate de unele state de a accepta instalarea de
noi rachete distrugătoare pe teritoriile lor, astfel că nu v o i repeta ce
s-a spus.
Eu mă v o i referi la o problem ă despre care nu s-a amintit în cursul
dezbaterilor şi anume : recent am citit un articol în revista «Lum ea»,
care ne informa că în unele ţări occidentale se construiesc adăposturi
antiatomice, adăposturi care, chipurile, ar putea asigura supravieţuirea
unora şi în cazuil unui război atomic.
Ştiri dintr-o revistă suedeză (SIPRI), citată şi de presa noastră,
arată că astăzi cu cheltuielile în dolari care se fac pentru o singură
rachetă, ar putea să fie întreţinute mai multe zeci de grădiniţe de copii
anual. îm i unesc glasul cu toţi cei care cer cu hotărîre ca m ilioanele
de dolari ce se cheltuiesc pentru înarmarea nucleară să fie transfor
mate în pîine pentru cei flămînzi, în medicamente pentru cei bolnavi,
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în ajutoare pentru cei din ţările slab dezvoltate. Nu vrem nici un fel
de război, de orice natură ar fi ed.
Nimănui nu-i poate servi un război nuclear. Rosturile omenirii nu
trebuie să se mai hotărască prin zăngănit de arme, iar popoarele tre
buie să se străduiască pentru «a nu se învăţa a se bate», ci pentru ca
să fie «pace între cei apropiaţi şi între cei depărtaţi», aşa cum ne învaţă.
Scriptura.
Fie-m i îngăduit să amintesc aici un moment emoţionant din viaţa
fam iliei mele. Tâtăl meu, care a participat pe ambele fronturi în cel de
al doilea război mondial, în calitate de sanitar, la întoarcere, după fie 
care rugăciune de masă îşi făcea cruoe, zicîndu-ne : «rugaţi-vă să nu
mai aveţi război». C opil fiind nu-mi dădeam seama de ce a făcut din
acest îndemn un adaos la rugăciune. M ai tîrziu, la maturitate, m-am
convins că rămăsese marcat pentru totdeauna de ororile şi durerile tră
ite în cel de al doi'lea război, despre care însă nu ne-a vorbit decît
foarte tîrziu, atunci cînd şi-a dat seama că putem să înţelegem ce în
seamnă a trăi în pace şi a nu cunoaşte războiul cu toate urmările lui
tragice. Dacă atunci, cu armamentele respective, au existat şanse ca
lumea să-şi continue existenţa, un război nuclear ar reduce totul la tă
cere şi^n-ar mai exista viaţă pe întreaga planetă.
Iată de ce sînt alături de toţi oamenii de pe întreg globul care cer
cu hotărîre ca popoarele să fie eliberate de frica armei nucleare, de
pericolul unui dezastru atomic şi depun strădanii pentru pace, pentru
realizarea unui climat trainic de destindere, înţelegere şi colaborare
frăţească între toate naţiunile lumii.
Iată pentru ce mă înscriu alături de voinţa de pace a poporului
nostru şi la principiile p oliticii externe ale statului nostru, p ro
m ovate cu atîta înţelepciune şi devotam ent de către Domnul
N icolae Ceauşescu, preşedintele ţării noastre, principii ce urmă
resc realizarea unei Europe unite, fără arme nucleare, în care să se
asigure dezvoltarea egală a fiecărei naţiuni. Dintre acestea, aşa cum
este arhicunoscut in lumea contemporană, la loc de cinste se a filă su
veranitatea şi independenţa statelor, neamestecul în treburile interne,
nerecurgerea la forţă sau ameninţarea cu forţa, rezolvarea tuturor si
tuaţiilor conflictuale pe calea tratativelor, etc.
Ca slujitori ai lui Dumnezeu şi ai oamenilor, de pe poziţia şi cu
m ijloacele noastre, în parohiile noastre sau oriunde activăm, sîntem
datori să depunem toate eforturiLe pentru pacea şi înfrăţirea oamenilor,
pentru ca aşa cum spune profetul «fiecare să stea liniştit sub viţa şi
smochinul lui şi nimeni nu-1 v a înfricoşa».
Trebuie să folosim calitatea noastră de vestitori ai Cuvîntului lui
Dumnezeu în lume, ţinînd seama de trebuinţele spirituale ale credin
cioşilor din vrem ea noastră şi de problem ele lor. A r fi greşit să ne re
tragem într-o propovăduire teoretică a Evangheliei lăsînd la o parte
aplicarea practică a mesajului divin. Datoria aceasta ne revine tuturor
pe linia unei tradiţii de veacuri a Bisericii noastre O rtodoxe care, de-a
lungul veacurilor, a sprijinit lupta poporului român pentru libertate,
egalitate, unitate spirituală şi naţională, pentru pace şi o viaţă mai bună.
Acest lucru îl face şi astăzi Biserica O rtodoxă Română, aducîndu-şi
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contribuţia sa la eforturile naţiunii noastre pentru cauza păcii şi cola
borării între toate popoareCe, precum şi pentru făurirea unei lumi mai
bune şi mai drepte, fără arme şi fără războaie.
Convinşi fiind că prin Domnul Hristos pacea devine o realitate pri
mind o direcţie şi un conţinut moral desăvîrşit, să dovedim tuturor, prin
viaţa şi faptele noastre, că lupta pentru pace este o datorie care include
în ea glas de istorie şi conştiinţă creştină, şi aceasta, deoarece, aşa cum
este cunoscut, pe astfel de slujitori îi m îngîie şi-i întăreşte Dumnezeul
Păcii cu cuvintele : «F ericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu
se v or chem a». Asociindu-mă cu antevorbitorii mei, spun N U hotărît
răzb oiu lu i; D A păcii şi bunei înţelegeri dintre oameni şi popoare.
Pr. prof. V asile M ihoc — Institutul T e olo g ic de grad U niversitar din
Sibiu :
«Sîntem fericiţi pentru ocazia ce ni se oferă de a ne exprima în
acest cadru solemn adeziunea deplină la măreaţa cauză a păcii. Cele
trei zile pe care le petrecem împreună, meditînd asupra păcii, vorbind
$i rugîndu^ne pentru pace, constituie un prilej excepţional nu numai de
a face să răsune dorinţa noastră de pace, ci şi de a medita asupra cali
tăţii misiunii noastre. Săvîrşim aici împreună ceea ce — sînt sigur —
facem fiecare dintre noi în mod permanent, prin silinţa pe care ne-o dăm
zi de zi de a sădi în inimile credincioşilor, ale studenţilor noştri, gîndul
păcii. S-a spus aici că războaiele se nasc în mintea oamenilor. Ca slu
jito ri ai cultelor religioase ne si'lim să tăiem răul din rădăcină, să izgo
nim războiul din minţi şi din inimi.
Acţiunea în slujba păcii ţine de esenţa misiunii noastre. Imnull în
geresc de la Betleem ne învaţă că nu putem aduce mărire lui Dumnezeu
în' mod autentic fără a ne sili să realizăm pacea pe pămînt şi bunăvoirea
între oameni. Sfîntul A p ostol P avel ne spune că pacea este bun funda
mental al împărăţiei lui Dumnezeu. «îm părăţia lui Dumnezeu — zice el
— este pace, dreptate şi bucurie în Duhul Sfînt». Trebuie însă să înţele
gem şi trebuie să înţeleagă toţi credincioşii B isericilor noastre că nici
împărăţia lui Dumnezeu, nici vreunull dintre bunurile ei, nu se realizează
fără contribuţia noastră. împărăţia lui Dumnezeu este opera sinergismului divino-uman. Sfintele Evanghelii ne arată că nici ucenicii Domnului
nu înţelegeau acest lucru înainte de Cincizecime. Cînd Domnul, în drum
spre Ierusalim, era cu gîndul la patim i şi moarte, doi dintre ucenici, Iacov şi loan, îi cer favoarea de a fi alşezaţi de-a dreapta şi de-a stînga
Sa în împărăţia pe care o va instaura. Ei credeau atunci că împărăţia
lui Dumnezeu se va realiza fără ei, printr-un act divin unilateral. Ce le
răspunde M întuitorul ? Ei cer scaune de onoare, iar Domnul le vorbeşte
de paharul şi de botezul sacrificiului suprem. M om entul este grăitor
pentru creştinii de totdeauna. împărăţia lui Dumnezeu nu se realizează
fără noi. Şi nici pacea, element esenţial al acestei împărăţii. E adevărat,
pacea este în primul rînd dar al lui Dumnezeu. El o dăruieşte lumii
şi de la El o aşteptăm şi o cerem. Dar pacea este şi misiune a noastră,
poruncă dumnezeiască pentru noi. Domnul zice : «Pacea M ea o dau
vouă», dar pe de attă parte fericeşte pe făcătorii de pace şi-i numeşte
fii ai lui Dumnezeu. Fericirea a V il-a, culme a exprim ărilor biblice des
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pre pace, trebuie să ne fie mereu îndemn spre a ridica slujirea noastră
la calitatea voită de Dumnezeu.
în tema secţiei noastre este vorba şi de arme sofisticate, cum sînt
rachetele cu rază m edie de acţiune. Desigur, noi ştim destul de puţin
despre caracteristicile tehnice şi ne putem imagina numai destul de v ag
perform anţele acestor arme. Dar nici nu e n evoie să ştim mai mult. Ştim
însă foarte bine un lucru : aceste arme ucid, ucid mulţi oameni, fără
a-i alege pe cei vinovaţi de cei nevinovaţi. Şi mai ştim ceva : chiar ne
folosite, aceste arme seamănă frica, neîncrederea, pesimismul, ura e tc .;
chiar nefolosite, eile înseamnă deturnarea unor imense valori de la desti
naţia lor firească, spre pregătirea unor orori inim aginabile. înarmarea
atentează astfel grav la bunul v ie ţii de înaltă calitate voită de Dumne
zeu pentru om şi restaurată de M întuitorul Hristos prin Cruce.
Nu se poate realiza pacea adevărată fără dezarmare. N e-o spun
aceasta încă p rofeţiile mesianice ale V echiului Testament. Este atît de
cunoscut — şi a fost citat aici de mai multe ori — textul din Isaia, 2,
despre prefacerea armelor în unelte paşnice. Iar proorocul Iezechiel
zice că fericita generaţie a dezarmării va arde vrem e de şapte ani nu
mai arme, fără a mai avea nevoie, în această perioadă, de ailt combusti
bil.
Cît de mult dorim să fim noi această generaţie ! Să fim noi cei care
să ajungem a folosi energia stocată în arme, inclusiv cele atomice, în
slujba prom ovării mai binelui pe p ă m în t!
Să lucrăm toţi — cu încredere şi rîvnă — spre atingerea acestui
nobil id e a l! în încheiere, în calitate de profesor, vreau să spun că mă
voi'strădui să educ studenţii în spiritul păcii şi al ataşamentului faţă de
politica de pace a României şi a preşedintelui N icolae Ceauşescu».
Pr. prof. M ircea Păcurariu — Institutul T e o lo g ic de grad U niversitar
din Sibiu :
«S-a spus mereu că atributul esenţial al creştinismului este pacea,
că talantul cel mai de preţ lăsat de Mîntuitorul Iisus Hristos a fost
pacea lumii. V iaţă şi nu moarte, iubire şi nu ură, libertate şi nu înro
bire, pace şi nu războaie ! Acesta este supremul mesaj adus în lume de
Mîntuitorul, care a aşezat iubirea şi pacea la tem elia noii «îm părăţii»
pe care a adus-o El. Porunca cea nouă a iubirii şi a păcii a fost şi este
urmată de toţi aceia care cred în El şi în adevărurile pe care le-a p ro
povăduit şi Ie propovăduieşte neîncetat prin slujitorii Bisericii Sale.
Pentru orice om, şi mai cu seamă pentru un creştin, pacea este bunul
cel mai de preţ, deoarece este condiţia esenţială a v ie ţii şi expresia v o ii
celei sfinte a lui Dumnezeu. Creştinul iubeşte viaţa, ea fiind darul Crea
torului. El ştie că «acela care voieşte să iubească viaţa şi să vadă zile
bune», este dator «să se ferească de rău şi să facă binele, să caute pacea
şi s-o urm eze» (cf. I Petru 3, 10— 11).
Credincios acestor învăţături, poporul român a răspîndit neconte
nit un duh de pace, de respect reciproc şi de frăţie între toate popoarele,
a cultivat spiritul irenic de care vorbim mereu astăzi, încă de pe cînd
această noţiune nu era cunoscută. în mod instinctiv, românul a trăit
în pace cu cei ce s-au aşezat peste veacuri în ţara sa — maghiari, ger
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mani, armeni, sîrbi, evrei, turci, tătari — , socotindu-i cu adevărat fraţi
ai săi, împărţind cu ei bucuriile şi necazurile, făurind împreună o serie
de valori spirituale şi materiale. Biserica românească n-a făcut niciodată
vreo deosebire între credincioşii ortodocşi ai neamului său şi între cre
dincioşii care aparţineau altor neamuri şi confesiuni, ci a recunoscut
egalitatea tuturor înaintea lui Dumnezeu. Pe pămîntul românesc n-au
fost niciodată războaie religioase ca în atîtea ţări ale Europei m edie
vale, n-au fost prigoniţi nicioînd credincioşii de alte confesiuni, ci dim
potrivă, husiţii şi apoi creştinii de rit vech i (lip ovenii), persecutaţi în
propriile lor ţări, armenii, nevoiţi să-şi părăsească ţara sau e v re ii care,
neavind atîtea sute de ani o ţară a lor, şi-au găsit adăpost printre ro
mâni. Cu alte cuvinte, Biserica O rtodoxă Română a propovăduit şi a trăit
fără încetare adevărurile evanghelice, a sădit şi a întărit în sufletele
credincioşilor ei simţul de dreptate, de omenie şi de dragoste de aproa
pele, contribuind — prin aceasta — la statornicirea unei atmosfere de
pace şi de înfrăţire între toţi locuitorii pămîntului românesc, indiferent
de neam şi de credinţă religioasă.
Dar unii cărturari mireni, şi teologi români au fost, în decursul isto
riei, adevăraţi «făcători de p ace» în sensul obişnuit al cuvîntului. Mi-aş
îngădui să citez o lucrare parenetică din prim ele decenii ale veacului
al X V I-lea, în văţă tu rile lu i N ea goe Basarab către iiu l său Teodosie,
una din prim ele lucrări de mare valoa re literară şi teologică la noi, în
care, într-un capitol special, se tratau problem e privind pacea şi răz
boiul. Se recomanda, ca în cazul năvălirii «unor oşti mai multe şi cu pu
tere mai m are» decît a românilor, să caute să se îm pace «prin cuvinte
bune şi blînde», ca astfel să fie salvate vieţiile unor oameni nevinovaţi
şi bunurile lor, iar lupta să înceapă numai în cazul refuzului propune
rilor de pace. Peste un secol, mitropollitul M atei al M irelor, egumenul
M înăstirii Dealu, în «S faturile» adresate unui domn muntean, A lexan
dru Iliaş, îl îndemna ca «p e vecin i cu multă înţelepciune fă-i să stea
în pace şi trimite des la ei soli de bunăvoinţă .şi scrisori de pace, ca în
vederea păcii». Iar la scurt timp, .învăţatul m itropolit de neam român
Petru M o v ilă al K ievului, în Sfaturile adresate fratelui său M oise, cu
prilejul urcării pe tronul M o ld o v e i (1630), îl îndemna — între altele —
«să trăiască în pace cu toţi cei dim prejur» şi să lupte pentru apărarea
patriei în caz de prim ejdie. Am dat aceste trei exem ple care nu erau
altceva decît «apeluri de pace», îndemnuri la «n e g o cie ri» sau la «tra
ta tive » pentru pace, fireşti, în condiţiile de atunci. Se adaugă la aces
tea, numele unor ierarhi sau alţi clerici români, care au fost trimişi să
încheie tratative de pace cu vecin ii ilor, sau unii care au îm piedicat de
clanşarea unor ciocniri armate, tot în vederea apărării v ie ţii credincio
şilor şi a pămîntului strămoşesc.
Din aceste mari fapte ale trecutului, reiese că poporul român a ştiut
întotdeauna să preţuiască şi să apere pacea. Chiar dacă uneori, datorită
îm prejurărilor vitrege de atunci, Biserica a binecuvîntat (luptele de apă
rare a ţării, ea a făcut aceasta fiind conştientă că apărarea v ie ţii este
o datorie morală impusă omului încă de la creaţie, aceeaşi îndatorire
avînd-o şi faţă de neamul căruia îi aparţinem, de soarta căruia Biserica
noastră s-a simţit întotdeauna răspunzătoare. Ea a fost conştientă că
poporul nostru îşi poate desfăşura en ergiile creatoare numai în liber
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tate şi în pace, a fost conştientă că rolul ei în viaţa poporului se v e ri
fică numai prin contribuţia pe care şi-o aduce da progresul social, la
ridicarea v ie ţii culturale şi economice, la binele comun.
Credincioasă tradiţiilor de apărare a păcii şi a libertăţii din trecut,
în zilele noastre Biserica O rtodoxă Română sprijină cu fermitate înal
tele principii umanitare promovate de ţara noastră şi de preşedintele
N ico lae Ceauşescu pe arena v ie ţii internaţionale, ştiind că rezolvarea
lor va duce la instaurarea păcii pe pămînt. Trăind în lume, ea nu se
poate izola de lume, de aspiraţiile ei, de durerile ei, de bunurile ei. în 
văţăm intele tragice ale celui de all doilea război mondial sînt încă v ii
în memoria popoarelor. Prea mulţi oameni au murit în lagăre de con
centrare sau pe cîm purile de luptă, prea multe orori şi crime au fost
comise, prea multe dureri, lacrim i şi suferinţe s-au abătut peste atîtea
m ilioane de oameni n evinovaţi ! De aceea, la diferite congrese mondiale
pentru dezarmare şi pace, la C onferinţele mondiale ale reprezentanţilor
retligiilor pentru pace, în Consiliul Ecumenic al Bisericilor, în C onfe
rinţa B isericilor Europene, în dialogul cu alte Biserici, şi în multe alte
întruniri intercreştine sau interreligioase, solii O rtodoxiei româneşti au
făcut cunoscută voinţa credincioşilor ei de a trăi în pace şi bună înţe
legere cu toate popoarele lumii, indiferent de neam, de limbă sau de
credinţă religioasă, de a contribui la apărarea şi consolidarea păcii pe
pămînt.
în actualele îm prejurări internaţionale, cînd Europa «a devenit un
imens arsenal de arme nucleare, de noi arme de distrugere în masă, cînd
viaţa întregii omeniri este ameninţată», toţi slujitorii Bisericii O rtodoxe
Române consideră că au datoria sfîntă de a face totul pentru a determina
oprirea cursei înarmărilor, pentru ca Europa şi lumea întreagă să fie
eliberată de arma nucleară, de pericolul unui dezastru atomic.
Ca fii ai Bisericii O rtodoxe Române, ca fii ai neamului românesc
care a avut de îndurat atîtea suferinţe de pe urma unor lupte duse pe
pămîntul ţării sale, şi mai ales în cele două războaie mondiale, ne ală
turăm m ilioanelor de semeni ai noştri, pătrunşi de imensa răspundere
ce o avem pentru soarta contemporanilor, dar şi a generaţiilor urmă
toare, stăruind în rugăciunile noastre «pentru pacea a toată lumea»,
«pentru unirea tuturor», pentru pacea deschizătoare a unei noi ere în
istoria omenirii. N e vom dovedi astfel fii vrednici ai poporului nostru
şi următori-ai strălucitelor tradiţii de libertate, de pace şi de dragoste
între oameni pe care le-au cultivat strămoşii noştri şi pe care Biserica
noastră le-a binecuvîntat întotdeauna».
Pr. prof. G h eo rgh e S îrbu — Seminarul T e olo g ic din B u cu reş ti:
«C e l ce urmăreşte desfăşurarea situaţiei internaţionale cu minte
lucidă şi cu dragoste fierbinte de viaţă şi de pace înţelege că lumea
se află în miezul unor importante evenimente.
Cine nu ştie că pacea şi securitatea lumii de astăzi sînt grav ame
ninţate ? Competiţia înarmărilor, provocată de interese şi ambiţii e g o 
iste, a atins proporţii prim ejdioase, unice în istorie. D ezvoltarea uim i
toare a tehnicii şi utilizarea acesteia pentru producerea de armament
ucigător, de instrumente ale morţii, fac din pace o problemă vitală. A r 
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mamentul, şi mai ales armamentul nuclear, cu care unii v or să popu
leze pînă şi spaţiul supraterestru, înseamnă distrugere şi m oarte; iar
dezarmare şi pace înseamnă viaţă. între înarmare şi dezarmare se con
fruntă moartea cu viaţa.
Mîntuitorul ni se revelează ca «Domn al p ăcii» (Rom. 16, 20). Evan
ghelia propovăduită de El este Evanghelia păcii (Fapte 10, 36 ; Efes., 6,
15), a păcii pe care ne-a lăsat-o ca testament, spunînd : «Pacea M ea dau
vouă, pacea M ea las vou ă » (Ioan 14, 27). El «a venit şi pacea a binevestit celor de departe şi celor de aproape» (Efes., 2, 17) şi «dă pace ori
cui care lucrează binele, fie iudeu, fie e lin » (Rom., 12, 18).
Ca Domn al Păcii, cunoscînd firea nestatornică şi ambiţiile oame
nilor, M întuitorul întrezăreşte războiul ca rezultat al neînţelegerilor
omeneşti, cînd prevede sfîrşitul Ierusalimului. Fiul lui Dumnezeu a plîns
de mai multe ori ca om, în viaţa Sa pămîntească. Sfînta Scriptmră ne
spune că Mîntuitorul, privind
cetatea
Ierusalimului, îi prevesteşte
acesteia zdrobirea şi plînge de mila acesteia (Luca 19, 41— 44).
Plînsul Mîntuitorului este expresia participării sale omeneşti la su
ferinţa omului care, din pricina nestatorniciei sale, este în stare să se
ridice îm potriva semenului său şi să distrugă bunurile acestuia. Plînsul
său nu este o atitudine a descurajării şi a înfrîngerii, pentru că Hristos,
Domnul Păcii, este biruitorul m orţii şi El este cel care ne-a îm bărbătat:
«Iar cînd vor începe să fie acestea, — referindu-se la ameninţarea su
ferinţei umane adusă de războaie ■— , prindeţi curaj, îmbărbătaţi-vă şi
ridicaţi capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie»
(Luca 21, 28).
îmbărbătarea omului este una dintre virtuţile de bază ale firii sale
şi la aceasta face apel Hristos, restauratorul acestei firi. M esajul creştin
este, în acest sens, un mesaj al îmbărbătării omului nu pentru biruinţă
în războaie, ci pentru biruinţă asupra războiului şi asupra răutăţii ome
neşti.
în străfundul credinţei noastre creştine este statornicit adevărul şi
credinţa că firea omenească, oricît de sălbăticită ar fi în pasiunile şi
pornirile sale, poate fi din rădăcină schimbată şi îmblînzită. De aceea,
datoria şi rostul preoţim ii a fost şi este de a lucra asupra acestei firi,
sădind în ea permanent nădejdea biruinţei binelui asupra răului, a în
frîngerii morţii şi izbînda vieţii. Sîntem, de aceea, recunoscători celor
care, de oriunde ar fi, iniţiază şi conlucrează în spiritul mesajului creş
tin, ocîrmuitorilor noştri care, din v oia lui Dumnezeu, nutresc aceleaşi
gînduri şi aceleaşi sentimente de pace şi bunăvoire între oameni.
Pacea este astăzi problema vitală a omenirii. Pacea se obţine prin
nevoinţe şi luptă constructivă pentru înlăturarea tuturor cauzelor care
o zădărnicesc şi, în primul rînd, a înarmării nucleare.
Apărarea păcii este o datorie care izvorăşte din conştiinţa noastră
religioasă eu care slu jim 'lu i Dumnezeu, prin slujirea oamenilor, dar
în acelaşi timp şi din calitatea noastră de fii ai poporului din care facem
parte.
în acest spirit noi, slujitorii Bisericii noastre strămoşeşti, pe teme
iul învăţăturii ei religioase şi pe experienţa ei de secole, ne simţim pe
deplin integraţi în viaţa, idealurile şi năzuinţele credincioşilor noştri,
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străduindu-ne permanent să ne aducem obolul nostru, atît pentru zidirea
vie ţii celei noi în ţară, cît şi pentru apărarea păcii în lume.
De aceea sîntem pe deplin solidari cu politica internă şi externă a
statului nostru, care sub conducerea înţeleaptă a preşedintelui N ico lae
Ceauşescu, creează premisele bunăstării şi progresului pe plan intern şi
ale păcii şi armoniei pe plan extern.
Sîntem pe deplin convinşi dă pacea constituie condiţia firească a
v ie ţii şi a progresului spiritual şi material. De aceea, noi sîntem solidari
cu întregul nostru popor şi cu toţi oamenii doritori de bine din întreaga
lume, şi luăm parte activă la toate eforturile lor de pace, «păzind unirea
duhului, în legătura p ăcii» (Efes., 4, 3)».
Pr. consilier Ioan M areş — Episcopia Romanului şi H uşilor :
«S-au scurs abia doi ani şi jumătate de cînd, în această sală şi în
acelaşi scop, din iniţiativa Prea Fericitului Patriarh Dr. Iustin Moisescu,
glasul conducătorilor şi al slujitorilor diferitelor culte din ţara noastră
şi de peste hotare, a exprimat în numele cultelor pe care le repre
zintă şi ale credincioşilor pe care-i păstoresc, simţămintele şi dorinţa de
pace, condamnînd cu hotărîre transformarea Europei şi a planetei noastre
intr-un arsenal nuclear.
Planeta noastră, cu viaţa ei multimilenară, cu cuceririle şi frumu
seţile ei, este ameninţată astăzi cu dezintegrarea, cu moartea.
în faţa acestei ameninţări apocaliptice se ridică o forţă mult mai
puternică şi anume energia spirituală a tuturor popoarelor iubitoare de
pace, capabilă să anihileze intenţiile diabolice ale celgr ce doresc să
piardă omenirea într-un cataclism atomic.
Din această forţă spirituală de neînvins fac parte cele mai multe
naţiuni ale planetei noastre, oameni de diferite categorii sociale, care
prin mitinguri, congrese, conferinţe şi întruniri, organizate în masă pe
plan local, naţional şi internaţional, cer libertate şi dreptate, pace şi ega
litate, armonie şi frăţie, pîine şi zile mai bune.
Luptă şi cer excluderea războiului şi a m orţii din viaţa om e n irii;
cer «ca pe pămînt să fie pace şi între oameni bunăvoire».
Poporul nostru, cu o istorie bimilenară, zămislit în duhul «evan gh e
liei păcii», «care niciodată nu a dorit al nimănui», oi a fost de ajuns cu
al său ( Prefaţa cărţii de învăţătură a m itro p olitu lu i Varlaam al M o ld o 
vei), a slujit, a luptat şi a apărat acest măreţ ideal, cu jertfa v ie ţii lor.
Biserica noastră strămoşească, în tot trecutul său istoric s-a iden
tificat cu m ăreţele idealuri şi aspiraţii ale poporului pe care l-a slujit.
Pacea este piatra de tem elie a Bisericii noastre şi slujirea ei este
lumină călăuzitoare a misiunii noastre. Pacea şi ecumenismul sînt coor
donatele apostolatului nostru social.
Ca slujitori ai Evangheliei păcii ştim că M întuitorul nostru Iisus
Hristos «ca Domn al iubirii, al iertării .şi al păcii», s-a jertfit pe lemnul
crucii, pentru ca «lumea să aibă viaţă şi mai mult să aibă» (Ioan,

10, 10 ).

De pe muntele fericirilor răsună peste veacuri în conştiinţa neamu
rilor glasul Mîntuitorului care fericeşte pe «făcătorii de pace».
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Sfinţii A p ostoli şi Sfinţii Părinţi ne îndeamnă «să trăim în pace
unii cu alţii» (Rom., 12, 18).
în acest context, Biserica noastră străbună munceşte şi se roagă în
«duhul păcii», actualizat permanent, în Jertfa Euharistică, jertfa păcii.
«Domnul p ăcii» binecuvintează această comuniune organizată de
Prea Fericitul Patriarh Iustin în spiritul păcii evanghelice ; binecuvin
tează toate iniţiativele şi eforturile întreprinse de Sfîntul Sinod, de slu
jito rii şi credincioşii Bisericii noastre, de înalţii ierarhi şi conducători
de culte din ţara noastră şi de pretutindeni, în îm plinirea acestui măreţ
deziderat al lumii contemporane.
în numele credincioşilor pe care-i păstoresc, în numele slujitorilor
şi al credincioşilor din «Ţ ara M old ovei de Jos», depunem mărturie de
credinţă să slujim vieţii, păcii şi unităţii neamului nostru românesc,
avînd convingerea că «Domnul p ăcii» este cu noi, pentru că sfîntă şi
dreaptă este dorinţa şi credinţa noastră.
De asemenea ne angajăm să sprijinim lucrarea cea dinlăuntru şi
cea din afară a statului român şi a conducătorului nostru, Dl. Nicolae
Ceauşescu, deoarece ne conduce pe drumul bunăstării şi al fericirii care
presupun şi cer pacea în lume.
V iaţa ne aparţine şi nim eni nu are dreptul să ne-o suprime. Zidu
rile despărţitoare dintre popoare nu ajung pînă la cer, ele aparţin lumii.
De aceea la glasul unit al întregii omeniri, ele se v o r spulbera ca zidu
rile Ierihonului.
Pacea este taina fericirii noastre. Cînd pacea va lua locul războ
iului, atunci făgăduinţele fericirilor biblice se v o r îm plini şi oamenii
v or trăi vrem uri mesianice. Pînă atunci nu vom înceta sa propovăduim
pacea şi iubirea dintre oameni şi popoare. Nu vom înceta să cîntăm
imnurile înfrăţirii universale. Nu vom înceta să ne rugăm pentru vre
muri cu pace şi pentru pacea a toată lumea.
O,
Doamne ! binecuvintează gîndurile şi in iţiativele de pace ale po
porului Tău, şi «ucide armele m orţii înainte ca ele să ne ucidă pe noi».
V om munci, ne vom ruga şi vom lupta pentru ca «p e pămînt să fie
pace şi între oameni bună v o ire ».
Diac. asist. Emilian Corniţescu — Institutul T e o lo g ic de grad Uni
versitar din B u cu reş ti:
«în ultima vrem e pe toate m eridianele planetei noastre se fac auzite
tot mai mult nenumărate v o c i ale oamenilor iubitori de pace şi dornici
de a trăi în libertate, de a făuri o viaţă prosperă pe tărîm material şi
spiritual. Pacea este cuvîntul de aur al tuturor oamenilor, din toate
timpurile, deoarece numai prin m ijlocirea ei se păstrează pe pămînt fi
rul v ie ţii şi se pune stavilă celor care învaţă arta de a ucide pe se
menii lor şi de a distruge toate cuceririle lumii civilizate. Ea are un
ecou adînc în conştiinţa fiecărui credincios, deoarece este de obîrşie
divină şi Sfînta Scriptură este cartea păcii.
Pe bună dreptate s-a spus că pacea uneşte pe oameni în spiritul
frăţietăţii, al libertăţii, încrederii, înţelegerii reciproce şi totodată duce
la crearea unor posibilităţi de a înlătura orice pericol al duşmanilor ei
care se opun muncii creatoare şi v ie ţii liniştite.
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în lumina Sfintei Scripturi, viaţa omului este un dar de la C re
atorul său, care se păstrează în siguranţă numai atunci cînd popoarele
trăiesc în bună înţelegere, numai atunci cînd, după cuvîntul profetului
Iezechiel, toţi locuitorii cetăţilor v o r ieşi şi v or arde armele, scuturile
şi pavezele, arcurile, săgeţile, lăncile şi suliţele (39, 9). Dacă pacea şi
următorii ei sînt vrednici de lauda lui Dumnezeu, cei care atentează
la libertatea şi viaţa semenilor lor, care sînt tot creaturi ale lui Dum
nezeu, sînt condamnaţi cu asprime, deoarece războiul, aşa cum aflăm
din rugăciunea Iuditei, nu trebuie să mai fie, şi Tatăl cel ceresc este
cel care pune capăt luptelor sîngeroase (9, 7). Din cauza vărsării de
sînge, regele D avid a fost oprit să zidească un locaş de închinăciune
lui Dumnezeu, lucrare pe care o va îm plini fiul său Solomon, căci acela
va fi paşnic şi v a da linişte tuturor celor dimprejurul său (I Parai., 22,
8— 9). Pacea cea fără hotar ar trebui să nu lipsească de pe frontispiciul
locaşurilor închinate Principelui păcii — Sar Şalom (Isaia 9, 5). Urmarea
ei însemnînd zidirea unei lumi noi, care preface stocurile de arme în
unelte agricole şi tehnice (Isaia 2, 4). Fratricidul a fost condamnat de
Dumnezeu, întrucît izvorăşte din pornirile rele, egoiste. De aceea cine
zice că iubeşte pe Dumnezeu şi urăşte pe semenul său, acela nu gră
ieşte adevărul (I Ioan 4, 20).
Sfînta Scriptură ne învaţă că pacea este un lucru dumnezeiesc, adu
cător de armonie, iar războiul o plagă, o energie distrugătoare care se
opune raţiunii şi soluţionează în mod arbitrar neîn ţelegerile dintre oa
meni. Dreptul la viaţă al fiecărei naţiuni o obligă să trăiască în pace
şi să se afirme în istoria universală prin biruinţe spirituale şi cultu
rale şi nu prin izbînzi militare, care sînt vrem elnice şi nesigure. De
pace au n evoie toate popoarele, mari sau mici, întrucît războiul duce
la pieire şi, din cauza lui, istoria timpurilor vechitestam entare ne arată
că vestite im perii ale antichităţii — sumerieni, acadeeni, asirieni, ba
bilonieni, etc. — au dispărut, cultura şi civilizaţia lor fiind cunoscută
de un număr mic de specialişti. în această situaţie, m ărturiile scripturistice şi evenim entele din istoria universală ne arată adevărul că cei
ce caută pacea îşi asigură viaţa, iar cei ce folosesc lupta sînt expuşi pe
ricolului de a pieri. Fărădelegile popoarelor puternice au fost condam
nate cu vehemenţă de profeţii Isaia, Ieremia şi Naum, ultimul profe
ţind căderea N in iv e i (capitala Imperiului asirian).
Sămînţa păcii, ca şi creştinismul, a pătruns pe .meleagurile patriei
noastre din sec. I şi ea a rodit în sufletele strămoşilor noştri dornici
de a trăi în bună pace cu toţi oamenii (Rom., 12, 10). De-a lungul se
colelor, ei au dovedit lumii că sînt crainici ai păcii şi iubitori ai gliei
lor, ideal pe care îl slujesc azi cu mult elan fiii României socialiste şi
în mod cu totul deosebit cel mai iubit fiu al poporului român, Dl. pre
şedinte N ico lae Ceauşescu. Duhul păcii a dominat şi domină toate ac
ţiunile îndreptate spre binele şi fericirea popoarelor ; el trebuie să aibă
prioritate în toate obstacolele ce se ridică îm potriva vieţii.
Ca teolo gi îşi în acelaşi timp ca fii ai patriei noastre, trebuie să
slujim idealurile măreţe ale păcii, deschizătoare de largi perspective
în făurirea unei lumi mai bune şi mai drepte pe planeta noastră. Rea
lizarea securităţii şi cooperării în Europa înseamnă salvgardarea păcii
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şi evitarea măcelului nuclear. Pacea este o problem ă practică, care an
gajează pe toţi oamenii şi în ceasul de acum ea trebuie, prin fapte, să
se instaureze mai mult în lume».
Prot. V asile Petrica — P io to ie ria Reşiţa :
«M unicipiul Reşiţa, unde funcţionez ca protopop ortodox român,
este unul din cele mai vech i şi importante centre siderurgice din ţară.
O amenii lui de peste 200 de ani plămădesc în cuptoare fierul, supunîndu-1 v o ii şi dorinţei lor, dîndu-i chipul ce-1 doresc. în lupta aceasta cu
fierul li s-a im primat în suflet ceva din forţa şi trăinicia metalului. Şi
unul dintre poeţii contemporani, referindu-se la munca plămădirii meta
lului, a zis :
«Şi fierului de-i dai numai bătaie,
el îţi dă înapoi surzenie şi ură.
Şi dacă doreşti ca după voie să-ţi încovoaie
dă-i, înainte de orice, căldură»..
Deci fierul îşi primeşte mlădierea care-1 duce la diverse forme nu
mai prin dogorirea căldurii. Această idee legată de munca cu metalul
putem s-o transpunem cu chip de semnificaţie în raporturile dintre oa
meni. Şi aşa putem zice că adevărate legături între oameni apar şi se
cimentează numai acolo unde se degajă căldura dragostei. Deci oamenii,
pentru a munci, pentru a crea, au nevoie de raporturi fireşti de dragoste
şi nu de opusul ei. Dragostea o descriu prozatorii, o cîntă poeţii şi o
transpun în imagini pictorii şi sculptorii, şi o fac să răbufnească din
adîncuri muzicienii. Dar în plenitudinea ei a descris-o doar Apostolul
Pavel, cel care a fost denumit «gura lui Hristos». El a zis că «dragostea
niciodată nu p iere». Iar M întuitorul Hristos cînd a fost să definească
imaginea adevăratului creştin, a zis : «întru aceasta v or cunoaşte oa
menii că ai M e i ucenici sînteţi, de v e ţi avea dragoste între v o i». Aşa
fiind, dragostea devine o virtute teologică. Transpunînd-o în m ediul so
cial, ea primeşte o formă concretă, creînd un cadru precis, căci ea pleacă
din inimile oamenilor şi pătrunde în sfera relaţiilor interumane, d eve
nind ceea ce ştim a fi o mare valoare, şi anume : pacea.
Toţi sîntem conştienţi ce înseamnă pacea şi ce poate aduce opusul
ei, războiul. Ştim că pacea înseamnă viaţă iar războiul, păcat şi moarte,
înţelegem azi mai mult decît oricînd că pacea e prim ejduită şi răz
boiul este posibil. Războiul dus în condiţiile actuale, ale tehnicii avan
sate, înseamnă război nuclear, care poate pune capăt creaţiei lui Dum
nezeu.
De aceea ca teologi, avem responsabilităţi să vestim, şi să vestim
curajos şi direct, idealul păcii şi să cerem cu tărie ca să se treacă la
dezarmare întrucît stocurile de armament nuclear constituie prin ele
însele o mare prim ejdie. în acest sens avem de urmat extraordinarul
exemplu al preşedintelui N ico lae Ceauşescu care şi-a atras dragostea,
simpatia şi stima poporului român şi a opiniei publice mondiale pentru
că a transformat lupta pentru pace în obiectivul m ajor al v ie ţii şi acti
vităţii Domniei sale.
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Dezarmarea e necesară pentru că cheltuielile legate de crearea ar
mamentului nuclear constituie o povară enormă pentru popoarele să
race şi slab dezvoltate, a marii m ajorităţi a om enirii deci.
De aceea, să ne pronunţăm ferm pentru dezarmare şi să ne expri
măm dezacordul nostru faţă de tendinţa de creare şi stocare de arme
atomice. Acest cerc vicios în care s-a intrat — de a se săpa groapa
om enirii prin investire de bani şi inteligenţă umană — trebuie să în
ceteze. Aceasta depinde nu numai de marile puteri, ci şi de noi, oa
menii Bisericii, căci ştim că multe pot face cei buni împreună.
Fie ca această chemare a Cultelor din România, pentru dezarmare
şi pace, să însemne un pas înainte pentru realizarea acestui sfînt
id e a l!».
Pr. inspector N icolae Popescu — Episcopia B u ză u lu i:
«N u ne alarmăm în disperare, dar sîntem îngrijoraţi de faptul că
astăzi 40.000 de copii mor zilnic în lume de malnutriţie, iar cheltuielile
militare au atins imensa cifră de 800 m iliarde de dolari, existînd deja
pe glob arme nucleare capabile să distrugă de cinci ori viaţa pe pă
mînt şi să transforme planeta noastră într-un deşert radioactiv.
Conştient de acest mare pericol, poporul român mereu doritor de
pace a lansat noi Apeluri de pace şi dezarmare, manifestîndu-şi tot mai
puternic hotărîrea sa de a face totul pentru oprirea cursei înarmărilor,
pentru trecerea la dezarmare şi în primul rînd la dezarmarea nucleară,
chemînd la realizarea acestor deziderate toate popoarele, toate forţele
progresiste şi realiste din lume, toţi oamenii doritori de bine, indife
rent de con vin gerile lor politice, filosofice şi religioase.
A v în d la bază ideile şi acţiunile preşedintelui României, Domnul
N ico lae Ceauşescu, Apelurile, aşa cum sînt concepute, exprimă o pro
fundă stare de spirit, o hotărîre ce defineşte în fapt fiinţa naţională a
poporului nostru, dornic să-şi făurească prezentul îşi viitorul în pace,
dornic să-şi consacre capacitatea de creaţie, forţele şi resursele, exclu
siv în direcţii constructive pentru apărarea v ie ţii şi a păcii pe pămînt.
Sîntem convocaţi la această Adunare tocmai pentru ca noi, sluji
torii cultelor din România, alături de întregul nostru popor, să ne spu
nem cuvîntul în problem ele dezarmării şi ale păcii. Dar cum şi prin ce
m ijloace ?
Ştim că misiunea noastră în lume este nu numai de a sfinţi şi con
duce poporul, dar şi a-1 învăţa. Şi în acest context, ca factori de edu
caţie şi îndrumare obştească, noi avem rolul important ca prin acest
cuvînt să distrugem războiul, învăţînd pe credincioşii noştri să tră
iască uniţi în dragoste şi pace, avînd în primul rînd exemplul nostru
personal.
Convinşi de avantajele păcii, să atragem cu m ijloacele noastre spe
cifice pe toţi oamenii doritori de pace, şi împreună cu ei să căutăm să
influenţăm sau să izolăm pe aceia care mai cred că prin înarmare se
aduce un plus de securitate.
De-a lungul istoriei noastre de două ori milenare, Biserica O rto
doxă Română a fost întotdeauna alături de credincioşii ei, iar astăzi
mai mult ca oricînd îşi ridică energic glasul îm potriva înarmărilor nu
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cleare, îm potriva instalării de noi rachete în Europa, cerînd statornici
rea păcii şi încrederii între oameni şi popoare.
Ca fii ai acestei Biserici, ca cetăţeni ai scumpei noastre patrii —
R. S. România — şi ca membri ai F.D.U.S., urmînd tradiţia de veacuri
a unei rodnice slujiri îri folosul binelui şi păcii, clerul şi credincioşii
Bisericii noastre — inclusiv cei din Eparhia Buzăului, din care şi eu
fac parte — au aderat din toată inima la ideile nobile cuprinse în A p e 
lurile pentru dezarmare şi pace ale F.D.U.S. şi în A p elu rile M .A.N .
către parlamentele şi parlamentarii din statele europene, S.U.A. şi
Canada.
Lucrările prezentei Adunări ne-au oferit prilejul să ne manifestăm
gîndurile şi con vin gerile noastre cu p rivire la foloasele păcii, dar mîine
va fi ziua bilanţului şi documentele pe care le vom adopta v or fi noi
chemări la raţiune.
Spunînd un N U hotărît înarmărilor şi oricărei forme de război, ne
angajăm că vom fi întotdeauna alături de poporul mostru, de toate po
poarele şi de toţi oamenii doritori de bine, şi că ne vom spori străda
niile noastre pentru ca pe pămînt să fie pace şi între oameni bunăv o ire ».
Pr. prof. V asile Irina — Seminarul T e o lo g ic N eam ţu :
«C ob orît din codrii v e rzi de brad din Munţii Neamţului, de pe v a 
tra de adîncă spiritualitate românească, M înăstirea Neamţu, pe a cărei
piatră de credinţă şi de vieţuire stă focarul de cultură teologică, Se
minarul de la Neamţu, al cărui dascăl de lim bă românească sînt, am
astăzi acest fericit prilej, ca de la această înaltă tribună a Adunării
Cultelor din România, să-mi exprim din toată inima mărturisirea de
credinţă în legătură cu problem ele arzătoare ale bătrînei noastre Terra
securitatea mondială, cooperarea în Europa şi în întreaga lume, oprirea
amplasării rachetelor cu rază medie de acţiune, retragerea şi distru
gerea celor existente, dezarmare generală şi totală, şi un N U hotărît
războiului.
C ele trei zile în care am fost chemaţi aici să petrecem în colabo
rare, înţelegere, dragoste şi unitate de gînd şi faptă, rod al libertăţii
cultelor în România socialistă, îşi găsesc parcă o impresionantă asemă
nare cu cele trei zile de nelinişte a «o iţe i bîrsane» din balada M ioriţa,
care-şi vesteşte stăpînul de planul celorlalţi doi tovarăşi ce-şi puse
seră în gînd ca la apus de soare să-l om oare pe acesta. Intr-adevăr ne
încearcă pe toţi nelinişte de spectrul sumbru al unui cataclism nuclear,
în care raţiunea de a fi ar putea fi învinsă de o anumită raţiune de
a nu fi. Atunci, asemenea poetului, ne-am cutremura, nu de moarte,
ci de veşnicia ei. Căci într-o eventuală conflagraţie mondială nu vor
putea să rămînă nici învingători şi nici Învinşi.
De aceea, răspundem chemării conducătorului ţării noastre, Domnul
N icolae Ceauşescu, de a face totul pînă nu va fi prea tîrziu, ca războiul
să fie exclus din viaţa popoarelor şi pacea să stăpînească peste în
treaga planetă. Pacea este un tem ei izv orît din însăşi învăţătura M întuitorului nostru Iisus Hristos. La pace ne îndeamnă apoi şi firea popo
rului nostru, născut în dureri, căci a fost aşezat în calea tuturor răută
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ţilor. Dominanta structurii sale de neam e sentimentul prieteniei, al om e
niei, buna convieţuire cu toate naţiunile conlocuitoare din ţara noastră,
sentimentul dreptăţii, al echităţii, al respectului reciproc şi al întraju
torării. Istoria noastră demonstrează spiritul de înţelegere, dragoste şi
pace al poporului nostru. El a fost dintotdeauna prieten cu tot ce mişcă
în ţara aşta — «rîul, ram ul» — , dar iubirea lui de moişie a fost un
zid care nu s-a înfiorat şi nici nu se înfiorează de v re o faimă baiazidă.
Exemplul cel mai concludent ni-1 oferă conducătorul ţării, Domnul
N icolae Ceauşescu, care stă în fruntea frontului de luptă pentru pace,
şi cheamă omenirea la dezarmare, progres social şi la realizarea unui
climat de pace şi de înţelegere între oameni şi popoare.
în sfîrşit, argumentul cel mai convingător al atitudinii noastre de
respingere a războiului, îl constituie urmările dezastruoase ale războa
ielor din trecut, dar mai ales ale urmărilor ce ar avea loc în urma unui
război nuclear mondial.
Poetul Eugen Jebeleanu, în poemul său «Surîsul Hircxşimei», în c a
pitolul V I intitulat «N oaptea soarelui», redă urmările bombardamentului
atomic săvîrşit asupra oraşului Hiroşima în 1945 :
«U n trăsnet ! / Deodată, toate ceasurile au stat / O gheară a scă
pat /’ şi a sfîşiat din creştet văzduhul / Urlînd, încovoiat, văzduhul ză
m isleşte sicrie de cenuşă, / mari dricuri ce se surpă, / flăcări şi ce
nuşă i şi leagă cerul şi pămîntul / cu stîlpi de flăcări şi cenuşă />.
După distrugerea oraşului nu se mai văd decît cimitire inexisten
te... inexistente / M orminte inexistente... vînt... vînt... vînt... vînt... ! Iar
mai cu seamă se ved e cenuşa celor trecuţi prin flăcări, dar care au
glas şi spun : «N u ştiu a cui s în t; toţi s-au preschimbat în mine. / Nu
ştiu cine sînt, sînt însă».
Condamnînd pe cavalerii forţei şi adepţii războiului imoral, ce
nuşa, chiar cenuşa celor morţi, îi avertizează ameninţător pe făcătorii
de războaie : «N u v ă jucaţi cu mine, ucigaşi, / căci v-alunec printre
degete, sînt vie, / zvîrliţi-m ă-n ocean, e-n van ! / în cupa voastră sînt,
şi sînt leşie / Fugiţi ! căci sînt cenuşă, pot intra / ca umbra lunecînd
pe sub uşă / şi să mă cern pe chipul vostru-n somn / şi să v ă dau sărutu-mi de cenuişă».
Să dăm tărie conştiinţei noastre drepte şi să facem ca pacea să
domnească veşnic pe p ăm în t!».
Pr. T e o lil Dumitrescu —

vica r adm inistrativ al Episcopiei B u ză u lu i:

«Ştim că în prezent cursa înarmărilor şi îndeosebi a înarmărilor
nucleare afectează grav ansamblul relaţiilor internaţionale, aruncă po
veri de nesuportat pe umerii popoarelor, face să planeze asupra om e
nirii cele mai mari p ericole din întreaga sa istorie.
Continuarea acestei curse însemnează o risipă absurdă de resurse
umane şi materiale, frînarea dezvoltării economice şi agravarea deca
lajelor existente. Şi totuşi mii de laboratoare lucrează pentru produ
cerea armelor chimice şi bacteriologice, în scopuri de distrugere. Su
mele destinate cercetărilor şi producerii de arme tot mai nim icitoare
se ridică la zeci de m iliarde de dolari, aproxim ativ o pătrime din to 
talul fondurilor alocate pe plan mondial cercetărilor ştiinţifice.
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Suma totală destinată anual înarmărilor este de 20 de ori mai mare
decît ajutorul acordat ţărilor sărace, deoarece numai un singur avion de
luptă ultramodern echivalează cu costul unui m ilion tone porumb, în
timp ce în lume mai există m ilioane de oameni care mor de foame,
alte milioane care mor de sete şi alte m ilioane care mai înoată încă în
întunericul neştiinţei de carte.
Toate acestea ar putea constitui premisele dezlănţuirii unui nou
conflict mondial, în care fiecare parte ar folosi toată forţa îşi toate m ij
loacele de care dispune pentru a-1 distruge pe celălalt, ceea ce ar duce
la moartea şi dispariţia v ie ţii pe pămînt, ştiut fiind că puterea încărcă
turilor nucleare existente este de cinci ori mai mare decît ar fi ne
cesar pentru transformarea globului pămîntesc într-un deşert radioactiv.
In această gravă situaţie nu există altă sarcină mai urgentă decît
aceea de a se întreprinde acţiuni hotărîte şi energice, atît din partea
guvernelor, cît şi din partea opiniei publice, pentru a determina marile
puteri ale lumii să stopeze competiţia m ilitară şi să treacă la dezarmare,
în primul rînd la dezarmarea nucleară.
Fiecare fiinţă omenească are sfînta datorie să devină un factor ac
tiv, viu şi dîrz, un luptător neobosit pentru pace, şi să condamne cu
hotărîre orice tendinţă de acumulare de arme m icleare pe teritoriul
Europei, precum şi oriunde în întreaga lume, pentru ca popoarele să
trăiască în linişte, să se consacre muncii şi luptei paşnice pentru pros
peritate.
în această privinţă, iniţiativele de pace ale Domnului preşedinte
N ico la e Ceauşescu sînt o grăitoare expresie a voin ţei de pace a po
porului român, o vibrantă şi înflăcărată chemare la acţiune şi respon
sabilitate în apărarea păcii şi a v ie ţii popoarelor, sînt valoroase docu
mente ce reflectă în modul cel mai convingător profunda preocupare
a poporului nostru pentru viaţa şi pacea întregii lumi.
în asemenea împrejurări ce putem face noi, slujitorii Bisericii lui
Hristos, împreună cu credincioşii noştri ? Lumea vrea pace. T oţi oa
m enii sînt fiii lui Dumnezeu şi toţi au dreptul la viaţă şi la pace.
Vom înteţi rugăciunile noastre către Dumnezeu pentru linişte şi
pace pe pămînt. N oi, slujitorii Sfîntului Altar, împreună cu credincioşii
noştri, declarăm solemn încă o dată că aderăm cu toată fiinţa noastră
la acţiunile pentru pace ce se desfăşoară în ţară şi în lume, şi rugăm
pe M întuitorul Iisus Hristos, Domnul Păcii, să ne ajute să fim peste
tot slujitori ai păcii, ca pacea să fie atotstăpînitoare în sufletele noastre,
în fam iliile noastre, în toată lumea, ca în pace să producă uzinele, în
pace să rodească ogoarele, în pace să se ctitorească pentru toţi o viaţă
tot mai bună şi mai fericită, în pace să poată creşte copiii, viitorul ţării
şi al omenirii.
Trăiască şi înflorească pacea pe p ăm în t!».
CONCLUZII
Secţia a

111 - a

V iaţa umană, dar dumnezeiesc suprem pe pămînt, şi planeta însăşi,
sînt astăzi mai mult ca oricînd ameninţate cu distrugerea printr-un
cataclism nuclear provocat de însăşi mintea şi mîna omului.
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Din nefericire, şi ca un paradox al civilizaţiei şi al culturii, Europa
— în care acestea au atins cele mai înalte culmi — a d even it un
imens arsenal de arme nucleare tot mai sofisticate şi cu o putere de
distrugere totală.
Securitatea, element indispensabil al păcii, a constituit totdeauna
şi este şi astăzi una dintre aspiraţiile cele mai profunde şi legitim e ale
umanităţii. A fost o vrem e cînd se credea că securitatea statelor de
pinde de posedarea celor mai ucigătoare arme. Astăzi, în contextul
escaladării fără precedent a înarmărilor nucleare, pacea lumii întregi
şi securitatea popoarelor şi a statelor sînt grav ameninţate.
1. Asistăm la o înrăutăţire sporită a relaţiilor internaţionale prin
producerea în serie şi amplasarea rachetelor nucleare cu rază medie
de acţiune, precum şi a altor arme de distrugere în masă, pe conti
nentul european şi în alte părţi ale lumii. De aceea, pe drept cuvînt,
putem spune că niciodată în istoria ei milenară omenirea nu s-a aflat
în faţa unei situaţii atît de grave, care pune în pericol însăşi viaţa şi
existenţa planetei. Căci este suficient să amintim că datorită p rolife
rării şi amplasării rachetelor nucleare, fiecare locuitor al Europei poale
fi ucis de 114 mii de ori. Pe de altă parte, uriaşele fonduri destinate
înarmărilor constituie un obstacol serios în calea dezvoltării şi pro
gresului general al omenirii.
N estăvilita cursă a înarmărilor nucleare aduce după sine tensiuni
internaţionale, întreţine şi intensifică conflictele apărute şi aprinde noi
conflicte în diferite părţi ale lumii, fiind un obstacol în calea destinderii,
accentuînd şi alim entînd dorinţa de înarmare a statelor care fac parte
din alianţe militare diferite. Totodată, această cursă a înarmărilor ame
ninţă securitatea statelor, sporeşte sentimentul de nesiguranţă şi mă
reşte riscul războiului nuclear care ar duce la dispariţia v ie ţii înseşi.
Prim ele victim e ale unui astfel de război v or fi popoarele şi statele
Europei.
V oin d să trăiască în linişte şi în siguranţă, în cooperare şi bună
înţelegere, popoarele Europei au desfăşurat ample acţiuni de masă prin
care şi-au manifestat opoziţia lor fermă faţă de aceste înarmări, precum
şi hotărîrea lor de a determina cele două mari supraputeri nucleare
şi statele deţinătoare de arme nucleare sau care au acceptat astfel de
arme pe teritoriul lor, de a renunţa la producerea, procurarea şi fo lo 
sirea lor.
2. Oprirea cursei înarmărilor şi în special a celor nucleare, con
stituie un prim pas, hotărîtor, spre securitate şi cooperare în Europa
şi în lumea întreagă. Este ştiut că un plus de înarmare nu înseamnă
deloc mai multă siguranţă ci, mai degrabă, un spor de prim ejdii. A s t
fel, amplasarea rachetelor nucleare cu rază medie de acţiune, în unele
ţări apusene ale Europei, constituie cel mai mare pericol la adresa se
curităţii europene. De aceea, cea mai importantă problemă care se im 
pune pentru existenţa şi securitatea Europei în momentul actual este
oprirea instalării noilor rachete americane cu rază medie de acţiune,
precum şi a contra-măsurilor nucleare anunţate de Uniunea Sovietică,
reluarea negocierilor sovieto-am ericane în vederea realizării unui acord
14 — B. o. R. v
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care să ducă la eliminarea rachetelor nucleare şi apoi a oricăror arme
nucleare din Europa şi din lume.
3. Statornicirea păcii şi întărirea securităţii în Europa şi în întreaga
lume, impun anumite măsuri şi acţiuni concrete din partea factorilor
de decizie şi a popoarelor, în spiritul principiilor înscrise în Actul final
de la H elsinki şi a conferinţelor Post-Helsinki — M adrid şi Stockholm.
Conferinţa de la M adrid a însemnat o etapă pe linia întăririi încrederii
şi colaborării între statele semnatare ale Actului final de la Helsinki.
Conferinţa de la Stockholm pentru măsuri de încredere şi securitate şi
pentru dezarmare în Europa trebuie să ducă la statornicirea unor în
ţelegeri pozitive, îndreptate spre reducerea pericolului de război, întă
rirea stabilităţii în relaţiile internaţionale pe continentul european. Ea
poate avea un rol important în depăşirea situaţiei create în Europa, în
reluarea şi afirmarea p oliticii de destindere, de încredere, de dezarmare,
securitate şi pace.
România, preşedintele N ico lae Ceauşescu, au devenit un simbol al
luptei pentru destindere, securitate şi pace în Europa şi în întreaga
lume. Sînt bine cunoscute iniţiativele şi acţiunile României în acest
sens, între care amintim îngheţarea şi reducerea cheltuielilor militare
pentru înarmări, retragerea trupelor ţărilor celor două blocuri de pe
teritoriul altor state ; desfiinţarea bazelor militare de pe teritorii stră
ine ; angajamentul solemn de a nu amplasa arme nucleare de nici un
fel pe teritoriul altor state ; acordarea de garanţii statelor care renunţă
la arme nucleare că, în nici o împrejurare, nu se vor folosi aceste arme
îm potriva lor.
România dă o atenţie cu totul deosebită opririi amplasării de ra
chete nucleare cu rază m edie de acţiune şi distrugerii celor existente
în Europa.
De asemenea, România consideră necesară şi urgentă reluarea tra
tativelor sovieto-am ericane pentru realizarea unui acord care să ducă
Ia eliminarea totală a rachetelor cu rază m edie de acţiune îşi apoi a
celorlalte arme nucleare din Europa şi din întreaga lume.
In sprijinul securităţii şi cooperării în Europa, ţara noastră se pro
nunţă şi acţionează pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii
şi colaborării, fără arme nucleare şi baze militare străine. In acelaşi
timp, ea sprijină crearea unor zone fără arme nucleare atît în Nordul
şi centrul Europei, cît şi în alte regiuni ale lumii.
Propunerile, iniţiativele şi acţiunile româneşti ale preşedintelui
N icolae Ceauşescu pentru statornicirea păcii, securităţii şi cooperării
între state şi popoare au ca obiectiv apărarea v ie ţii şi crearea condi
ţiilor de dezvoltare a acesteia. A v în d în vedere realismul şi profundul
lor umanism, reprezentanţii şi credincioşii Cultelor din România le spri
jină cu fermitate şi consecvenţă, rntrucît acestea îşi găsesc fundamen
tare şi în credinţele şi con vin gerile lor religioase.
4. Naţiunile şi popoarele sînt realităţi umane v oite de Dumnezeu
(Fapte 14, 15), avînd menirea de a se dezvolta liber şi independent, după
specificul lor etnic, î n . armonie şi conlucrare cu celelalte popoare şi
naţiuni. Securitatea şi cooperarea acestora sînt v oite de Dumnezeu şi
îşi au temeiurile lor în însăşi fiinţa şi viaţa omului.
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5.
Securitatea şi cooperarea nu-şi pot găsi îm plinirea decît într-un
climat de încredere reciprocă. B isericile creştine şi toate religiile sînt
chemate să contribuie la edificarea încrederii între oameni, condiţie
esenţială a cooperării în slujba păcii şi securităţii.
ŞEDINŢELE PLENARE D IN 22 ŞI 23 IUNIE 1984
V in eri 22 şi sîmbătă.23 iunie 1984, la orele 9,00, Adunarea Cul
telor din România pentru dezarmare şi pace, şi-a reluat lucrările în
plenară.
Participanţii din ţară şi de peste hotare şi-au prezentat gîndurile
şi poziţia lor, subliniind necesitatea urgentării acţiunilor în favoarea
păcii, pentru înlăturarea pericolului nuclear care ameninţă planeta
noastră şi însăşi viaţa ei.
Luările de cuvînt s-au continuat după cum urmează :
Dl. Dumitru Popa — Preşedintele C ultului A d ventist
Şaptea :

de

Ziua

a

«Pacea deplină, eternă, iată esenţa şi obiectivul relig iei lui Hristos,
căci sîntem asiguraţi că «lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada ne
prihănirii — odihna şi liniştea pe vecie. Poporul M eu va locui în lo 
cuinţa păcii şi în adăposturi liniştite» (Isaia 32, 17— 18). Fiul lui Dum
nezeu şi Fiul omului rostea cu valoare de legămînt : «C ăci Eu ştiu gîn
durile pe oare le am cu p rivire la voi, gînduri de pace şi nu de nenoro
cire, ca să v ă dau un v iitor şi o n ădejd e» (Ier., 29, 11).
Reamintim aceste adevăruri statuate de cel care este «Domn al
păcii», pentru a eviden ţia îndatorirea ce ne revin e de a contribui la
promovarea idealurilor de pace şi bună înţelegere între oameni şi p o
poare.
Trebuie să recunoaiştem că omenirea trăieşte în prezent perioada
cea mai dramatică din întreaga ei istorie. în condiţiile proliferării ar
melor nucleare, problema păcii nu mai este numai o problemă de ordin
politic, ci în aceeaşi măsură este o problemă de ordin moral şi religios,
o problemă de viaţă şi de moarte. Şi dacă nimeni nu poate rămîne indi
ferent atunci cînd este în pericol viaţa cuiva, cu atît mai mult cei a
căror credinţă este ancorată puternic în cel care este Izvorul v ie ţii şi
a cărui lucrare în m ijlocul omenirii a fost să aducă belşug de viaţă
şi pacea.
Mom entul istoric pe care-1 trăim cere ca nu numai să vorbim des
pre pace, ci să şi acţionăm puternic pentru apărarea cauzei păcii în
lumea întreagă. Este datoria şi chemarea noastră de a promova idealu
rile de pace între oameni şi naţiuni, de a fi elemente catalizatoare în
lupta pentru eliberarea omenirii de coşmarul holocaustului nuclear. Este
logic, drept şi propriu pentru creştini ca să fie exponenţii păcii îşi ai
bunelor relaţii între oameni şi să prom oveze pacea. .A face altfel ar
însemna să ne renegăm rolul şi chemarea pe care le avem în această
lume. Viaţa m iliardelor de oameni, de bărbaţi şi femei, bătrîni, tineri
şi copii, a credincioşilor Bisericilor noastre, existenţa noastră in d ivi
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duală se află în joc şi sîntem datori să facem totul pentru a sprijini
orice efort care se face spre binele, pacea şi armonia între oameni.
Cultele religioase nu pot sta departe de această n evoie fundamen
tală a omenirii de astăzi, fără să-şi piardă identitatea îşi menirea pe
care le au în această generaţie. N e identificăm cu nevoia de pace a
omenirii şi cu năzuinţele şi acţiunile întregului nostru popor, în frunte
cu preşedintele ţării, Domnul N icolae Ceauşescu, de a apăra bunul cel
mai sfînt dat oamenilor — viaţa. Sîntem datori a fi factori activi în
această nobilă acţiune de prom ovare a idealurilor de pace, cooperare
şi bună înfrăţire între oameni şi popoare, pentru apărarea dreptului su
prem al omenirii la existenţă, la viaţă, pentru a asigura generaţiei pre
zente şi viitoa re o viaţă demnă şi paşnică.
N oi, credincioşii îşi pastorii Cultului A d ventist de Ziua a Şaptea,
sîntem mîndri că România socialistă şi preşedintele N ico lae Ceauşescu
au adus şi aduc o contribuţie de excepţională însemnătate, recunoscută
şi pe plan internaţional, la întărirea şi sporirea rîndurilor frontului
pentru apărarea păcii, la combaterea şi izolarea cercurilor şi grupărilor
militariste şi imperialiste, favorabile înarmării şi pregătirii statelor pen
tru coilfruntare militară, la prom ovarea prieteniei şi colaborării între
toate popoarele lumii. Cauza păcii este şi trebuie să rămînă esenţa reli
giei, menirea şi chemarea noastră ca slujitori ai E vangheliei Păcii.
îmi exprim mulţumirea pentru organizarea acestei Conferinţe a
C ultelor religioase din România Socialistă, pentru pace. Ocazia aceasta
în sine are o valoare de simbol pentru viaţa şi activitatea noastră în
contextul v ie ţii şi problem elor contemporane. Dacă oamenii s-ar cu
noaşte mai bine, s-ar iubi mai mult.
în climatul plăcut al libertăţilor religioase de care ne bucurăm în
patria noastră, Cultul creştin adventist de ziua a şaptea îşi desfăşoară
viaţa şi activitatea, bucurîndu-se de echitate socială şi libertate reli
gioasă deplină, asemenea tuturor cetăţenilor ţării, ceea ce ne face să
fim gata — aşa cum facem şi astăzi — de a ne angaja cu tot ceea ce
avem şi sîntem de partea binelui, spre a fi acea picătură necesară în
clinării balanţei în favoarea păcii, a vieţii, a armoniei, a bucuriei şi
muncii creatoare, în acest moment crucial al istoriei om enirii».
Mons. Ioan Robu — A dm inistrator
R om ano-C atolice — B u cu reş ti:

Diecezan

al

A rhiepiscopiei

«Adunarea Cultelor din România pentru dezarmare şi pace s-a în
scris în mod minunat în cadrul general de solidaritate activă a Româ
niei cu toate popoarele lumii şi cu forţele păcii de pretutindeni, fiind
o manifestare firească în contextul activităţii pentru pace desfăşurată
de întregul nostru popor, în frunte cu preşedintele N ico lae Ceauşescu,
luptător neînfricat pentru realizarea acestui scump ideal al umanităţii.
Propunerile şi iniţiativele pentru pace ale preşedintelui ţării noastre şi
ale României socialiste au constituit şi pentru Culte cadrul firesc de
manifestare a acestei dorinţe de a apăra pacea şi viaţa.
Sîntem prezenţi aici pentru a da glas speranţei noastre că omenirea
are capacitatea nu numai să supravieţuiască, dar să devină mai bună
şi mai dreaptă. Speranţa noastră este p rivire încrezătoare spre Dum
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nezeu şi spre oa m e n i; spre Dumnezeu care i-a dat Bisericii misiunea
de a predica Evanghelia p ă c ii; spre toţi oamenii de bunăvoinţă, con
ştienţi de responsabilitatea lor în problema păcii.
Alături de celelalte Culte din ţara noastră şi de peste hotare, creşti
nii Bisericii C atolice au fost şi rămîn mereu conştienţi de vocaţia lor
plină de responsabilitate de a propovădui pacea în lume. «Staţi deci
tari, avînd m ijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcîndu-vă cu pla
toşa dreptăţii. încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia
p ăcii» (Efes., 6, 14— 15). «Să urmărim cele ale păcii şi cele ale zidirii
unuia de către altul» (Rom., 14, 19).
Tema vestirii păcii în Sfintele Scripturi este mereu reluată de do
cumentele m agisteriului bisericesc şi de documentele pontificale, învăţînd că dezideratul păcii trebuie să se transforme în interogativ asu
pra sensului, condiţiilor propriei existenţe, personal şi comunitar. Pa
cea este şi darul lui Dumnezeu şi cucerirea oamenilor. Iar oamenii, p ri
mesc, cucerind pacea, în măsura în care m erg pe drumul sincerităţii, al
adevărului, al dreptăţii, al libertăţii — acestea fiind elem entele de bază
ale încrederii reciproce, ale realizării binelui comun mondial, care este
pacea : sinteză şi încoronare a oricărei aspiraţii.
Simţămîntul de responsabilitate creştină în problema păcii inspi
rat de Scriptură, de magisteriul bisericesc, de actele pontificale este
susţinut de rugăciunea creştinătăţii pentru pace. Cu această rugăciune
noi însoţim completînd dialogul dintre supraputerile lumii şi astfel e x 
primăm — încrezîndu-ne în Hristos mort şi înviat — , certitudinea b i
ruinţei asupra răului şi a morţii.
Ascultînd strigătul lumii pentru pace, noi, slujitorii lui Dumnezeu,
formulăm în adoraţie şi rugă suspinul cel mai adînc : «Dă-ne, Doamne,
pacea. Fă să fim ziditori ai p ă c ii; unde este ură, să vestim iubirea ;
unde răneşte ofensa, să dăruim iertarea ; unde bîntuie discordia, să con
struim pacea».
N oi preoţii şi credincioşii Arhiepiscopiei Rom ano-Catolice din Bu
cureşti ne angajăm să sprijinim cu m ijloacele noastre specifice politica
statului nostru şi a preşedintelui N ico lae Ceauşescu de oprire a ampla
sării rachetelor cu rază medie de acţiune americane în unele state vesteuropene, de anulare a contramăsurilor anunţate de Uniunea Sovietică,
precum şi de prom ovare a păcii şi cooperării între toate popoarele
lum ii».
Eminenţa Sa Lajos K ovâcs —

conducătorul B isericii Unitariene :

«Sub imboldul şi în deplin consens cu A pelul pentru dezarmare şi
pace lansat de F.D.U.S., la data de 31 octombrie 1981, a avut loc la Bu
cureşti, în zilele de 25— 26 noiembrie ale aceluiaşi an, Conferinţa pen
tru pace a Cultelor religioase din România, la care au participat 200
de delegaţi din ţară şi 47 personalităţi din conducerea B isericilor de
peste hotare. La această întrunire a fost exprimată pentru prima oară,
cu deplină unitate de vederi poziţia fermă a Cultelor din R. S. România,
în legătură cu problema dezarmării şi păcii, şi în principal cu pericolul
unui război nuclear.
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Această poziţie hotărită a fost însuşită în mod unanim în cadrul
unor adunări pentru pace, de către preoţii Bisericii Unitariene. De ase
menea, la ultima sa şedinţă anuală, Consiliul Superior al Bisericii noas
tre a aderat cu toată convingerea la diversele apeluri pentru dezarmare
şi pace, adoptate de Frontul Democraţiei şi Unităţii Socialiste, precum
şi de Consiliul de Stat, M area Adunare N aţională şi Guvernul Republicii
Socialiste România.
In adunările pentru pace m enţionate mai înainte, desfăşurate într-o atmosferă însufleţită şi la un nivel ridicat, preoţii, conducătorii şi
credincioşii noştri şi-au exprimat adînca îngrijorare, că un al treilea
război mondial ar putea distruge tot ce a creat în decursul mileniilor
cultura şi civilizaţia umană. Viaţa paşnică a căminelor noastre, d ezvol
tarea materială şi spirituală a popoarelor lumii, înfăptuirea tuturor as
piraţiilor şi năzuinţelor noastre etice sînt puse sub semnul întrebării în
perspectiva unui groaznic război nuclear. Chiar şi misiunea viitoare a
Bisericii noastre s-ar dovedi a fi fără r o s t: ar mai rămîne oare după
un război atomic oameni care să-şi deschidă inim ile pentru a primi
în ele iubirea lui Dumnezeu şi învăţăturile Evangheliei ? ! Omenirea
este pusă în situaţia de a lua o decizie, o hotărîre de care va depinde
viitorul şi existenţa însăşi a generaţiei noastre şi a celor care ne ur
mează.
Prima condiţie a v ie ţii este pacea. Numai în condiţii de pace poate
exista viaţă adevărată. Dumnezeu este Dumnezeul păcii, propovăduieşte Sfînta Scriptură şi afirmăm şi noi. Dumnezeu dă om enirii pleni
tudinea păcii : pacea în conştiinţa umană, pacea între om şi om, pacea
între Dumnezeu şi om.
Pacea este o fortăreaţă în care îşi pot găsi adăpost şi apărare toţi
cei care doresc să trăiască în comunitatea frăţească a păcii şi iubirii
aproapelui. Chiar dacă în ce ne priveşte nu putem fi în mod determi
nant constructorii sau vegh etorii acestei fortăreţe, a păcii, totuşi, putem
şi trebuie să contribuim cu cărămizile noastre la înălţarea acestui măreţ
edificiu.
Oamenii, în orice colţ al globului ar locui ei, rîvnesc la viaţă şi
nu la moarte, doresc pacea şi nu războiul. Ei vor, ca orice cucerire a
ştiinţei şi tehnicii să slujească nu nim icirea vieţii, ci dimpotrivă : păs
trarea, dezvoltarea şi înnobilarea acesteia.
Pacea constituie şi o problemă a credinţei. Viaţa este un dar, un
factor al realizării de valori. Realizarea valorilor presupune viaţă. Apă
rarea păcii este deci nu numai un drept, di şi o datorie primordială,
aceasta reprezentînd apărarea vieţii. N o i credem în menirea şi misiu
nea omului şi de aceea alegem şi slujim viaţa. Credem şi susţinem că
fără pace nu l-am putea sluji nici pe Dumnezeu şi nici pe oameni. D e .
aceea muncim şi ne rugăm pentru pace, pentru a ne înfăptui aici pe pă
mînt împărăţia lui Dumnezeu.
In decursul a peste patru veacuri, crezul religios şi programul etico-religios al vieţii, pe care le slujeşte Biserica Unitariană, au fost de
terminate de Evanghelie, de năzuinţele spre progres, de idealul de viaţă
propovăduit în întreaga învăţătură a lui Iisus Hristos. în spiritul aces
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tora răsună în sufletele noastre cu o veşnică actualitate : «F ericiţi fă 
cătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema».
E necesar, ca alături şi în conlucrare cu toate celelalte Biserici fră
ţeşti, noi, conducătorii şi credincioşii Bisericii Unitariene, în spiritul
poruncii Evangheliei, să luptăm şi să ne rugăm ca idealurile şi năzuin
ţele de pace ale omenirii să triumfe asupra spiritului războiului, al forţei
şi urii.
învăţăturile Sfintei Evanghelii ne luminează calea şi sarcinile : slu
jirea fără preget a binelui, a dreptăţii, păcii, progresului şi perfecţionă
rii necontenite. în spiritul E vangheliei misiunea noastră este aceea de
a ne alătura cu sinceritate, fără ezitare acelora care militează pentru tri
umful cauzei sfinte a păcii, îm potriva răului, a urii, cruzimii, egoismului
şi distrugerii, de a ne alătura acelora care sînt hotărîţi să lupte pînă la
sacrificiu pentru salvgardarea păcii, ca pe globul nostru pămîntesc să
existe cît mai puţine suferinţe şi lacrimi şi cît mai mult surîs şi rază
de soare.
Aceasta înseamnă că sprijinim cu toate puterile şi faptele noastre,
cu întreaga noastră conştiinţă toate apelurile şi demonstraţiile de pace
care propagă cu neclintită convingere justeţea şi necesitatea acţiunilor
şi luptei hotărîte şi conştiente îm potriva războiului nuclear, a distruge
rii demente, militînd pentru asigurarea vie ţii paşnice, drepte şi ideale
a omului, a popoarelor lumii.
în calitate de conducător al Bisericii Unitariene din România, îmi
exprim şi cu acest prilej adeziunea mea sinceră, şi prin mine a tuturor
credincioşilor Bisericii noastre, la toate iniţiativele şi propunerile pre
şedintelui ţării noastre, Dl N ico lae Ceauşescu, luptător neobosit pen
tru cauza păcii, şi ale României pentru dezarmare, securitate, pace, liniş
te şi bună înţelegere între toate popoarele lumii.
La finele lunii iunie a.c. va avea loc la Tokio, capitala Japoniei, cel
de al X X V -lea Congres mondial al A sociaţiei Internaţionale pentru Li
bertatea Religioasă, de care aparţine şi Biserica noastră, tema acestuia
constituind-o, «C alea religiei spre paoe». în spiritul celor expuse, re
prezentanţii Bisericii noastre, care vor participa la acest Congres, vor
da glas cu tărie poziţiei noastre ferme în această problemă, susţinînd
astfel cauza sfîntă a păcii.
C redincioşii unitarieni sprijină politica de pace a R. S. România şi
datorită faptului că în calitatea lor de oameni ai muncii de naţionalitate
maghiară se bucură de drepturi şi libertăţi religioase depline, dispun
de toate condiţiile pentru dezvoltarea lor plenară, pentru a-şi practica
nestingheriţi propria lor confesiune religioasă».
P. S. Episcop Dr. Joachim Heubach de Biickenburg — R. F. Germania :
«C onsiliul Bisericii Evanghelice din Germania mulţumeşte pentru
amabila invitaţie adresată şi v ă transmite cordiale salutări şi urări de
binecuvîntare pentru reuşita acestei Adunări.
Biserica Evanghelică din Germania a condamnat războiul ca m ijloc
de confruntare între popoare. Astfel, în memorandumul Bisericii Evan
ghelice din Germania din 1981 se spune : «Războiul nu mai poate fi so
cotit astăzi ca o continuare a p oliticii cu alte m ijloace. Am eninţarea cu

BISERICA O RTODOXĂ ROM ANĂ

război nu este o politică responsabilă. Misiunea politică este depăşirea
ameninţării cu forţa printr-o politică de pace. în condiţiile epocii nu
cleare nu mai poate exista un război just. Acesta este sensul afirmaţiei
că o acţiune războinică, indiferent de proporţii, nu poate fi justificată
vreodată printr-o intenţie sau temei. Biserica Evanghelică din Germa
nia consideră de datoria ei să insiste asupra depăşirii actualei situaţii
şi să aducă în discuţia opiniei publice propuneri constructive. Pe lîngă
cele care vizează îmbunătăţirea condiţiilor politice de cadru, creşterea
încrederii şi prom ovarea procesului de control al înarmărilor se află şi
propunerea de creare a unor zone denuclearizate în Balcani şi în Nordul
Europei.
O rice pas spre limitarea instalării de arme atomice trebuie conside
rat, în principiu, ca progres. El trebuie să aducă ambelor părţi un cîştig
de securitate.
A ş vrea să explic pe scurt în patru puncte concepţia Bisericii Evan
ghelice din Germania.
1. N o i sîntem convinşi că astăzi pentru Răsărit şi pentru Apus se
curitatea constituie un interes comun, şi nu poate fi dobîndită prin con
fruntare. Ea trebuie să fie căutată de ambele părţi.
2. Tocm ai creştinilor şi Bisericilor le revin e în mod deosebit misiu
nea să îndemne popoarele, din raţiunea iluminată de iubirea lui Hris
tos, de a interveni pe lîngă oamenii politici, ca aceştia să devină con
ştienţi de dependenţa reciprocă şi de responsabilitatea comună faţă de
pericolele cursei înarmărilor şi de condiţiile de viaţă ale tuturor oame
nilor.
Pentru această părtăşie este important în controlul armamentelor
să se creeze ambelor părţi securitate egală şi avantaje egale.
3. O serie întreagă de chestiuni politico-m ilitare îngreunează re
zolvarea grabnică a problem elor. Competenţa noastră ca Biserici este
sensibilizarea morală şi spirituală a conştiinţei noastre şi a conştiinţei
tuturor. Fie ca Dumnezeu să dea tuturor B isericilor puterea de a în
tări voin ţa popoarelor şi a politicienilor şi de a păşi pe calea con
cesiunii la tratative şi să pună mai mult preţ pe securitatea comună,
decît pe cea proprie. O rice pas spre dezarmare trebuie să aibă spri
jinul nostru. Toată preţuirea pentru politicienii care sînt gata să facă
acest lucru în mod sincer.
4. Ca creştini noi avem astăzi misiunea de a invoca pe Dumne
zeu prin rugăciunile stăruitoare şi continuă pentru ca să trimită harul
păcii tuturor popoarelor.
Să mulţumim lui Dumnezeu în fiecare zi, iubiţi fraţi, pentru că ne
dăruieşte harul păcii din afară şi al păcii lui Hristos.
Dl. Sam Dahlgren — director pentru Europa al Federaţiei Luterane
M ondiale :
«Este pentru mine o mare bucurie de a mă afla aici şi de a trans
mite un salut din partea Federaţiei M ondiale Luterane şi din partea se
cretarului ei general, Dr. Cari Man.
Sîntem foarte bucuroşi pentru iniţiativa întreprinsă de C ultele reli
gioase din România.
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G rija pentru pace se află astăzi pe ordinea de zi a organizaţiilor in
ternaţionale şi a Cultelor religioase. Această grijă pentru pace este anT
corată solid în comunităţile noastre. Instaurarea păcii a devenit o pro
blemă de mare prioritate şi în rîndul generaţiilor mai tinere.
Dar în această activitate pentru pace astăzi este vorba de un scep
ticism şi de o resemnare tot mai crescînde. Resemnarea ţine de faptul că
relaţiile internaţionale s-au înrăutăţit în ultimii ani. Războaiele din lu
mea a treia se intensifică şi mai mult datorită amestecului supraputerilor. M ulţi dintre Dvs. sînteţi de fapt reprezentanţii lor. Proliferarea teh
nicii aripelor atomice face să crească pericolul.
întrebarea este, desigur, unde pot B isericile da mărturii şi realiza
nădejdea în această situaţie ?
Pacea lui Dumnezeu, care este mai presus de toată mintea, nu pre
vede nici un program politic cum să se poată păstra pacea lumii astăzi,
în condiţiile specifice de astăzi. într-o lume în care im aginile de duş
mani m otivate ideologic, interese econom ice contrare şi evoluţii în teh
nica armelor, păstrarea păcii devine o misiune tot mai dificilă.
Sper din toată inima ca această Adunare să fie un impuls pentru
viitoarea sesiune a Federaţiei Luterane M ondiale, ce îşi va desfăşura
în această vară lucrările la Budapesta, pe tema «în Hristos — nădejdea
pentru lume».
Pastor Knud Wumpelmann — . secretar general al Federaţiei Bap
tiste E u ro p en e :
«A p re c iez mult acest prilej de a participa la această importantă Ad u 
nare. împărtăşim convingerile şi grija împreună cu Dvs., cei prezenţi
la această Adunare, că Biserica creştină trebuie să deschidă calea spre
îm păcare şi întărirea încrederii între naţiuni. A ş vrea să accentuez trei
m otive, în numele cărora creştinii din toate denominaţiile, din toate ţă
rile, sînt datori să se unească şi să lucreze alături pentru pace şi dezar
mare. Pentru că este datoria noastră creştină ca să facem tot ceea ce este
posibil pentru a proteja darul sfînt al vieţii. Viaţa omenească şi ori
care alt fel de viaţă lucrează urgent îm potriva ororii ameninţătoare a
holocaustului nuclear. A frica n ii spun că atunci cînd elefanţii se luptă
între ei, iarba este aceea care suferă cel mai mult. Acest lucru nu mai
este adevărat. Supraputerile, în aceeaşi măsură ca şi aliaţii lor, vor su
feri toţi la un loc. Vom suferi cu toţii, dacă un oarecine îşi va pierde con
trolul asupra sa însuşi, eliberînd acele colosale şi aproape nelim itate
puteri de distrugere, pe care le are omenirea la îndemînă astăzi. Şi aceasta se poate întîmpla atît de uşor, într-o atmosferă de neîncredere,
de încordare şi de politică a securităţii egoiste. Unii creştini spun : ştim
din Biblie că sfîrşitul trebuie să vină ; aşadar, de ce să încercăm să lup
tăm îm potriva planurilor lui Dumnezeu ?
Apostolul Petru spune : «Ziua Domnului va veni ca un hoţ şi apoi
cerurile se v or prăbuşi cu un mare zgom ot şi elem entele v or fi d izol
vate de foc, şi pămîntul planetei noastre va fi înghiţit». Nu putem gîndi
la o descriere mai exactă a unui dezastru nuclear. Desigur, sfîrşitul tre
buie să vină şi, desigur, pentru fiecare dintre noi va veni moartea. Şi,
totuşi, dacă ne îm bolnăvim , facem tot ce ne este în putinţă pentru a sal
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va darul sfînt al vieţii, cît ne va fi cu putinţă. A celaşi lucru trebuie să se
petreacă şi cu viaţa acestui pămînt bun.
Un al doilea m otiv pentru care noi toţi ne aflăm împreună este ace
la că nebuneasca înmulţire a armelor ucide ziln ic mii de oameni, chiar
dacă nu este folosită nici una dintre aceste arme. Este, într-adevăr, da
toria noasară creştinească să ne ridicăm îm potriva acestor arme. La
Conferinţa Creştină M ondială de la Upsala, unul dintre vorbitori a fă
cut o profundă im presie asupra noastră. El a spus : «Sînteţi atît de îngri
joraţi în legătură cu rezultatele privind Europa în cazul unui război nu
clear. în ţara mea există oameni care nu cunosc măcar cuvîntul nuclear.
Dar cunosc ce înseamnă foamea. Numai un mic procentaj din banii şi
din îndemînarea folosită pentru realizarea armelor şi pentru dezvolta
rea noilor sisteme de distrugere ar fi suficient pentru hrănirea a sute
de milioane de oameni. Şi numai o mică părticică din banii alocaţi pen
tru cheltuielile militare ale lumii în perioada ultim ilor zece ani ar fi su
ficientă pentru a pune la dispoziţie apă limpede şi sănătoasă pentru în
treaga omenire. Aşa cum stau lucrurile astăzi, 80% din decesurile din
lumea a treia sînt provocate de apa de băut nepotabilă. Iar pentru vacci
narea tuturor copiilor, îm potriva celor cinci maladii ar fi necesari nu
mai 40 cenţi din fiecare sută de dolari cheltuiţi în scopuri militare.
Nu se poate justifica să se cheltuiască atît de mulţi bani pe m ijloace de
distrugere, cînd nevoia de hrană, de apă potabilă şi medicamente este
atît de mare».
în al treilea rînd, este vorba despre gîndirea tradiţională lipsită de
nădejde în privinţa destinderii şi a căutării securităţii numai pentru unii.
Dacă această gîndire tradiţională va fi schimbată, cine ar putea face aceasta dacă nu noi, în calitatea noastră de creştini, care trebuie să des
chidem drumul ? B isericile din R. D. Germană au adoptat un slogan în
timpul din urmă : «Tem e-te pentru încredere» ! E un slogan bun. Nu
trebuie să ne temem a avea încredere în aşa-zişii noştri vrăjm aşi. Nu e
greu s-o facem, probabil, deoarece avem o imagine greşită a acestui
vrăjmaş. în calitate de creştini, cu siguranţă trebuie să îndrăznim a cre
de în Dumnezeu.
D evine din ce în ce mai evident pentru toată lumea că nu se poate
clădi securitatea doar pentru noi înşine, că această atitudine nu va con
duce decît de-a dreptul în ceea ce se numeşte capcana securităţii. în
timpuri ca acesta al nostru, este necesar în mod urgent, ca cineva să
aibă îndrăzneala de a avea încredere, nu în arme şi în rachete rapide,
ci în Dumnezeu. M ulţi creştini, din nefericire, spun că nu este de nici
un folos ca o mînă de creştini să încerce să schimbe lumea. Există alte
puteri, precum ar fi financiarii, m ilitarii de profesie, oamenii de ştiinţă,
ambiţioşii etc., care sînt oameni mult mai influenţi decît sîntem noi. Nu
cred că este aşa. în ultima vrem e a fost clar că atunci cînd creştinii se
unesc şi dau glas v o c ilo r profetice, această v oce este auziită. Sînt si
gur, de asemenea, că contează atunci cînd creştinii sprijină toate pu
terile bune ale acestei lumi. Unul dintre lucrurile cele mai încurajatoa
re care a avut loc în ultim ii ani au fost eforturile în favoarea păcii ale
preşedintelui acestei ţări. Dar, mai mult decît orice, cred că contează
să avem încredere în Dumnezeu. Pentru că nu există nici o altă supra-
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putere în afară de Dumnezeu din ceruri. Şi El are toată puterea în mîinile Sale. Dacă s-a întîmplat vreodată să fie nevoie de susţinerea creş
tinilor, a tuturor denominaţiunilor din toate ţările pentru protejarea
darului sfînt al vieţii, pentru dreptate şi pentru grija faţă de cei care
suferă şi de a se găsi o cale nouă de gîndire, aceasta se întîmplă as
tăzi. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe noi toţi, să fim credincioşi faţă
de îndatoririle noastre creştine, faţă de această lume».
I. P. S. Arhiepiscop D ira y r M a rd ic h ian —
A rm ea no-G regoriene din Bucureşti :

conducătorul

Eparhiei

«în clipa cînd porumbelul cu ramura de măslin a poposit pe bibli
cul Ararat el a devenit simbolul cel mai preţuit al păcii, pentru toate
popoarele lumii. Sim bolul v ie ţii ce se opune cu înverşunare puterilor
ţiefaste ce ameninţă progresul omenirii, soarta civilizaţiei umane, v iito 
rul omenirii.
Deasupra planetei noastre planează spectrul ameninţător al războ
iului. Trăim într-o lume plină de incertitudini şi suspiciuni şi care se
află în pragul unui război distrugător. Spaima este în faţa fiecărei uşi.
Un asemenea pericol nu a mai fost niciodată în istoria omenirii : în
tr-o secundă neagră şi necugetată întreaga planetă poate să se trans
forme în cenuşă. Nu v or fi aleşi, nici un popor nu va rămîne în afara
acestui pericol. Iar în urmă nu vor mai fi învingători. Ci numai învinşi.
A sta ar însemna distrugerea civilizaţiei umane.
Ce este mai important pentru om decît bunătatea, izvorul de viaţă,
fericirea şi munca creatoare ? Pacea.
Pacea este o cerinţă a vieţii, a gîndirii umane, e o necesitate a tu
turor oamenilor dincolo de credinţe sau ideile filozofice.
N oi, ca reprezentanţi ai poporului armean, ce a trecut de-a lungul
m ilenarei sale existenţe prin sînge şi foc, a suferit şi s-a chinuit de-a
lungul atîtor nenorociri, din care s-a ridicat prin credinţă şi încrederea
într-o lume mai bună şi mai dreaptă, exprimăm năzuinţele lui cît şi ale
Bisericii Arm ene într-un ideal al păcii.
Biserica Arm eană se roagă ca mirosul prafului de puşcă să dispară,
atmosfera să se limpezească, iar cerul să fie curat, senin, fără tunuri
şi bombe. '
E în puterea noastră să obţinem acest deziderat al întregii om e
niri. A v e m nevoie de pace ca de apă, aer, pîine, e o uriaşă nevoie de
pace şi prietenie între popoare.
Dar nu e de ajuns să o dorim, să vorbim, ci trebuie să adăugăm v o 
inţa noastră, rugăciunile noastre, munca noastră, ca această dorinţă
să capete trup şi formă începînd de azi, nu de mîine.
Soarta întregii omeniri este mai mult ca niciodată în m îinile noas
tre. Şi sîntem răspunzători pentru viitorul ei.
Numai omul căruia îi este sete ştie preţul apei, spune o vorbă v e 
che. Numai cel înfometat simte mirosul pîinii. Iar poporul armean care
a trecut prin atîtea încercări, ale cărui rugăciuni, poezie, muzică, arhi
tectură şi întreagă istorie sînt scrise cu sînge, ştie cît poate să v a lo 
reze pacea. Izgoniţi de pe pămîntul lor strămoşesc, purtînd cu ei p o
vara chinurilor şi a atîtor nenorociri, mulţi armeni au găsit de cîteva
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sute de ani un colţişor de ţară unde şi-au întemeiat un nou cămin, unde
au muncit şi muncesc alături de fraţii lor români, cu credinţă şi devo
tament pentru bunăstarea şi binele noii lor patrii, pentru care au vărsat
iar sînge, în Războiul de Independenţă şi în cel pentru făurirea statului
naţional unitar din 1918.
Ştim care e preţul războiului : sînge şi moarte. De aceea nu mai
vrem să fie război !
Adunaţi aici toţi laolaltă, ne facem ecoul glasului preşedintelui ţă
rii, Domnul N ico lae Ceauşescu, ale cărui iniţiative de o admirabilă
clarviziune şi răspundere umanitaristă nu privesc doar soarta poporu
lui său ci a întregii omeniri, a întregii umanităţi.
Să facem astfel, Onorată Asistenţă, unind eforturile şi gîndurile
popoarelor şi B isericilor noastre într-un singur glas, ca zăngănitul ar
m elor să înceteze».
P. S. D anilo, E piscop vic a i patriarhal — Patriarhia S erbiei :
«Sîmtem adînc recunoscători Prea Fericirii Sale Patriarhului Iustin
al Bisericii O rtodoxe Române de a fi invitat pe Patriarhul Serbiei la
această Adunare pentru dezarmare şi pace a Cultelor din România. N eputînd fi prezent m-a delegat să transmit acest scurt mesaj : «Pacea
este rodul dragostei lipsite de egoism, iar dragostea este o energie a lui
Dumnezeu. C ei fără Dumnezeu nu cunosc pacea. Nu există pace fără
inimă curată şi nu există inimă curată fără pocăinţă înaintea lui
Dumnezeu. Aceasta înseamnă că noi ar trebui să chemăm toate naţiu
nile la pocăinţă înaintea lui Dumnezeu. Pocăinţa este fiica nădejdii. Iar
nădejdea cu dragoste este darul lui Hristos. El este Domnul păcii, pe
care nu o poate dărui lumea. N o i ar trebui să ne rugăm Dumnezeului
nostru să ne dăruiască harul profetic al curajului de a-i învăţa pe con
ducătorii zilei de astăzi cum să facă dreptate pentru toţi oamenii şi toa
te naţiunile. Cu toată smerenia să facem tot ce putem pentru pace, pen
tru ca astfel să fim înfiaţi de Dumnezeu».
Dl. M e lito n
E van ghelie :

L a za rov ici —

prim delegat al Cultului

Creştin după

«A u trecut aproape 50 de ani de cînd se discută la Geneva proble
ma păcii. Diplomaţii care au participat la început la discuţii au îmbă-'
trînit, m ilioane de oameni au pierit datorită războiului şi discuţiile pen
tru dezarmare sînt pare-se, în acelaşi punct ca la începuit. Ad ică prac
tic nu s-a făcut nimic. N-a fost distrus nici un cartuş, nici o puşcă. Mai
mult, au fost puse la punct şi perfecţionate armele nucleare. In schimb
s-au scris zeci, sute de tone de documente în care se vorbeşte de ne
cesitatea dezarmării.
Am ară reflecţie, dar şi mai amară realitate. V orb ele şi declaraţiile
nu au acoperire în fapte. Nu rareori responsabilităţile asumate sînt în
călcate. A sosit, cu alte cuvinrte, timpul faptelor, pînă nu este prea tîr
ziu. Este convingerea ferm ă a României, a preşedintelui N icolae
Ceauşescu că lumea de azi dispune de capacitatea necesară pentru a
schimba în bine cursul evenim entelor, că oamenii politici v o r înţelege
că singura cale de supravieţuire a om enirii este acţionarea în consens
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cu aspiraţiile de pace, de destindere, colaborare şi securitate ale p o
poarelor.
Prin glasul conducătorului său, Dl. N ico lae Ceauşescu, poporul ro
mân exprimă un apel vibrant la grijă şi răspundere pentru prezentul şi
v iitoru l om enirii şi, în acelaşi timp, convingerea că, prin acţiuni con
crete, cu participarea constructivă a tuturor statelor, problema majoră
ce confruntă lumea contemporană, pacea, v a fi întărită prin măsuri
eficiente şi echitabile.
în concepţia românească urgenţa trecerii la acţiuni reclamate de
im perativele umanităţii este dictată de întrunirea mai multor factori.
M ai întîi, de actualele condiţii internaţionale, cînd restabilirea şi dez
voltarea dialogului şi încrederii reciproce, întărirea securităţii fiecărei
naţiuni devin fundamentale pentru asigurarea păcii, a destinderii şi
cooperării în lume.
într-adevăr, situaţia internaţională a ajuns la o încordare extrem
de gravă. Se poate spune că niciodată de la terminarea celui de al
doilea război mondial, omenirea nu s-a aflat într-un moment de aseme
nea gravitate. Situaţia s-a agravat în mod deosebit în ultima perioadă
ca urmare a trecerii la amplasarea rachetelor nucleare americane cu
rază medie de acţiune în unele state europene.
Iată de ce, actualul tablou al v ie ţii internaţionale oferă imaginea
unei desfăşurări, fără precedent ca amploare, de forţe angajate în lup
ta pentru pace, pentru dezarmare.
Pe străzile şi pieţele Europei se desfăşoară demonstraţii şi marşuri
ale p ă c ii; în săli modeste sau mari incinte, au loc mitinguri, confe
rinţe ; în faţa bazelor m ilitare se instalează tabere ale p ă c ii; zeci şi
sute de localităţi sînt proclamate, prin voinţa cetăţenilor lor, zone denuclearizate ; pe apelurile pentru pace se aştern milioane şi milioane
de semnături. Toate acestea pentru că, în virtutea raţiunii, nimeni şi
nimic n-ar putea justifica măsurile de escaladare a cursei înarmărilor
nucleare în Europa şi în lume.
M arile acţiuni pentru pace şi dezarmare desfăşurate în ultimii ani
în ţara noastră şi care au angajat întregul popor român, adeziunea de
plină şi sprijinul unanim acordate de naţiunea noastră, iniţiativelor de
pace şi dezarmare ale preşedintelui N icolae Ceauşescu, apelurile adre
sate Uniunii Sovietice şi Statelor Unite, celorlalte state europene, de a
opri amplasarea noilor rachete, şi de a retrage şi distruge pe cele exis
tente, de a se relua negocierile de la Geneva, atestă voinţa şi hotărîrea de pace a poporului român.
Demersurile şi in iţiativele preşedintelui N ico lae Ceauşescu vizînd
colaborarea internaţională, eliminarea prim ejdiei nucleare, triumful pă
cii pe planeta noastră au fost reafirmate de M area Adunare N aţională
a Republicii Socialiste România care a adresat la 22 martie 1984 un
A p el Sovietului Suprem al U.R.S.S., Congresului S.U.A., parlamentelor
din ţările europene pe teritoriul cărora se amplasează rachete nucleare
cu rază medie de acţiune, parlamentelor din celelalte ţări europene şi
din Canada, de a-şi uni eforturile şi de a conlucra tot mai strîns pentru
găsirea celor mai bune căi pentru oprirea agravării situaţiei internaţio
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nale, pentru încetarea cursei periculoase a înarmărilor şi salvarea ome
nirii de la o catastrofă nucleară, pentru instaurarea unui climat de pace
şi colaborare, încredere şi înţelegere în Europa şi în lume».
Dl. G ia n fra n co Rossi — secretar general al A so cia ţiei Internaţi-o nale
pentru Apărarea Libertăţii R eligioase :
«în numele A sociaţiei Internaţionale pentru Apărarea Libertăţii
Religioase, pe care am cinstea să o reprezint aici, doresc, înainte de
orice, să exprim faţă de organizatorii acestei Adunări pentru dezarmare
şi pace, cea mai v ie recunoştinţă pentru iniţiativa lor foarte importantă.
Este urgent să punem la contribuţie totul pentru a apăra -dreptul
suprem al oamenilor şi al popoarelor lla pace, la existenţă, la viaţă
adevărată. Conferinţe ca cea de faţă s-ar cuveni să se organizeze pre
tutindeni pentru a face să răsune în lume un strigăt puternic de alar
mă, capabil să reducă la tăcere glasurile ce împing naţiile către cursa
înarmărilor.
Cred că noi toţi cei prezenţi aici sîntem de acord să contribuim la
instaurarea în Europa şi în lume a unui climat de încredere, de dialog,
de înţelegere şi cooperare, climat ce poate garanta umanităţii pacea
şi securitatea. Dar pentru a se instaura acest climat nu este sufi
cient să lansăm apeluri guvernelor ; trebuie, mai ales, să promovăm
o lucrare de educare în spiritul păcii între indivizi şi popoare. Or, con
tribuţia confesiunilor religioase se poate dovedi decisivă în acest do
meniu.
Apariţia epocii nucleare ce a urmat e xp loziei celor două bombe
atomice de la Hiroşima şi Nagasaki, din 1945, l-a îndemnat pe Einstein
să lanseze următorul avertisment : «Lumea noastră trebuie să facă faţă
unei crize de tip nou. Forţa eliberată de atom a schimbat tot, în afară
de modul nostru de a g în d i; mai mult, sîntem tîrîţi spre o catastrofă
fără precedente. O formă nouă a gîndirii este esenţială dacă umani
tatea vrea să supravieţuiască şi să progreseze». Da, o formă nouă a
gîndirii este necesară, aş spune indispensabilă, speciei umane pentru
a scăpa de distrugere şi a se dezvolta.
R ăzboaiele se nasc în minţile oamenilor şi tot în m inţile oameni
lor trebuie cîştigată bătălia pentru viaţă şi pace.
Fiecare ar trebui să fie condus să recunoască din plin că în ciuda
diversităţii de naţionalitate, rasă, limbă, religie şi cultură, în toţi oa
menii există o egalitate fundamentală şi că fiecare individ reprezintă
o unicitate şi o identitate de natură care fac din toată umanitatea, o
singură şi mare fam ilie ai cărei membri sînt toţi fraţi.
Este esenţial să ajungem cu toţii să ne considerăm ca fraţi, in
diferent de naţionalitatea noastră şi de religie sau de convingerea
noastră filosofică sau politică.
C redincioşii pot juoa un rol foarte im portant în ceea ce priveşte
educarea omenirii în spiritul fraternităţii universale.
Scrierile sfinte ale fiecăreia dintre marile relig ii ale lumii se re
feră la vederi universaliste. Găsim exprimată manifest în Cărţile sfinte
ale hinduismului, creştinismului, budismului, islamismului şi ale altor
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relig ii o linie de gîndire ce tinde să facă din umanitatea întreagă o
posibilă comunitate.
R eligiile care sînt reprezentate aici învaţă anume să se creadă
într-un Dumnezeu, Creator şi Tată al tuturor fiinţelor umane. Oamenii
au toţi acelaşi Tată. Ei toţi sînt recunoscuţi ca fraţi şi trebuie să-i con
sideraţi ca atare, chiar dacă profesează credinţe religioase diferite sau
nu profesează nici una, adică chiar şi dacă sînt agnostici sau atei.
Este foarte important dacă vrem să educăm oamenii în spiritul fra
ternităţii şi al păcii, să-i învăţăm, de asemenea, respectul diversităţilor
şi, în special, respectul dreptului fundamental al fiecăruia la libertatea
de gîndire, de conştiinţă şi de religie sau convingere.
Din nefericire, intoleranţa fondată pe religie sau pe convingere
este încă larg răspîndită în lume. Prea multe persoane consideră pe
aceia care profesează o relig ie sau o id eologie deosebită de a lor ca pe
nişte inamici de combătut.
Dar aceia care aderă la o altă id eologie decît cea adoptată de noi
nu ne sînt în mod necesar adversari. Trebuie să-i considerăm ca pe
nişte fraţi, să-i înţelegem, să-i respectăm şi să-i iubim. Dacă se ajunge
la instaurarea acestui climat al fraternităţii universale, este natural să
se refuze recurgerea la ameninţare sau la folosirea forţei pentru re
glarea diferendelor dintre naţiuni, pentru că se va fi înţeles că războiul
dintre fraţi este iraţional, im oral şi că principiul etic al reglementării
paşnice a conflictelor este singura cale demnă de omul cu adevărat
civilizat.
Creştinii din prim ele veacuri cunoşteau acest sentiment al frater
nităţii universale şi se opuneau, în chip hotărît, oricărei forme de
război.
La m ijlocul sec. II al erei noastre, filosoful şi apologetul creştin
Iustin proclama pentru cititorii săi păgîni : «Ş i noi care ne dedicăm cu
plăcere războiului în masacrarea mutuală, şi în tot felul de alte ne
dreptăţi, pretutindeni în lume ne-am preschimbat armele în instrumente
ale păcii, spadele noastre în fier de plug, lăncile noastre în unelte agri
cole ; cultivăm pioşenia, dreptatea, iubirea frăţească, speranţa şi cre
dinţa care provin de la Tatăl prin m ijlocirea Mîntuitorului răstignit».
Aceasta este schimbarea de gîndire de care are n evoie lumea. T re 
buie preschimbate armele în instrumente ale păcii. Trebuie să se pună
capăt nebuniei risipei de energii, folosite pentru fabricarea armamen
telor, deoarece această risipă face să crească neîncetat gradul de lipsă
de securitate a popoarelor şi pericolul anihilării a milioane de v ie ţi
omeneşti.
Trebuie căutate şi găsite, într-un spirit al fraternităţii, al încre
derii şi respectului mutual, forme de cooperare între Răsărit şi Apus,
între N ord şi Sud, pentru a se clădi un adevărat climat al păcii,
securităţii, libertăţii, dreptăţii şi progresului.
îngăduiţi-mi să închei, citind şi adoptîndu-le, ca ale mele, cuvintele
unui necredincios, ilustru în ţara mea, Italia. Este vorba despre preşe
dintele Republicii Italiene, Sandro Pertini, care este un mare apărător
al cauzei păcii :
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«Trebuie distruse toate armele atomice şi folosita energia nucleară
pentru a face omenirea să progreseze pe calea păcii. în umbra rache
telor nu vom avea niciodată pace. Şi dacă nu vrem să cadă asupra
noastră blestemul celor tineri, noi trebuie să depunem toate eforturile
pentru ca să se instituie dezarmarea totală şi controlată. N e vom bate
pentru a asigura triumful păcii, pentru ca inteligenţa să înfrîngă
instinctele bestiale, pentru ca oamenii să se simtă cu toţii fraţi şi uniţi
întru acelaşi destin, pentru ca cel mai puternic să-l susţină pe cel mai
slab şi pentru ca ei să înainteze pe calea v ie ţii».
Dr. E. C. Thomas — preşedintele Uniunii C om un ită ţilor Penticostale
din S.U.A. şi Canada :
«Sînt în mod deosebit onorat de a fi fost invitat să asist la această
Adunare pentru dezarmare şi pace şi de a mă bucura de ospitalitatea
acestei ţări minunate, şi a mă adresa unui atît de important grup de
oameni ai Bisericii.
V orbesc în numele a aproxim ativ 10 m ilioane de penticostali din
Am erica.
Ieri şi în dimineaţa aceasta am avut p rivilegiu l de a asculta multe
cuvinte interesante privitoare la pace. Conţinutul acestor cuvîntări
scoate în evidenţă interesul pe care îl avem pentru pace în lume şi, de
asemenea, în propria noastră viaţă. încă din vrem ea cînd îngerii cîntau «S lavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, întru
oameni b unăvoire» există o imensă dorinţă în inima m ulţim ilor pentru
pace. Totuşi, în decursul veacurilor, războaiele au continuat, răz
boaiele cu stăruinţă au fost îmbrăţişate de popoare şi de fiecare na
ţiune din lume. Statele Unite au simţit aceasta într-un mod foarte
acut. Şi în mod continuu simţim efectele războaielor lungi ale trecutu
lui. Şi ale războaielor posibile din viitor. M ulţi dintre cei care s-au
adresat Conferinţei de faţă au înaintat propunerea dezarmării. în mod
natural aceasta trebuie să vină, şi trebuie să vină din partea tuturor
naţiunilor. N eîndoielnic, a fost şi este un lucru trist că atîţia bani au
fost cheltuiţi pentru războaie şi unelte ale războiului, bani care ar fi
putut fi folosiţi cu înţelepciune pentru progresul om enirii de pretutin
deni. Şi, cu siguranţă, pentru hrănirea celor înfometaţi care au nevoie
de hrană astăzi. Deşi recunosc că dezarmarea este importantă şi nece
sară, aş vrea să înţelegeţi că unii dintre factorii comuni ai războiului
sînt lăcomia şi teama, lăcomia pentru putere, putere mondială, care
accelerează agresivitatea îm potriva ţărilor mai slabe. Lăcom ia a de
vastat omenirea în decursul tuturor veacurilor şi continuă să o facă,
Pînă ce lăcomia nu va fi înjugată la fraternitatea lumii, pentru omenire
războiul va continua. Pînă ce lăcomia nu v a fi înjugată la recunoaşterea
că omul este responsabil pentru vecinul său, luptele vor continua.
Socotesc că baza pentru înjugarea lăcom iei şi a tem erii trebuie
găsită în textul de aur «Făptuieşte pentru ceilalţi, aşa cum ai vrea să
făptuiască ei pentru tin e».
V ă sînt recunoscător pentru interesul Dvs. faţă de pace, pentru do
rinţa Dvs. pentru pace. Nu numai pentru dorinţă, ci şi pentru eforturile
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Dvs. pentru pace, dorinţa sinceră şi evidentă a preşedintelui Dvs. pentru
pace. Cred că fiecare dintre noi trebuie să continue să se roage în mod
constant în favoarea eforturilor pentru pace şi pentru acţiuni în v e d e 
rea păcii. Pacea în inim ile oamenilor şi pacea pentru fiecare naţiune în
fiecare continent. Pe cînd puterea politică continuă să vorbească despre
pace şi poate să facă anumite eforturi în vederea ei, noi sîntem mereu
cu gîndul la faptul că pacea lumii va veni cînd omenirea va găsi pacea
lui Iisus Hristos în inima ei. Vom continua să ne rugăm alături de Dvs.
şi să v ă dăm sprijinul nostru în favoarea păcii».
Arhim. Dionisos Kikku —

Biserica O rtodoxă a C iprului :

în momentul cînd Biserica mea mi-a cerut să particip la această
Adunare pentru pace şi dezarmare, mi-au venit în minte cuvintele psalmistului : «Caută şi urmăreşte pacea, întoarce-te de la rău şi făptuieşte
binele». în N oul Testament citim că Iisus Hristos este pacea noastră,
că împărăţia lui Dumnezeu este printre ceilalţi şi că pacea Duhului
Sfînt şi împărăţia lui Dumnezeu este în noi. Aceste învăţături ne arată
că pacea este, înainte de toate, o chestiune personală, aşa încît fiecare
dintre noi trebuie să coboare pacea în sine însuşi, făcînd astfel, el
aduce pacea celor din jurul său.
Se spune că atunci cînd împărtăşim cu ceilalţi simţămintele noastre
de bucurie, ele se dublează. în temeiul acestui principiu, mesajul păcii
se răspîndeşte printre oameni. Şi pe temeiul acestei raţiuni se desfă
şoară şi această frumoasă Adunare.
Ieri şi astăzi, am auzit vorbitori referindu-se la preşedintele N icolae
Ceauşescu ca la un făcător de pace. Aceasta mi-a reamintit de o călă
torie pe care a întreprins-o în Libia şi la Cairo, desigur şi pentru a
calma tensiunea existentă acolo. Aceasta îmi aminteşte, de asemenea,
de activităţi ale primului ministru al Greciei. Cu un an sau doi în urmă
el a propus denuclearizarea Balcanilor. Cred că această propunere rămîne încă deschisă. Recent primul ministru al G reciei a semnat, îm pre
ună cu reprezentanţii a încă alte cinci ţări, un document pentru dezar
mare ce a fost distribuit membrilor Consiliului Securităţii al N aţiuni
lor Unite şi conducătorilor m arilor puteri.
Cînd vorbim despre dezarmare şi pace, ne gîndim de obicei la ar
m ele nucleare. Pericolul este tot mai apropiat. Dar cînd există un alt
pericol mai apropiat, acela se îndepărtează.
Eu ca cipriot, sînt preocupat de situaţia din Cipru. Prezenţa trupe
lor străine în insulă nu poate duce la asigurarea păcii şi nici la soluţio
narea problem elor existente. Ieri, în timpul pauzei, am discutat cu
Dl. Lubomir M irejow ski, secretar general al Conferinţei Creştine pen
tru Pace, despre preocupările şi frămîntările ciprioţilor. I-am spus că
poporul cipriot trebuie lăsat să-şi hotărască singur soarta, fără nici un
amestec din afară. Conducătorul turc, încurajat de Turcia, nu a par
ticipat niciodată, de bunăvoie, la discuţiile bilaterale. Guvernul cipriot,
în două rînduri i-a înaintat propuneri constructive pentru o rezolvare
permanentă a conflictului, dar el n-a răspuns în nici un fel.
15 — B. o. R.
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Ca un ultim cuvînt, împărtăşesc acestei Adunări dorinţele de suc
ces ale Arhiepiscopului Hrisostomos. El v ă cere Dvs., tuturor şi fiecă
ruia în parte să v ă amintiţi de Cipru în rugăciunile Dvs. şi în rezolu
ţiile Adunării Dvs.».
Arhim. Am brozie — Biserica O rtodoxă a F in la n d e i:
«în numele I.P.S. Sale Arhiepiscopul P avel al Bisericii Ortodoxe
din Finlanda, doresc să-mi exprim dragostea frăţească şi salutări cor
diale acestei Adunări. Bisericile noastre din Răsărit şi din Apus au
sărbătorit, în acest an, împreună marile sărbători ale creştinătăţii. Am
împărtăşit cu toţii marea bucurie a Sfintelor Paşti, a minunii Înălţării
Domnului şi am trăit împreună clipele P ogorîrii Duhului Sfînt. Trăim
clipele perioadei Rusaliilor, care deschid perspectiva activităţii Bise
ricii în lume. P otrivit învăţăturii B isericilor noastre, noi comemorăm în
aceste momente viaţa şi activitatea Sfinţilor care au propovăduit cre
dinţa în lume. Exemplul lor ne invită să ne angajăm în lucrare con
cretă pentru pace şi dezarmare în cadrul fiecărei Biserici. Ţara noas
tră, Finlanda, este o ţară mică. De-a lungul anilor noi am luptat în
multe razboaie. Astăzi, vedem că vocaţia noastră este să luptăm şi să
ne angajăm în mod activ, în strădania pentru pace şi dezarmare, în
Europa. Adeseori, Finlanda a fost menţionată, cum este cazul şi cu
ocazia acestei întruniri, ca exemplu al coexistenţei paşnice, atît în
ceea ce priveşte relaţiile ei interne, cît şi externe. După părerea noas
tră, starea păcii nu v a fi niciodată ceva stabil, ceva permanent rea
lizat, ci o ţintă şi o angajare spre care noi trebuie să ne îndreptăm
permanent. în ultima parte a anilor '70, oamenii au vorbit despre «spi
ritul de la H elsink i» în nădejdea realizării unor soluţii permanente,
a tensiunilor existente între diferite părţi ale continentului nostru. Fie
ca «spiritul de la Bucureşti» să ne inspire pe noi, toţi ortodocşii şi
creştinii, precum şi pe toţi oamenii care aparţin diferitelor religii, spre
o continuă căutare a păcii şi dragostei în Europa, în acelaşi grad, între
toate relig iile şi între toate popoarele.
în calitate de creştini, trebuie să ne aducem aminte că curăţirea
«am in tirilor» este parte integrantă din activitatea ecumenică, după
cum este şi parte integrantă din lucrarea pentru pace. Din fericire, do
minarea lumii de către creştini aparţine perioadei de «tre c e re » din is
toria omenirii. Astăzi, toţi credincioşii şi comunităţile religioase au
fost invitate să slujească nu în calitate de conducători şi stăpîni ai în
tregii creaţii, ci ca semne ale speranţei, îm păcării şi dragostei, gata să
împărtăşim tot ce avem unii cu alţii. Fie ca Domnul să ne dea putere
şi înţelepciune pentru aceasta. Fie ca «spiritul de la Bucureşti» să
înflorească».
Pastor P avel Bochian — Preşedintele C u ltu lu i P e n tico s ta l:
«Domnul Iisus a venit în lume să ne îndrepte pe calea păcii.
Noi, reprezentanţii Cultului Penticostal, împreună cu reprezen
tanţii tuturor Cultelor, prezenţi la aceasaă Adunare pentru pace, în ca
litatea noastră de slujitori ai lui Dumnezeu şi ai oamenilor, ne
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bucurăm că Părintele nostru ceresc a creat omul să fie cea mai minu
nată fiinţă de pe pămînt.
Cu privire la destinul dat de Dumnezeu omului, psalmistul David
a spus : «C înd privesc cerurile, luna şi stelele pe care le-ai făcut îmi
zic : Ce este omul ca să te gîndeşti la e l? L-ai făcut cu puţin mai jos
decît cerurile şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. I-ai dat stăpînire
peste lucrările m îinilor T a le » (Ps., 8, 3— 6).
într-adevăr, noi oamenii sîntem înzestraţi de Creator cu minte, în
ţelepciune :şi cu darul v orb irii pentru a ne înţelege unii cu alţii. Peste
toate acestea avem şi o lumină înlăuntrul fiinţei noastre numită con
ştiinţă, care ne îndeamnă la săvîrşirea binelui şi care ne mustră cînd nu-1
îndeplinim sau cînd facem răul.
Dacă oamenii s-ar lăsa călăuziţi de glasul conştiinţei, folosind ta
lentele cu care sînt înzestraţi şi darul v orb irii numai pentru a se în
ţelege unii cu alţii cum să facă binele, viaţa ar fi îm belşugată şi fe ri
cită, n-ar mai exista în lume sărăcie, foam ete şi mai ales n-ar mai fi
războaie.
^
Astăzi, mai mult ca oricînd, cunoştinţele oamenilor s-au ridicat la
un n ivel fără precedent in istorie. Ştiinţa a realizat numeroase desco
periri care uşurează munca şi fac să sporească bunurile necesare vieţii.
Este regretabil însă că în acelaşi timp s-au descoperit şi au fost inven
tate m ijloacele de ucidere în masă a oamenilor şi de distrugere a bu
nurilor realizate prin muncă şi jertfe.
Niciodată omenirea n-a cunoscut un moment de răscruce ca cel pe
care îl trăieşte astăzi : pe de o parte realizări şi perspective dintre cele
mai minunate, pe de altă parte prim ejdia distrugerii a tot ce s-a în
făptuit cu multă strădanie, inteligenţă şi dăruire. C ele aproxim ativ opt
sute miliarde dolari care se cheltuiesc anual pentru înarmare repre
zintă o povară grea pe umerii tuturor popoarelor.
Pacea nu se realizează singură. Ea trebuie cucerită, dar nu cu
arme, ci prin negocieri, pentru crearea unui climat favorabil trăirii
popoarelor în bună înţelegere, în iubire şi prietenie.
Este o mîndrie pentru noi să arătăm că politica externă a României
socialiste, activitatea de excepţională însemnătate a preşedintelui
N icolae Ceauşescu are ca o trăsătură dominantă sublinierea rolului
deosebit al m obilizării tuturor popoarelor, al tuturor oamenilor muncii,
al tuturor organizaţiilor de masă şi obşteşti la lupta pentru apărarea
păcii.
La aceste iniţiative şi noi, slujitorii Cultelor, prezenţi la această
Adunare pentru pace, aducem contribuţia noastră.
Fiind în slujba Domnului păcii şi în slujba v ie ţii răspîndim cuvîn
tul iubire prin care oamenii pot d eveni fii ai păcii. Iubirea înlătură
suspiciunile dintre oameni şi state. Pentru înlăturarea groaznicului
coşmar al războiului nuclear care ameninţă lumea întreagă, este impe
rios necesar să fie reluate şi intensificate negocierile şi cooperările
între conducătorii statelor pentru întărirea încrederii între oameni şi
popoare.
în numele iubirii faţă de oameni şi în lumina învăţăturii Sfintelor
Scripturi, ne simţim datori să ne unim glasurile noastre pentru a chema
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întreaga omenire şi pe conducătorii popoarelor, să rezolve toate pro
blem ele prin tratative şi negocieri, pentru că «lucrul acesta este bun şi
bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru» (I Tim., 2, 3).
M işcarea pentru pace în care se include şi Adunarea noastră trebuie să
folosească toate posibilităţile existente pentru a se prom ova o politică
de coexistenţă şi colaborare paşnică, deoarece iubim viaţa şi luptînd
pentru pace, luptăm pentru apărarea vieţii. Numai în climatul bine
făcător al păcii, al înţelegerii şi colaborării se sting din lume focarele
oricărei duşmănii, ale războaielor şi ale sărăciei, pentru ca în locul lor
să fie iubire şi bunăvoire între toţi oamenii».
I.P.S. Arhiepiscop Adrian Hriţcu — conducătorul A rh iepiscopiei
O rto d o x e Rom âne pentru Europa Centrală şi O c cid e n ta lă :
«C onsiderăm un adevărat p rivilegiu participarea la această Adu
nare, ce a căpătat caracterul unui adevărat simpozion, la care se dez
bate preţioasa problemă a v ie ţii pe pămînt. De aceea, în calitate de
îndrumător duhovnicesc al clerului şi credincioşilor noştri ortodocşi
români din cuprinsul Arhiepiscopiei O rtodoxe Române pentru Europa
Centrală şi Occidentală, aduc mărturie că sîntem deplin conştienţi de
primejdia pe care o reprezintă perfecţionarea m ijloacelor de nimicire a
v ie ţii şi civilizaţiei mondiale:
în această situaţie, deosebit de gravă, în ţările Europei se desfă
şoară marşuri de protest şi manifestaţii la care iau parte oameni de
cele mai diferite convingeri politice, filosofice şi religioase. La aceştia
se alătură şi fraţii noştri de credinţă şi obîrşie, stabiliţi în diferite ţări
europene. Deşi departe de ţara de origine, ei au rămas «uniţi în cuget
şi-n sim ţiri» cu fraţii cei de un neam şi de o credinţă. Cu virtuţile stră
bunilor, cu aspiraţiile spre pace şi prietenie ale poporului din care au
odrăslit, ei doresc sincer o domnie a păcii celei adevărate care «covîrşeşte toată mintea».
Iniţiativele pentru pace şi propunerile de dezarmare ale preşedinte
lui N ico lae Ceauşescu au larg răsunet pe întreaga arenă mondială. Cu
românească satisfacţie am constatat în Occident cum presa, radioul şi
televiziunea apreciază originalitatea şi luciditatea acestor manifestaţii.
Fiind pline de responsabilitate, aceste iniţiative se bucură de aprecierea
unanimă şi de sprijinul unanim al clericilor şi credincioşilor noştri or
todocşi români de peste hotare.
De aceea, mărturisesc aici adeziunea noastră deplină la nobila ac
ţiune pentru pace pe care poporul român, împreună cu celelalte po
poare ale lumii, o desfăşoară în acest moment crucial pentru întreaga
omenire.
Hotărîrea noastră neclintită de a sprijini activ năzuinţa pentru eli
berarea lumii de spectrul apocaliptic, dorim să fie considerată ca un
adevărat crez şi coordonată a v ie ţii noastre de zi cu zi.
întrarmaţi cu «pavăza credinţei şi sabia Duhului lui Dumnezeu»,
încinşi cu resursele sufleteşti m oştenite din moşi strămoşi, nu vom con
teni să propovăduim pacea, prietenia şi dragostea între ţări şi popoare,
împreună cu proorocul Isaia adresăm întregii omeniri chemarea de a
preface «lăncile în pluguri» (39, 9), acum pînă nu este prea tîrziu.
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Pentru realizarea acestui im perativ al zilelor noastre este bine să
nu ne limităm numai la propovăduirea păcii, ci să ne angajăm deplin
la făurirea unui echilibru moral şi spiritual în lumea întreagă.
Cu bunăvoinţă şi omenie românească, împreună cu cinstiţii sluji
tori şi credincioşi pe care îi reprezint, dorim : o Europă fără ură şi fără
frica m orţii nucleare, căci altă alternativă nu există.
Şi dacă, totuşi, sîntem nevoiţi să vorbim de rachete, atunci vom
spune h o tă rît: nu acceptăm decît un tip de asemenea arme : o rachetă
de tip PACE, propulsată de încărcătura ce se numeşte V I A Ţ A !».
Revd. M a rtin K ettle — A n glia :
«D oresc să exprim mulţumiri cordiale Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Iustin pentru invitaţia de a participa la această Adunare pentru
pace şi dezarmare a Cultelor din România.
De asemenea, aş dori să mulţumesc Bisericii Ortodoxe Române
pentru ospitalitatea ei.
Eu aduc salutul Comitetului pentru M isiune şi Unitate al Sinodului
General al Bisericii A n gliei. N oi, anglicanii, sîntem încă în atmosfera
sărbătoririi Sfintei Treim i şi trăim viziunea unităţii în Dumnezeu: Tatăl
şi Fiul, uniţi în unitatea dragostei Duhului Sfînt. Chemarea şi rugăciu
nea noastră este ca toată lumea să fie cuprinsă în această pace a lui
Dumnezeu care depăşeşte orice înţelegere.
După cum ni s-a atras atenţia ieri, viziunea păcii nu este o iluzie
idealistă, ci este înrădăcinată în realitatea Rusaliilor, acea reinversare
a Babilonului şi a amestecării lim bilor şi cultu rilor; iar viziunea păcii
este înrădăcinată şi în realitatea eshatologică a viziun ii lui Isaia, atunci
cînd toate naţiile se v or întîlni pe Sfîntul Munte al lui Dumnezeu, fie 
care cu bogăţiile deosebite ale tradiţiei proprii, însă călătorind cu un
singur scop, spre centru!! istoriei umane : Dumnezeu descoperit în Iisus
Hristos.
In lupta pentru pace este esenţial, înainte de toate, ca toţi cei care
se numesc creştini să trăiască împreună în pace. Comunităţile româneşti
ce-şi desfăşoară activitatea în Regatul Unit al M arii Britanii sînt un
exemplu pentru noi în acest sens. Mulţumim lui Dumnezeu care ne-a
condus spre o unitate mai mare în ultimii ani şi pentru crescînda coo
perare dintre relig ii la cauza păcii. Desigur, nu a scăpat atenţiei Dvs.
faptul că în anii din urmă în M area Britanie, precum şi în multe alte
ţări din Apus şi din Răsărit, mişcarea pentru pace s-a întărit din ce în
ce mai mult. Ea este preocupată de chemarea adresată tuturor naţiuni
lor de a trăi împreună în pace şi respect reciproc. Biserica A n glie i spri
jină deplin aspiraţiile şi iniţiativele Bisericilor din România pentru pace
şi cheamă toate naţiunile, de orice nuanţă politică, şi de orice nivel eco
nomic să trăiască în respect reciproc faţă de drepturile fiecăruia, faţă de
integritatea teritorială şi autodeterminare. Mulţi dintre cei prezenţi la
această Adunare au v orb it despre indivizibilitatea păcii. Pacea din omul
lăuntric, prin m ijlocirea lui Iisus Hristos, este oglindită şi autentificată
în pacea dintre oameni. Iar pacea dintre oameni este strîns legată de
cauza internaţionalismului, cauză faţă de care Bisericile britanice s-au
angajat permanent.
'
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în Bisericile noastre accentul se pune pe ajutorarea celor săraci.
Putini au fost cei care au putut să nege puterea argumentelor Comisiei
Brandt, iar sumele uluitoare care sînt cheltuite în Apus şi în Răsărit
pentru fabricarea de arme nucleare şi convenţionale ar putea fi uşor
folosite într-un singur an să transforme soarta ţărilor în curs de dez
voltare.
Cea mai tragică consecinţă a tensiunii politice dintre supraputeri
este indiferentismul faţă de n evoile practice ale celor săraci. Acesta
este un factor m ajor în mişcarea de pace a Bisericilor din Anglia. O
altă consecinţă a indivizibilităţii păcii este im posibilitatea de a separa
pacea şi dreptatea. Pacea fără dreptate nu este pace, iar cel mai impor
tant test de dreptate se găseşte în domeniul drepturilor umane şi al
problem ei minorităţilor. N ici o ţară nu a ajuns la perfecţiune în această
privinţă. De aceea, este n evoie de atenţie permanentă pentru că pacea
nu se poate realiza în defavoarea drepturilor omului. Chestiunea este
valabilă şi în contextul relaţiilor dintre naţiuni. Ţările din Europa sînt
confruntate cu pericolul cutremurător al holocaustului nuclear. în ace
laşi timp, ele sînt confruntate şi cu o chemare şi o ocazie unică, a insta
urării păcii şi a salvării v ie ţii pe planeta noastră.
N o i putem fi interpreţi şi mediatori între M arile Puteri, care în
cearcă să trăiască între ele în pace şi încredere reciprocă. Adeseori
ne-am luptat unul cu a ltu l; trebuie să arătăm acum lumii ce înseamnă
a trăi în pace. Şi noi putem să ne străduim să realizăm acest scop, în
aşa fel încît întreaga Europă, din partea ei cea mai din Apus şi pînă la
hotarul ei ce£ mai din Răsărit, să fie eliberată de instrumentele distru
gerii în masă. N e vom ruga şi ne vom strădui să realizăm progres în
tratative, la Geneva sau în alt loc, şi împreună cu fraţii şi surorile din
comunităţile religioase din România ne vom strădui pînă ce vom realiza
pacea lui Dumnezeu care să stăpînească inim ile oamenilor şi viaţa
popoarelor».
Pr. Dum itru P op escu — director de Studii în C onferinţa B isericilor
E u ro p en e :
«Semnarea actului final de la H elsinki a trezit mari speranţe în
rîndul popoarelor şi naţiunilor din Europa pentru cooperare, securitate
şi pace. Din nefericire însă realitatea a demonstrat c on tra riu l; fiindcă
în loc să se ajungă la o progresivă îngheţare a armamentului nuclear
s-a ajuns la o progresivă îngheţare a relaţiilor dintre Est şi Vest. Con
secinţa a constat în apariţia unei curse a înarmărilor fără precedent
care planează ca o umbră a m orţii asupra întregii omeniri. Apreciem în
mod deosebit această Adunare fiindcă ea îşi aduce în acest context de
încordare şi tensiune internaţionale o contribuţie importantă la apă
rarea dreptului sacru de viaţă al oamenilor pe p ăm în t; apreciem în mod
deosebit această Adunare fiindcă numeroase Biserici, aici prezente, —
Biserica Ortodoxă, Biserica Luterană şi Biserica Reformată — sînt mem
bre ale Conferinţei Bisericilor Europene şi împreună cu celelalte Culte
din România militează în mod consecvent pentru încredere, pentru de
zarmare, pentru securitate şi pace în Europa — scopul principal al Con
ferinţei Bisericilor Europene (C.B.E.).
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Această organizaţie a constituit un punct de legătură prin interme
diul B isericilor ei membre între Estul şi Vestul european. Scopul prin
cipal al acestei organizaţii a fost acela de a ţine împreună şi de a apro
funda comuniunea între Biserici, pentru ca pe această cale ele să poată
juca un rol de prom ovare a încrederii, a cooperării şi securităţii în Eu
ropa. De aceea, cele două principale ramuri de activitate ale C.B.E. au
constat pe de o parte în ecumenismul din Europa, adică în preocuparea
de a aprofunda comuniunea dintre Biserici, iar pe de altă parte în slu
jirea păcii, în spiritul actului final de la Helsinki.
între unitatea creştină, între aprofundarea comuniunii dintre Bise
rici şi problema păcii şi securităţii, există o legătură foarte profundă.
Situaţia europeană însă nu poate fi despărţită de situaţia altor con
tinente şi în special de situaţia regiunilor subdezvoltate. In timp ce se
cheltuiesc sume colosale pentru fabricarea unor arme sofisticate, capa
bile să prolifereze moartea pe toate m eridianele şi în toate direcţiile
globului, în acelaşi timp în lume există regiuni unde m ilioane de oa
meni suferă sau mor de foame în fiecare an. A ceste sume trebuie
convertite pentru salvarea acestor oameni care suferă şi care n-au ce
să mănînce şi a acestor regiuni defavorizate ale lumii. Dacă cursa înar
mărilor proiectează în v iitor o catastrofă nucleară care poate să ame
ninţe omenirea, foam etea şi sărăcia reprezintă un flagel care face în
fiecare zi, în fiecare an, m ilioane şi m ilioane de victim e. De aceea
C.B.E., în numeroasele consultaţii pe care le-a organizat, a evidenţiat,
împreună cu alte organizaţii ecumenice internaţionale, legătura indiso
lubilă dintre justiţie şi pace.
în fine, un alt domeniu de preocupare al C.B.E. îl constituie legă
tura dintre pacea exterioară a lumii şi pacea interioară a omului. Din
ce în ce B isericile şi te olo gii îşi dau seama că cursa înarmărilor şi in
justiţia socială sînt provocate de tendinţa către violenţă, către exploa
tare şi dominare, care îşi găsesc în ultimă instanţă originea lor în sub
conştientul uman. Nu putem spune că în subconştientul uman nu există
nişte elanuri generoase, elanul de a te sacrifica pentru aproapele tău,
însă în acelaşi subconştient există şi porniri sălbatice care ameninţă
omenirea în permanenţă. O ameninţă şi o v or ameninţa totdeauna cu
suferinţa, cu distrugerea şi cu moartea. Or, una dintre slăbiciunile T e o 
log ie i şi ale spiritualităţii în Europa a fost, a constat, în faptul că a dat o
prea mare importanţă conştientului şi a tratat cu multă indiferenţă pro
blemele puse, ridicate, de subconştientul uman. Dacă Hristos este pre
zentat în Sfînta Scriptură ca Lumina lumii, aceasta n-o face Scriptura
numai pentru faptul că Hristos a venit să ne împărtăşească un conţinut
intelectual, să ne vorbească despre pace şi despre justiţie, ci pentru
faptul că din Hristos radiază de la C incizecime o lumină care este capa
bilă să pătrundă pînă îin adîncurile subconştientului uman, să împrăştie
negurile violen ţei şi negurile resemnării, pentru a faoe să se afirme în
om, şi prin om în societate, justiţia şi dreptatea. De aceea Hristos nu
separă niciodată pacea şi dreptatea de persoana um ană; El totdeauna
spune : «F ericiţi făcătorii de pace...», «F ericiţi cei flăm înzi şi însetaţi de
dreptate...». B isericile au în acelaşi timp misiunea să lupte îm potriva
cursei înarmărilor, dar să lupte şi îm potriva acestei dezarmări interi

BISERICA ORTODOXA ROMĂNĂ

oare a omului de forţele m alefice care produc atîtea suferinţe şi dureri
în lume.
Nu trebuie să fim pesimişti. Pentru prima dată în istoria omenirii,
de 40 de ani de zile n-au existat războaie în Europa. Este un fapt cu
totul unic ; însă aceasta nu trebuie să ne facă să cădem într-un fals
optimism. Toate acestea se datoresc faptului că forţele păcii împreună
cu Biserica au spus un N U hotărît războiului. A stăzi nu se mai pune
problema războiului, ea a devenit o problemă insolubilă. Singura posi
bilitate de supravieţuire a om enirii o prezintă pacea. Dar Bisericile, din
acest punct de vedere, în cadrul C.B.E. şi în cadrul altor organizaţii ecu
menice internaţionale, pot să aducă o contribuţie consecventă, pentru
că această «Lum ină» a lui Hristos, lumina interioară, este forţa care-i
determină permanent, îm potriva tuturor dificultăţilor, să lupte pentru
încredere, pentru dezarmare, pentru pace şi securitate.
Bisericile pot face acest lucru într-un mod foarte eficient fiindcă
diferit de un stat care are ambasador doar în capitală, B isericile îşi au
m esagerii şi crainicii păcii în fiecare sat.
Mulţumesc !».
Pastor M a rtin H au se r — E lv e ţia :
«La începutul cuvîntului meu doresc să v ă transmit salutările fră
ţeşti din partea consinodalilor mei şi cele ale Bisericii Reformate din
Freiburg (din E lveţia). Ţin, de asemenea, să vă mulţumesc călduros,
pentru tot ceea ce se face astăzi aici pentru noi toţi, pentru pace, la
iniţiativa Bisericii O rtodoxe Române şi a Întîistătătorului ei, Prea Feri
citul Patriarh Iustin, care ne-a invitat într-un mod atît de amabil.
Unul dintre marii teolo gi români, Părintele Dumitru Stăniloae,
pune, în T eologia sa dogmatică, în evidenţă relaţia teologică care există
între toţi oamenii şi Hristos care este în acelaşi timp şi Logosul.
Cred că această afirmaţie, care se bazează pe scrierile Sfinţilor Pă
rinţi, este de o foarte mare importanţă practică, în măsura în care putem
fi conştienţi de aceasta, pentru că aceasta înseamnă, spus pe scurt, că
fiecare om are în sine o relaţie, o esenţă divină care-i parvine de la
Dumnezeu ; acesta este m otivul pentru care este aberant şi contradic
toriu ca oamenii şi popoarele să nu se poată iubi şi să nu se înţeleagă.
Dar ştim cu toţii că Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri, ci ne-a trimis pe
Hristos care a înviat pentru a învin ge moartea şi ne-a dat o putere cu
totul aparte nouă şi Bisericii, pentru ca să putem într-un alt mod să
creăm, să recreăm umanitatea întru noi. T ot ceea ce v ă spun acum din
feririre corespunde unei experienţe practice, adică mă gîndeam că noi,
creştinii, din Biserici cîteodată atît de diferite si trăind în contexte ase
mănătoare sau foarte diferite, ajungem pînă la urmă să găsim, traversînd toate obstacolele, un numitor comun, pe care ne putem baza şi,
pas cu pas, să avansăm spre o mai bună înţelegere, spre pacea dintre
noi, dintre Biserici, şi apoi putem să contribuim prin acest m ijloc la
pacea care trebuie să se stabilească în lume.
Acum aproape un an am avut ocazia să particip la o conferinţă
pentru pace la M oscova şi în rapoartele noastre am subliniat că este în
sarcina Bisericii să adune oamenii şi să se creeze contacte care să treacă
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peste graniţe care sînt uneori atît de ridicate între ţările noastre şi une
ori chiar între Bisericile noastre. La M oscova ne-am angajat să facem
totul ca legăturile dintre Biserici să se menţină şi să fie create, mereu
spre binele tuturor, şi mă întreb aici dacă am făcut îndeajuns în acest
sens. Personal sînt convins — şi fac această mărturisire personală — că
n-am făcut chiar totul, dar ocazia care ne este dată odată cu această
Adunare, este o ocazie fantastică de a recrea legăturile între Biserici,
încît intr-o lume unde adesea se aud mai mult discuţii politice foarte
agresive putem să aducem un alt element şi eu ne urez nouă tuturor ca
aspiraţiile noastre care se formulează tainic în interiorul templului nos
tru, al Bisericilor noastre, să poată domni în exterior, aşa încît lumea să
poată simţi ceva din ţelurile noastre care sînt prim ordiale, esenţiale
pentru pacea lumii, mai ales astăzi.
împreună cu soţia mea am avut ocazia de a cunoaşte Biserica O r
todoxă Română. Cîteodată erau neînţelegeri între culte şi din nefericire
între Biserici, dar în acelaşi timp s-a legat un contact care ne leagă
foarte profund şi în acest sens, şi câ o mărturie mi-ar place să v ă citesc
una din p oeziile pe care soţia mea mi-a înmînat-o înainte de a pleca,
pentru a o citi aici :
«România, ţară acoperită de zăpadă sau de drumuri şerpuitoare în
jurul copacilor negri
în jurul caselor de lemn verd e ce ascund sub acoperişul lor mare
şi pierdute pe pante
Biserici colorate care guvernează credinţa şi povestea unui popor
fericit şi nefericit
Cîmpul limpede al copiilor în noaptea înstelată care anunţă Cră
ciunul în accente dulci, unde izbucneşte v o ia bună.
Pereţii Voroneţului, unde cerul se reflectă, unde pămîntul vine să
vadă destinul său misterios, soarele mîngîind într-o mare sărbătoare
cîmpul de turnesol, claritatea ochilor lor
Doina, cîntec intens venit de atît de departe, care ne dă speranţe
şi tristeţi s u rde;
Familii întîlnite lîngă foc, care-şi împart pîinea şi vinul ;
Cîmpul ţăranilor în liniştea serii, sub copacii înfloriţi dansînd pe
dealuri
N ădejdea pascală renăscută în fiecare an, întîlnită în taină, purtată
ca o flacără transmisă fără zgom ot şi care încetişor face turul pămîn
tului
Forţa dragostei descoperită acolo,
Adîncim ile ascunse ale întîlnirilor omeneşti, p riviri şi cuvinte care
ne citesc ca niciodată pămîntul românesc».
Dr. A u g u sto Rui R o drigu ez — Biserica Presbiteriană din Portugalia :
«D ragi fraţi şi surori întru Hristos,
In numele Bisericii Presbiteriene din Portugalia şi în numele meu
personal, doresc să mulţumesc în primul rînd Bisericii Ortodoxe Rom â
ne pentru invitaţie şi’ ospitalitate. De asemenea doresc să v ă transmit
tuturor celor prezenţi salutul nostru frăţesc şi să v ă asigurăm de spri
jinul Bisericii noastre în acţiunile desfăşurate îm potriva cursei înarmă
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rilor şi pentru promovarea păcii. Resimţim în viaţa noastră cotidiană
consecinţele acestei curse a înarmărilor. Ştim perfect, şi din proprie
experienţă că augmentarea cheltuielilor militare slăbeşte economia ţă
rilor sărace, sărăcindu-le şi mai mult, în timp ce ţările bogate îşi spo
resc avuţiile, vînzînd arme ţărilor sărace ştim de asemenea că aceste
cheltuieli militare reduc posibilităţile de am eliorare a 'condiţiilor de
viaţă a poporului în dom eniile sănătăţii, învăţămîntului, al ocrotirii
bătrînilor. Sume uriaşe se cheltuiesc pentru achiziţionarea de arme —
adeseori nefolositoare, pentru că sînt deja depăşite şi nu servesc la ni
mic. M ai ştim, de asemenea, din proprie experienţă că ucigătoarea cursă
a înarmărilor militare pentru aşa-numitele raţiuni de securitate, are ca
efect diminuarea libertăţii individuale şi pune în p ericol exercitarea
îndatoririlor omului. Timp îndelungat a existat în rîndul credincioşilor
noştri o oarecare suspiciune privind mişcările desfăşurate în favoarea
păcii. Astăzi însă ei înţeleg că nu pot face altceva decît să se opună
scandalului exploatării fricii, exploatării terorii, creşterii stocării de
arme atomice.
Fie ca Dumnezeu şi Domnul nostru al tuturor, să ne ajute în efor
turile noastre, în lupta noastră pentru prom ovarea păcii, pentru liniştea
şi viaţa oamenilor de pretutindeni !».
Episcop Ferenz Josef — Biserica Unitariană din U n g a ria :
«înainte de orice, aş vrea să exprim mulţumirile m ele sincere pen
tru invitaţia de a participa la această foarte importantă Adunare. In
timpul ultim ilor ani am asistat la multe adunări similare şi mitinguri, şi
impresia pe care am avut-o în timpul acestor două zile este foarte bună.
Socotesc că noi toţi trebuie să ne dăruim cauzei păcii şi să ne expri
măm hotărîrea îm potriva războiului atomic, gata de a incendia omeni
rea. In continuare aş vrea să spun ceva despre activitatea în slujba pă
cii, a Bisericii noastre Unitariene, în ţara mea. N o i sîntem membri ai
Conferinţei Creştine pentru Pace, prezidată de episcopul calvin Toth
al cărui nume e de bănuit a fi cunoscut multora dintre dumneavoastră.
Facem tot ce ne stă în putinţă în propriile noastre Biserici, precum şi
în relaţiile noastre interbisericeşti, şi de asemenea îm preună cu romano-catolicii, care reprezintă majoritatea în ţara noastră, pentru salva
rea şi întărirea păcii. Nu intenţionez să repet toate cîte s-au spus des
pre dezarmare şi pace, şi despre datoria şi menirea noastră în privinţa
acestor probleme. A ş dori doar să adaug o frază, spunînd că noi Unita
rienii din Ungaria, precum şi fraţii noştri din România, aparţinem de
Asociaţia Internaţională pentru Libertatea Religioasă, care se întru
neşte în conferinţe trienale, următoarea avînd să aibă loc la Tokio, în
Japonia, la sfîrşitul lui iulie, iar acolo vom discuta aceeaşi problemă
pe care o discutăm aici, luînd în special în consideraţie punctele de v e 
dere ale acelor necreştini care vieţuiesc în Est — budiştii, şintoiştii, şi
celelalte Biserici surori.
V ă sînt recunoscător pentru invitaţia de a fi prezent la această
Adunare şi sper în succesul ei, dăruit prin harul lui Dumnezeu.

Vă mulţumesc!».
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Prof. T o tjiu K o e v — Biserica O rto d o x ă B u lg a ră :
«îm i revin e plăcuta misiune de a transmite din partea Sanctităţii
Sale M axim ai Bulgariei, a Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Buigare, precum şi a creştinilor ortodocşi din Bulgaria — u rările-lor de
succes Adunării Cultelor religioase din România, Adunare dedicată ce
lei mai importante problem e contemporane — problema păcii.
Întreaga omenire se află astăzi în faţa dilemei ham letien e: «a fi
sau a nu fi». Această întrebare se pune fiecăruia dintre noi. Deosebirile
etnice, social-econom ice, politice, id eologice şi oricare altele rămîn pe
planul al doilea. Soluţia justă a acesteia depinde de faptul dacă darul
sfînt, viaţa, este păstrată sau pămîntul va fi transformat într-un înfri
coşător pustiu, dacă omul v a da urmare destinaţiei sale sădite în el de
Creator sau va nim ici valorile seculare ale culturii şi pe sine însuşi.
Independent de deosebirile confesionale, credincioşii din Bulgaria
sînt una în strădania şi activitatea lor pentru a-şi aduce contribuţia la
îm piedicarea unei catastrofe nucleare ce ameninţă lumea.
A sociaţiile şi organizaţiile religioase mondiale, precum şi toţi cre
dincioşii pot şi trebuie să-şi aducă contribuţia lor la menţinerea vie ţii
pe calea dezarmării şi a întăririi încrederii comune. Îndatorirea noastră
ca oameni credincioşi este :
— de a atrage atenţia oral şi în scris, cu cuvîntul şi cu fapta, asupra
pericolului cursei înarmărilor pe pămînt şi în cosmos ;
— de â colabora la întărirea încrederii între popoare ;
— de a contribui la întărirea conştiinţei etice a om e n irii;
— de a acţiona pentru instaurarea unei păci trainice şi a dreptăţii
sociale, în convingerea că nu poate exista o pace justă fără d rep tate;
— de a colabora cu toate mişcările şi grupările pentru pace care
îşi iau răspunderea pentru binele întregii omeniri.
Fie ca Dumnezeu cel atotputernic să binecuvînteze nobilele Dvs.
strădanii în lucrarea păcii şi pentru păstrarea darului sfînt al v ie ţii».
Prof. dr. P entek A rp ă d — rectorul Institutului T eo lo g ic Protestant
U n ic din C lu j-N a p o c a :
«Problem a păcii şi a bunei înţelegeri între oameni constituie d ezi
deratele fundamentale ale Bisericii de la începuturile ei. Acestea au
devenit im perative prim ordiale mai ales în secolul nostru, datorită
dramaticelor încercări la care a fost supusă omenirea prin cele două
pustiitoare conflagraţii mondiale. Contribuţiile Bisericilor la consolida
rea păcii s-au intensificat îndeosebi de la cel de al doilea război m on
dial încoace, astfel în o t astăzi orice teolo g în adevăratul sens al cuvîntUuUi, se arată preocupat şi trebuie să-şi- aducă contribuţia reală,
concretă la m enţinerea şi consolidarea păcii.
Prima noastră întrebare în chestiunea păcii şi războiului trebuie să
aibă în vedere natura specifică a contribuţiei B isericilor: «O a re are
credinţa creştină un conţinut specific al păcii ?».
Din perspectiva Bisericilor ieşite din Reformă, răspunsul la această
întrebare nu poate fi decît acesta : «Pacea este transformarea specifică
a lumii proclamată de Sfînta Scriptură ; omenirea trebuie să se conducă
după prescripţiile şi impulsurile izvorîte din concepţia biblică a păcii,
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pace care covîrşeşte orice minte (Filip. 4, 7) ; pacea nu poate fi săvîrşită
decît prin eforturile seculare ale umanităţii, căci este deopotrivă o rea
litate sociologică şi eshatologică.
Vechiul Testament vorbeşte despre şalom ca despre o viziune asu
pra istoriei, a circumstanţelor pacifist-religioase ale lumii însăşi, ca
despre o situaţie concretă dată o dată pentru totdeauna. Locul şalomului este lumea şi implică atît bunăstarea omenească cît şi totalitatea
comunităţii cu Dumnezeu. Pacea este «un dar dum nezeiesc» (Ps. 85),
care conţine valori profund lumeşti. In viziunea Vechiului Testament,
pacea are semnificaţiile unui proces evolu tiv în contextul căruia Dum
nezeu oferă în mod constant dovada mereu proaspătă a oportunităţii şi
posibilităţii instaurării păcii în forme concrete.
N oul Testament şi, în special, Iisus Hristos continuă tradiţia veterottestamentară a şalom-ului. Porunca : «Căutaţi pacea cu toată lumea»
(Evr., 12, 14; Rom., 12, 18; 14, 19; Iacov 3, 18), pe lîngă dimensiunea
socială capătă şi una hristologică, întrucît pacea lui Dumnezeu s-a rea
lizat în Hristos şi se finalizează în viaţa şi opera lui.
M ulte pasaje din N oul Testament ne interzic două lucruri: — să
spiritualizăm şi să individualizăm pacea, în sensul că ea s-ar referi nu
mai la relaţia dintre Dumnezeu şi om şi nu şi, în acelaşi timp, la relaţia
dintre om' şi om ; — să vorbim despre pace ca o stare între Dumnezeu şi
condiţiile individuale ale omului. In schimb, Sfînta Scriptură vorbeşte
despre datoria omului de a prom ova reconcilierea în toate aspectele
v ie ţii concrete, deoarece «El a făcut din cele două lumi una, adică a
surpat peretele din m ijloc, de despărţire» (Efes., 2, 14). Astfel, sensul
biblic al păcii cuprinde în sine toate acţiunile umane destinate instau
rării şi menţinerii păcii.
în concluzie, întrebării formuEate la început îi putem răspunde ar
gumentat prin faptul c ă :
In primul rînd, căutarfea, instaurarea şi păzirea păcii, reducerea
neîncrederii, a-duşmăniei şi a violen ţei este şi trebuie să rămînă o ac
tivitate primordială a Bisericii, izvorîtă din credinţă, încadrîndu-se în
criteriile şi principiile biblice ale păcii, ca atribut distinctiv fundamen
tal al omului credincios şi al Bisericii.
în al doilea rînd, în zilele noastre, responsabilitatea în menţinerea
păcii este un semn indispensabil at mărturiei despre Hristos. Pacea, de
zarmarea şi păstrarea condiţiilor naturale ale v ie ţii sînt probleme se
rioase ale întregii umanităţi, astfel încît nu pot fi lăsate numai în seama
politicienilor, diplom aţilor şi specialiştilor angajaţi în dispute ; ea este
o mare problemă a tuturor şi, în aceste condiţii, cînd pacea este atît de
serios periclitată, Biserica are responsabilitatea de a interveni activ în
favoarea păcii.
în al treilea rînd, pacea despre care vorbeşte Sfînta Scriptură este
o realitate «dăruită lumii de către Dumnezeu» (Rom., 5, 11) şi, prin ur
mare, ea este un proces dinamic care cheamă Biserica şi credincioşii la
acţiune, la rezolvarea raţională a conflictelor de orice fel, la colabora
rea cu toţi aceia care momentan gîndesc altfel, la solidarizarea cu cei
care suferă şi speră.
în al patrulea rînd, pacea reală, în sensul biblic al cuvîntuilui nu
înseamnă propovăduirea unei «păci interioare» sau «in dividuale», in

ADUNAREA CULTELOR DIN R O M Ă NIA

517

dependentă de pacea generală, universală. A propovădui astfel înseam
nă a restrînge nepermis de mult voinţa globală de pace a lui Dumnezeu
şi acela care crede că va putea face pace pe pămînt trecînd peste po
runcile şi învăţăturile lui Dumnezeu, îl desconsideră im plicit pe omul
adevărat şi lumea lui.
Datorită acestui fapt — Onorat Prezidiu şi Onorată Asistenţă — în
calitate de rector al Institutului T e olog ic Protestant Unic din C luj-N a
poca, pornind de la răspunderea pe care o avem în propovăduirea cuvîntului lui Dumnezeu printre semenii noştri, înţelegem perfect marea
răspundere pe care o avem şi faţă de cauza păcii şi v ie ţii paşnice a tu
turor naţiunilor lumii şi ne alăturăm Apelului M arii Adunări Naţionale
a R. S. România adresat Sovietului Suprem al U.R.S.S., Congresului Sta
telor Unite ale Am ericii şi parlamentelor ţărilor europene «pentru a
opri amplasarea rachetelor nucleare, pentru a se trece la eliminarea
tuturor armelor nucleare de pe continentul european şi apoi la dezar
marea generală, la făurirea unei lumi a păcii şi a colaborării, fără arme
şi fără războaie».
Document de înaltă valoare politică şi morală, A p elu l urmînd altor
chemări emanate din aceeaşi voinţă unanimă a poporului nostru şi purtînd girul celui mai reprezentativ fiu al ţării, constituie un act de con
ştiinţă naţională, o mărturie grăitoare a puternicului sentiment de răs
pundere faţă de destinele ţării, ale Europei şi ale lumii, sentiment
izv orît din vodaţia de pace a poporului român şi întemeiat pe neabătuta
sa unitate de gîndire şi acţiune. A p elu l prin conţinutul său dezvăluie
esenţa profund m obilizatoare a politicii României Socialiste, a concep
ţiei Domnului preşedinte N ico lae Ceauşescu despre rolul popoarelor în
făurirea propriilor destine.
«Pornind de la marea răspundere pe care o avem faţă de popoarele
noastre — spunea Domnia Sa — să punem mai presus de orice, interej
sele supreme ale apărării vieţii, popoarelor, ale civilizaţiei umane, să
acţionăm şi să facem totul pentru făurirea unei lumi a păcii şi colabo
rării internaţionale». <
Adeziunea noastră la acest A p e l se întem eiază pe credinţa în posi
bilitatea concilierii, a rezolvării pe cale paşnică a tuturor chestiunilor
litigioase dintre statele mari şi mici, pe încredinţarea că forţa raţiunii
este mai puternică şi mai eficientă decît forţa armeilor. Afirm ăm aceas
ta, pornind de la realitatea concretă pe care o oferă politica internă şi
externă a patriei noastre, de la modul raţional, ştiinţific şi umanist în
care sînt abordate de conducerea statului român problem ele fundamen
tale ale omului, ale-cetăţeanului statului socialist român, indiferent de
naţionalitate şi credinţă religioasă. Totalitatea drepturilor naţionalită
ţilor conlocuitoare reflectă felul cum se înţelege interpretarea egalităţii
între toţi cetăţenii români, indiferent de naţionalitate. Statul garantează
prin puterea legii dreptul de a folosi limba maternă în şcoli şi în Bise
rică, argument care atestă soluţionarea profund umanistă a drepturilor
naţionalităţilor şi care contribuie în mod văd it la făurirea unităţii d i
namice a naţiunii socialiste.
Una din caracteristicile fundamentale ale p oliticii româneşti de so
luţionare a problem ei naţionale o constituie convingerea fermă că nu
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se poate vorb i de o adevărată egalitate în drepturi acolo unde nu sînt
condiţii egale de muncă şi de viaţă, că nu este suficient doar să pro
clami principiile egalităţii şi echităţii, ci trebuie asigurate, înainte de
toate, condiţiile materiale pentru înfăptuirea efectivă a acestora. A m 
plasarea raţională a forţelor de producţie şi dezvoltarea lor corespun
zătoare pe întreg teritoriul ţării constituie condiţia esenţială a egalităţii
în drepturi a tuturor cetăţenilor patriei, fără deosebire de naţionalitate,
participarea lor la viaţa economico-sociaJă a ţării, lla învăţătură şi cul
tură, fiind toţi beneficiari, în aceeaşi măsură, ai roadelor civilizaţiei
m odeme. Domnul preşedinte N ico lae Ceauşescu a definit astfel esenţa
egalităţii naţionale : «Egalitate este atunci cînd oamenii pot să trăiască
din plin, să se bucure în mod egal de bunurile m ateriale şi spirituale
create prin munca lor unită».
Posibilitatea folosirii, a păstrării şi d ezvoltării lim bii materne a
constituit în istorie şi constituie şi azi un factor esenţial al însăşi păs
trării identităţii proprii a popoaredor şi comunităţilor etnice. în România
socialistă, folosirea neîngrădită a lim bii materne este nu numai un prin
cipiu constituţional, ci şi o realitate palpabilă cu o arie largă, cuprinzînd întreaga viaţă politico-statală.
Conştiinţa naţională este un element constitutiv al responsabilităţii
noastre cetăţeneşti, iar p erspectivele d ezvoltării multilateraCe a naţio
nalităţilor conlocuitoare, sentimentul lor de frăţietate şi de respect re
ciproc, constituie chezăşia faptului că dincolo de felul în care numim
un lucru sau altul, dincolo de faptul cum accentuăm sau pronunţăm,
astăzi este mai necesar ca oricând să vorbim llimba P Â C I I !
Sîntem chemaţi, noi cei de aici şi din întreaga lume, nu numai să
spunem un N U hotărît războiului, ci, afirmînd principiile păcii să d o v e 
dim prin faptele noastre largile posibilităţi de conlucrare paşnică, să
dovedim că, mai presus de m icile deosebiri care ne despart, există ma
rile asemănări care ne unesc : credinţa în pace şi în cuvîntul Domnului».
Prof. N ico laj K ozlow sk y — Biserica O rtodoxă din P o lo n ia :
«Este un mare p rivilegiu şi o cinste deosebită să mă aflu aici, la
această întrunire. în numele Bisericii Ortodoxe Poloneze şi al meu aş
dori să-mi exprim recunoştinţa şi mulţumirile faţă de Prea Fericirea Sa
Patriarhul Iustin pentru amabila invitaţie de a participa la această
Adunare.
Pacea şi dezarmarea sînt strîns legate, fiind problem e cruciale în
acest moment al istoriei noastre. Pacea nu poate fi realizată prin înar
mare. Domnul nostru Iisus Hristos a adus pace şi dragoste în lume. N oi
sîntem ucenicii Săi şi prin urmare trebuie să ne iubim unii pe alţii, nu
să ne urîm. însă, aşa cum se poate vedea, pacea este ameninţată. Prin
urmare, datoria noastră este de a lupta pentru păstrarea păcii, pentru
supravieţuire în acest moment critic al istoriei noastre. De aceea este
atît de important să sprijinim toate iniţiativele luate în apărarea păcii.
Lumea este din nou ameninţată de război, de războiul! nuclear. Forţele
răullui doresc să ia din nou în m îinile lor soarta lumii. Naţiunea polo
neză ştie foarte bine ce înseamnă războiul. Este suficient să ne reamin
tim de cel de-al doilea război mondial, cînd am pierdut m ilioane de
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oameni din sînul poporului nostru. Nu mai putem accepta repetarea
acestui lucru. Un alt război, războiul nuclear, ar distruge întreaga viaţă
de pe această planetă. Prin urmare, noi creştinii şi toate popoarele avem
dreptul şi obligaţia de a ridica v o c ile noastre îm potriva lui. înarmarea
nu este o caile a păcii. Folosirea puterii nu este calea de a rezolva pro
blemele. De aceea, noi sprijinim dialogul, noi sîntem pentru reluarea
discuţiilor de la G eneva după înlăturarea binecunoscutelor obstacole
care au dus la întreruperea acestor tratative. Credem şi sîntem con
vinşi că popoarele tuturor naţiunilor îşi dau seama că pacea, dreptatea
şi cooperarea sînt necesare pentru supravieţuire. Biserica Ortodoxă
Poloneză a participat la multe întruniri pentru pace. T oţi oamenii noştri
sprijină cu tărie pacea. Nu există nici o problemă oare să nu poată fi
rezolvată prin discuţii şi diallog. Pacea nu poate fi apărată prin produ
cerea unor arme nucleare din ce în ce mai sofisticate. Înarmarea, care
m erge pînă în cosmos, trebuie să fie oprită, înainte de a fi prea tîrziu.
Oamenii din toate părţile lumii doresc pacea şi au n evoie de pace. C re
dem în înţelepciunea popoarelor, care nu doresc distrugerea v ie ţii şi
care lucrează în pace pentru binele generaţiilor viitoare. Fie ca Domnul
nostru Iisus Hristos, Domnul Păcii, să ne ajute şi să ne dea tărie pentru
a ne dărui v ie ţile noastre cauzei păcii».
Mons. Pelru Gherghel —
m a n o-C a tolic e din B u c u r e şti:

p ro vic a i general al A rh iep isco p iei R o -

«Biserica, fidelă întru totul întem eietorului ei, are aceeaşi misiune
pe care a avut-o şi o are în lume Hristos Iisus, după expresia clară
prezentată de către Apostolul Neam urilor în Epistola către Efeseni :
«El este Pacea noastră» (2, 1 4 ); a împăcat prin sîngele Trupului Său pe
iudeu cu cel păgîn şi toate lucrurile fie cele de pe pămînt, fie cele din
ceruri (Col., 1, 20). El este împăciuitorul universal şi pacea tuturor.
Pacea nu este numai o simplă coexistenţă a persoanelor care nu
nutresc în suflet ură, nici nu înseamnă un schimb indiferent de relaţii
inter-umane, ci pacea este un apel lansat către fiecare persoană pentru
a realiza în mod eroic Omul cel nou care trăieşte în străfundurile sale
acea linişte desăvîrşită care nu va înceta niciodată. «N u v ă amăgiţi, —
scria Sf. apostol P avel C olosenilor — , dezbrăcaţi-vă de omui cel vechi
şi de faptele sale şi îmbrăc-aţi-vă cu omul cel nou care se înnoieşte spre
deplină cunoştinţă după chipul celui care l-a creat. In această reînnoire
nu mai este nici grec, nici iudeu, nici barbar, nici scit, nici rob, nici
liber, ci Hristos este totul în to ţi» (Col., 3, 9— 11).
Biserica, care a primit mandatul de a prezenta lumii Evanghelia
mîntuirii şi a Păcii, nu poate avea altă raţiune de a fi decît în această
Eumină a întem eietorului ei. Ea trebuie să se adreseze oamenilor şi să
fie în serviciul oamenilor.
în aceşti ani pe care îi trăim, cînd ororile războiului mai persistă în
memoria oamenilor şi noi ameninţări apar la orizont, întreaga fam ilie
umană a ajuns la un moment decisiv în progresul maturizării sale. Ea
nu va putea construi o lume nouă dacă oamenii nu se vor îndrepta cu
o inimă schimbată spre adevărata pace.
Din acest m otiv mesajul evanghelic, în armonie cu aspiraţiile şi
idealurile cele mai înalte ale neamului omenesc, străluceşte şi mai pu
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ternic cînd proclamă de fericiţi pe făuritorii păcii, deoarece «fiii lui
Dumnezeu se vor chema» (Gaudium et Spes, nr. 77).
Problema păcii s-a pus şi se pune în discuţie mai mult decît oricînd în istorie. Ea este simţită într-un mod cu totul deosebit în ţările
continentului european, căci niciodată nu s-au văzut pe orizontul lumii
nori mai ameninţători şi mai întunecaţi ca în zilele noastre, gata să se
descarce peste capetele oamenilor.
Biserica Romano-Catolică, în frunte cu Sfîntul Părinte Ioan Paul al
Il-lea, cunoscînd toate aspiraţiile fiilor ei şi valoarea celui mai mare
dar care este viaţa, nu încetează de a propovădui şi a cere ca în lume
să se instaureze pe deplin adevăratul climat al fericirii şi al progresului,
pacea. Fiind mereu alături de om, ea condamnă cu tărie orice fel de
război, de agresiune, de violenţă, de încălcare a drepturilor sfinte ale
persoanei umane şi ale naţiunilor.
N efiin d bun mai de preţ între bunurile acestui pămînt decît pacea,
nefiind un dar mai scump despre care se poate vorbi, decît pacea, ne
fiind nim ic mai de rîvn it din cîte se pot dori şi din cîte se pot afla pe
pămînt decît armonia şi pacea, nu poate fi cauză mai sfîntă decît a o
apăra şi de a o promova. A şa a înţeles-o Hristos şi Biserica.
A cest lucru vrem să-l facem şi noi şi sîntem fericiţi cînd, dînd as
cultare Bisericii, astăzi ne adăugăm glasul nostru la glasul tuturor oa
m enilor de bunăvoinţă, la glasul tuturor românilor paşnici şi vrednici
şi sprijin, de pe p oziţiile noastre, strădaniile şi iniţiativele României
şi ale preşedintelui ţării noastre, Domnul N icolae Ceauşescu, pentru
pace şi securitate în Europa şi în întreaga lume.
V rem pace pe întregull pămînt, pentru oamenii planetei noastre şi
pentru întregul univers».
P. S. Episcop vicar K y p ria n S avici — conducătorul Bisericii Creş
tine de R it V e c h i— B răila:
«Problem a prim ordială a zilelor noastre, de a cărei soluţionare de
pinde satisfacerea aspiraţiilor de progres şi bunăstare a popoarelor, o
constituie statornicirea unei păci trainice în lume.
In epoca actuală, în condiţiile existenţei unor imense stocuri de
arme de exterminare în masă, care generează prim ejdii fără precedent
pentru civilizaţia umană şi ameninţă viaţa pe planeta noastră, şi însăşi
existenţa planetei, problema păcii a devenit şi mai acută. De aceea,
fiecare creştin are datoria sfîntă de a contribui la apărarea păcii cu
toate puterile fiinţei sale.
Pacea este o condiţie fundamentală a e x is te n ţei; ea este un impe
rativ moral important, sub semnul căruia poate înflori în sufletul omu
lui adevărata bucurie de a trăi.
Prosperitatea omenirii întregi se poate înfăptui numai în condiţiile
păcii universale. V iaţa paşnică aduce fericirea noastră, iar învrăjbirea
aduce nenorocire.
A dori şi iubi pacea cu adevărat, este spre binele fiecărui om. Feri
cirea lui nu este cu putinţă în afara dorinţei de a înfăptui pacea. Buna
înţelegere şi armonia, bunăvoirea între oameni, toate acestea întăresc
solidaritatea umană.
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în concepţia creştină, adevărata fericire nu poate exista pe pămînt,
decît acolo unde sălăşluieşte pacea. De aceea trebuie făcut totul, pentru
ca minunatele cuceriri ale geniului uman, ale ştiinţei şi tehnicii mo
derne să fie puse numai în slujba păcii şi progresului şi nu a distrugerii
şi războiului.
Toate eforturile omenirii trebuie îndreptate spre apărarea dreptului
fundamental al popoarelor, al oamenilor, dreptul la viaţă, la pace, la
existenţă liberă.
Astăzi, omenirea străbate o gravă criză marcată de instabilitate şi
nesiguranţă, de neîncredere în relaţiile internaţionale, de cursa înarmă
rilor şi de noile conflicte şi focare de război.
Europa a devenit un imens arsenal de arme nucleare şi se inten
ţionează să se amplaseze noi rachete nucleare cu rază medie de acţiune,
noi arme de distrugere în masă, ameninţînd viaţa întregii planete.
în actuala situaţie gravă internaţională, sînt chemate să-şi spună
cuvîntul toate popoarele, organizaţiile mondiale, Bisericile şi organiza
ţiile internaţionale şi toţi oamenii doritori de bine de pretutindeni.
T eoria lansată cu privire la un război nuclear lim itat este falsă şi
foarte periculoasă, lipsită de orice sens. Domnul N ico lae Ceauşescu,
preşedintele Republicii Socialiste România, a arătat pe drept cuvînt, de
mai multe ori, că teoria războiului nuclear lim itat nu este în fond decît
o cortină de fum şi numai oprirea curiei înarmăirlor şi trecerea la mă
suri efective de dezarmare reprezintă condiţia primordială a salvgardă
rii păcii, a norm alizării vie ţii internaţionale, a prom ovării destinderii
şi cooperării între statele şi popoarele lumii.
Chemările, iniţiativele şi acţiunile preşedintelui N icolae Ceauşescu
au avut un larg răsunet pe plan mondial, contribuind ca opinia publică
să se pronunţe cu hotărîre îm potriva amplasării de noi rachete pe teri
toriul Europei.
Biserica Creştină de Rit V echi a sprijinit întotdeauna şi sprijină de
pe p oziţiile şi cu m ijloacele ei specifice, poziţia Rom âniei în marile pro
bleme ale omenirii contemporane, între care la loc central se află aceea
a apărării păcii, a v ie ţii oamenilor, îm potriva unui război catastrofal.
Ca slujitori ai Sfintelor Altare, avem datoria sfîntă de a ne angaja
sincer, devotat şi plenar î-n efortul general, şi creştin şi uman, pentru
sprijinirea aspiraţiilor tuturor popoarelor, pentru o viaţă mai bună şi
mai dreaptă, pentru cooperare între naţiuni în spiritul independenţei şi
suveranităţii naţionale.
Bunul şi atotputernicul Dumnezeu să binecuvînteze strădaniile
noastre la statornicirea iubirii şi bunăvoirii între toate popoarele
lum ii».
I. P. S. A n ton ie P lăm ă dea lă — M itro p o litu l A rd e a lu lu i:
«N u am intenţia să ţin propriu-zis o cuvîntare ; ceea ce vă v o i
spune nu urmează canonul de alcătuire al une* cuvîntări. M-am gîndit
să renunţ la introducere, m-am gîndit să renunţ la cuvintele de legătură
pentru diferitele idei şi să trec direct la cîteva idei, poate mai mult sintetizînd ceea ce cei mai mulţi dintre Dumneavoastră aţi spus, să spun
ceva în cîteva sentinţe despre omul confruntat cu absurdul, în vrem ea
noastră, despre pace şi război. Problema păcii nu este o problemă oare16 — B. o . R.
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care. E problema despre care nu poţi să nu vorbeşti, pe care nu o poţi
amina pe mîine. Dacă o laşi pe mîine, alternativa e că nu va mai exista
un mîine. Problema păcii nu e problema cuiva, a unora doar, din vreun
continent, din vreo zonă, dintr-un aşa-zis lagăr ideologic, e problema
tuturor. Bombele, rachetele, după cum ştiţi, s-au «deşteptat» foarte mult
în ultima vreme. Ştiu să urmărească o ţintă, să meargă într-un loc anu
mit, ştiu să urmărească chiar o ţintă în mişcare. Dar bom bele nu ştiu să
selecţioneze fiinţele umane. Bombele omoară orbeşte şi fiecare dintre
noi e o victim ă posibilă. Ucigaşul nu ne cunoaşte, ne ucide la întîmplare, şi se crede la adăpost moral pentru că nu operează chiar cu mîna
lui, ci apasă pe un trăgaci sau pe un buton.
Se vorbeşte astăzi în multe m edii de posibilitatea unui război nu
clear limitat. Dar nu e vorba de a alege între un fel sau alt fel de răz
boi — cu arme convenţionale, cu bombe, cu bite, cu săbii, cu arme
atomice sau nucleare. Nu e vorba de a alege între un război şi altul,
ci e vorba de a termina o dată pentru totdeauna cu războiul de orice fel.
Aşa cum, de altfel, învaţă toate religiile, aşa cum învaţă şi religiile re
prezentate astăzi în această sală. Războiul e o ruşine pe obrazul ome
nirii. E inconpatibil cu inteligenţa şi cu raţiunea umană. Şi acest lucru
trebuie spus mereu, iară şi iară.
Problema cursei înarmărilor, dacă e s-o privim cu luciditate şi cu
raj, e o problemă de bun simţ elementar. Nu are n evoie de explicaţii
prea sofisticate, pentru ca să em iţi o judecată de valoare asupra ei.
Urmările cursei înarmărilor sînt evidente, şi aici s-a vorb it — mai mulţi
vorbitori au vorbit despre aceasta — : foame, subdezvoltare, poluarea
sufletelor şi a conştiinţelor orientate, de altfel, de fapt dezorientate, spre
teamă, creşterea urii, a egoismului. Bunul simţ cel mai elementar cere
stoparea cursei înarmărilor. A ltfel, nu va mai fi cine să aibă bun simţ.
N oi, trebuie să-i facem — ca oameni ai religiilor — pe cei care conduc
omenirea astăzi — în numele nostru, de altfel — să înţeleagă acest lu
cru şi să înţeleagă voinţa noastră, a tuturor.
A ţi auzit, desigur toţi, despre balenele sinucigaşe. Un fenomen ciu
dat şi aproape inexplicabil. C olonii întregi de balene eşuează pe plăji,
voind ele să facă aşa, ca să moară : se sinucid. Oamenii par, în ultima
vrem e, a fi dat în mintea balenelor sinucigaşe. Deşi chiar în viaţa ba
lenelor, există şi antiteze. De pildă, citeam într-un ziar, deunăzi, că un
pui de balenă a eşuat pe o plajă. Ca să-l salveze, o ceată imensă de
balene mature au încercat totul ca să salveze puiul de pe plajă, multe
dintre ele plătind cu viaţa lor încercarea, pentru că nu s-au mai putut
întoarce de pe plajă înapoi în apă. Pentru un pui de balenă ! V a fi ajuns
pînă la e le >pilda cu oaia cea pierdută? Numai unii dintre oameni merg
orbi spre prăpastie, nu pentru a salva un pui de om, ci zămislind arme
cît mai multe ca să ucidă puiul de om şi cît mai mulţi oameni. Fiecare
piesă dintr-o armă agresivă — şi toate armele sînt, pînă la urmă, agre
sive — e un simptom de nebunie. Vorbim de balenele sinucigaşe dar
ele n-aU raţiune. Cel puţin prin aceasta se justifică, poate ; dar cum
sănl justifici pe om ? Omul nu poate fi justificat, el poate fi doar con
vertit : convertit la pace, convertit la viaţă,, reconvertit la viaţă. Drep
turile fundamentale ale oamenilor pornesc de la dreptul fundamental la
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viată şi de la dreptul la pace. Numai Dumnezeu — spunem noi, în M ăr
turisirea de credinţă — este Domnul de viaţă Făcătorul. Viaţa îi apar
ţine lui D um nezeu; numai El are dreptul să dispună de viaţă. Dumnea
voastră ştiţi sau, dacă nu ştiţi, cei care sîmteţi de alte confesiuni, că în
Ortodoxie sinucigaşilor nu li se asigură asistenţă religioasă. Nu e voie
să li se facă nici măcar o rugăciune, nu e v o ie să fie duşi în biserică
şi nu e v o ie să fie înmormîntaţi în cimitir cu ceilalţi credincioşi. De ce ?
Pentru că au dispus singuri de viaţa lor, de care numai Dumnezeu are
dreptul să dispună. N ic i o armă, nici o. bombă nu se creează pentru viaţă
şi pace. Toate ucid. Trebuie să fie scos în afara le gii dreptul de a face
bombe. Altfel, dreptul la pace e o vorbă fără acoperire. Şi e ciudat că
ameninţările care ne pîndesc şi de care ne temem nu vin din altă pla
netă. Iată paradoxul, iată inadvertenţa, inexplicabilă aproape pentru o
minte sănătoasă. N o i înşine ne ameninţăm pe noi, noi, oamenii. Ca şi
cum cu o mînă am ameninţa-o pe cealaltă, uitînd că asta ne distruge pe
noi înşine. Gura ar ameninţa urechile, nasul ar ameninţa ochii şi picioa
rele ar ameninţa capul. N-am numit întîmplător picioarele. Din tot ce
se petrece acum în lume, se pare că unii au început să gîndească cu
picioarele. Trebuie să restaurăm omul în poziţia normală, firească, cu
capul la locul lui. Oamenii religiilor — 'cred eu — au un cuvînt esenţial
de spus în această privinţă şi o acţiune concretă şi eficientă de desfă
şurat. Acum, mai în urmă, sîntem informaţi că războiul se mută şi în
cer. înalt Prea Sfinţitul Filaret ne-a vorb it despre o masă rotundă, la
M oscova, cu titlul «U n cosmos fără arme». Războiul se mută în spaţiu,
între sateliţi şi îm potriva sateliţilor. Se fură lumii şi bucuria curată a
stelelor cerului, luna, poezia şi frumuseţea. Uitîndu-ne în sus, vom v e 
dea în loc de constelaţiile care spun slava lui Dumnezeu şi facerea mîinilor Lui — cum spune Psalmistul — , vom vedea ,şi în sus ură şi explozii,
în locul îngerilor, pe care i-am presupus întotdeauna că zboară la înăl
ţimi, se pregătesc să zboare liber, eliberaţi din legăturile lor, diavolii.
S-a citat aici un scriitor originar din România, Elie W hisel, care spunea
că astăzi antiteza dragostei nu este ura, ci indiferenţa. Există indife
renţă din disperare şi indiferenţă din indolenţă. N ici una să nu fie a
noastră. S-a spus şi se spune mereu, în toate conferinţele pentru pace,
în toate întrunirile intercreştine, şi nu numai între creştini : nu poate fi
pace fără dreptate socială. Nu poate fi dreptate socială, fără o nouă
ordine economică internaţională. O pace fără dreptate socială şi fără
egalitate, fără acces liber la resurse pentru toţi oamenii şi pentru toate
popoarele, o pace fără echilibru economic, e o pace în echilibru nesta
bil. O pace a fricii, a frământărilor, o pace în vertigiu. Ea nu poate duce
şi nu poate sfîrşi decît cu război. E atît de com plicată situaţia, încît unii
nu mai cred în posibilitatea realizării dreptăţii sociale, ca bază pentru
o pace trainică. De aceea, nu vad decît o alte rn a tivă : sau moartea prin
război, sau o pace fără dreptate, preferîndu-se de către unii cea din
urmă spre a se ev ita războiul. Dar aceasta e o falsă dilemă. A alege între
m oarte şi o pace fără dreptate înseamnă a sacraliza agonia, a accepta
drept normală o lume pe dos, monstruoasă. Soluţia e pace prin dreptate
socială, pentru care oamenii sînt capabili, sînt înzestraţi pentru că au
raţiune.
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Ţara noastră cere acest lucru neîncetat, cu timp şi fără timp. în
lume e n evoie de o restaurare şi de o reabilitare a omului, a funcţiilor
minţii şi a inimii, a logicii. Fără aceasta nu se va ajunge ,1a o adevărată
nouă ordine economică internaţională. Acesteia însă trebuie să-i pre
meargă o nouă ordine morală. Oamenii trebuie să înţeleagă că trebuie
să se reaşeze pe alte baze înainte de a putea schimba lu m ea; înainte de
a putea schimba lumea trebuie să se schimbe oamenii. De aici, necesi
tatea educaţiei pentru pace, pentru care noi, oamenii religiilor, avem o
chemare cu totul şi cu totul deosebită. Omul, să nu mai fie omului lup
— homo homini lupus — ; omul să nu-i mai fie omului lup, să-i fie frate.
Să se restaureze v a lorile şi însuşirile esenţial umane : generozitate,
echitate, egalitatea, dragostea, dreptatea, respectul pentru viaţă. Să se
restaureze încrederea în cuvînt. Să se respecte cuvîntul dat, să se res
pecte tratatele şi le gile internaţionale, să se restaureze încrederea omu
lui în om. Da să fie da şi nu să fie nu, şi nim eni să nu se mai teamă că
în dosul unui da se ascunde un nu sau în dosul unui nu se ascunde un
da. Aceasta nu v a face niciodată să crească încrederea ci, dimpotrivă,
v a face să crească suspiciunea şi neîncrederea. Fără această restaurare
a fiinţei umane, acum mutilată, fără restaurarea unei noi ordini morale,
v or lipsi instrumentele adecvate construirii unei ordini econom ice in
ternaţionale, şi pacea va fi ameninţată iară şi iară. Cred că şi în această
privinţă, a unei restaurări a ordinii morale în conştiinţa oamenilor, re
lig iile pot contribui, poate mult mai mult decît oricine altcineva, şi sînt
convins, şi am auzit aici, că toţi reprezentanţii lor sînt gata să o facă.
Problema păcii nu e o problemă pentru mîine. De altfel, unii consideră
că războiul a şi început, în fapt. Dacă am lua un singur exemplu, el ar
putea fi prin el însuşi concludent. Se moare de foame astăzi ? Se moare
foarte mult, şi de sete, şi de subdezvoltare sub toate form ele ei. De ce ?
Pentru că se cheltuieşte aproape totul pentru înarmare. Se cheltuieşte
totul pentru război. M orţile acestea nu sînt, oare, consecinţe ale unui
război ? Reducerea cheltuielilor militare ar fi primul pas spre încetarea
şi a acestui război nevăzut, cu consecinţe atît de dezastruoase. Redu
cerea cheltuielilor militare pînă la stoparea lor defin itivă ar fi calea
trecerii în fapt la pace. C îte nu s-ar putea face cu m ilioanele care se
aruncă zilnic pe arme ucigaşe. Şi, gîndiţi-vă că toate aceste milioane
sînt produsul muncii oamenilor, sînt produsul efortului, al sudorii oame
nilor de pe pămînt. Ei bine, acest produs al muncii lor se cheltuie îm
potriva oamenilor, absurd, şi noi trebuie să ne pronunţăm împotriva
absurdului. O fi mergînd absurdul în teatrul aşa-zis al absurdului, dar
în viaţă nu generează nim ic altceva decît absurd. Ideo logiile care se
confruntă astăzi, şi care sînt gata să facă război, sînt elaborări ale min
ţii omeneşti, chiar dacă ele pornesc de Ia conflicte sau de la m otive
economice. Dar ele sînt elaborări ale minţii omeneşti. Norm al este ca
d iferendele să fie rezolvate tot prin m ijloacele minţii, prin dialog, la
nivelul omului şi civ iliza ţie i vrem ii noastre. Aceasta ar fi, cu adevărat,
omeneşte. C ivilizaţia bîtei a trecut de mult. Dar pe atunci omul nu avea
nici un cuvînt. între timp, a alcătuit D ivina Comedie, a alcătuit Lucea
fărul şi Simfonia a IX-a, şi cîte n-am mai putea încă menţiona. Între
timp a reuşit să pună piciorul pe Lună şi reuşeşte să trimită nave în
spaţiu, pe care le conduce de pe Pămînt. Ei bine, acestui om nu-i stă
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bine cu bîta în mînă, fie că bîta e bîtă la modul propriu, fie că bîta e
un trăgaci de mitralieră, fie că e un buton de lansare a unei rachete.
Ideo logiile nu-şi v or rezolva competiţia dintre ele prin război, deşi, tre
buie să spunem, că fiecare dintre ele are această spreanţă secretă. Şi
această speranţă secretă, care este o î n ş e l ă c i u n e , este foarte pericu
loasă. Ea trebuie demascată. S-a spus de către cineva că cenuşa ideo
logiilor, după un război nuclear, oricare ar fi ele, va fi aceeaşi. Nu se
va deosebi una de alta. O tristă unitate de sfînşit. Dar nu aceasta este
unitatea către care tinde omenirea. Sper că măcar acest lucru toţi oa
menii îl pot înţelege, şi asupra lui toţi pot cădea de acord.
La Vancouver, în vara trecută, am auzit o declaraţie a unei doamne
din Insulele Marshall, din Pacific, care se plîngea de poluarea atomică
a apelor Oceanului din jurul insulelor, ape din care ei îşi extrag, în
cea mai mare parte, mîncarea. Poluate din deşeuri,le atomice care se
aruncă în vecinătate şi care vor duce la moartea tuturor vietăţilor din
apele Oceanului din acele părţi. Aceasta în timp ce ei, insularii, au trăit
de midenii în pace şi înţelegere, fără să facă nimănui nici un rău şi fără
să se simtă în ceartă cu cineva. Spunea acea doam nă— şi lucru a im
presionat — că în vocabularul lor, în limba lor, nici nu există cuvîntul
duşman. Cu ei, ca şi cu mulţi alţii, prin urmare, se repetă uciderea ino
cenţilor, oarbă, inumană, barbară. Ce bine ar fi şi ce firesc ar fi pentru
fiii lui Dumnezeu să poată şi ei scoate din vocabularul lor cuvîntul
duşman. Să fie toţi oamenii fraţi şi prieteni. Războiul nu e inevitabil.
Depinde de noi să-l facem sau să nu-1 facem. Să nu-1 facem, ci să-l e v i
tăm. Sfîntul Pa v e l zice că omul este împreună-lucrător cu Dumnezeu (I
Cor., 3, 9). Poate că Dumnezeu vrea să ne cunoască părerile, poate că
vrea să ne cunoască punctul de vedere în această problemă. Să ni-1
spunem cît mai lim pede. Şi dacă ar fi ca Dumnezeu să procedeze la un
vot, m îinile noastre ridicate pentru pace să Ce covîrşească pe cele ale
v oito rilo r de război. Aduceţi-vă aminte că ţine Dumnezeu seama şi de
număr. Avraam l-a întrebat : «Doamne, dacă vor fi cincizeci v e i salva
cetatea?». «V o i salva-o». «Dar dacă v or fi numai patruzeci?». «Şi
atunci». «Dar dacă vor fi numai ze c e ?». «Ş i atunci». N-a găsit nici zece.
La noi să găsească cît mai mulţi. Aceasta contează şi în faţa oamenilor,
aceasta v a fi contînd, fără îndoială, şi în faţa lui Dumnezeu.
Preşedintele ţării noastre, Domnul N ico lae Ceauşescu, cunoscut pe
plan mondial pentru dăruirea şi pasiunea cu care luptă pentru pace, a
lansat mai de mult o chemare realistă, puternică, o chemare care este
m e r e u , m e r e u a c t u a la : p a c e , c ît n u e p r e a t î r z i u ! S ă fie a c e a s t a h o t ă -

rîrea şi strigătul nostru, al tuturor !».
Dr. G len G a rfield W illia m s —
sericilo r E u ro p en e :

secretar general al C on ferinţei Bi

«în numele celor 115 Biserici membre ale Conferinţei Bisericilor
Europene, răspmdite de-a lungul şi de-a latul continentului european,
de la A tlantic şi pînă în Uniunea Sovietică şi din Islanda pînă jos, în
partea de Răsărit a Mediteranei, v ă aduc salutul lor şi ne bucurăm cu
această ocazie că aceasta nu este doar un privilegiu, ci şi un prilej de
comuniune şi, mai ales, pentru discuţii şi m editaţii privind pacea şi
dezarmarea.
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Problema păcii, a încrederii reciproce şi a destinderii formează
împreună unul dintre principalele scopuri ale Conferinţei Bisericilor
Europene. Sîntem preocupaţi de pacea dintre Biserici şi dintre con fe
siuni. De asemenea, sîntem preocupaţi de pacea dintre naţiuni şi po
poare. Există două adevăruri în legătură cu lumea modernă. în primul
rînd lumea în care trăim este o lume înarmată îşi o lume care se înar
mează. în timp ce veneam spre ţara Dvs., citeam unul dintre cele mai
prestigioase ziare din lume, în care se afla un articol de seamă, şi în
care se afirma că înarmarea este din nou intensificată.
O lume înarmată, o lume desfigurată, o lume nedreaptă este o lume
extrem de periculoasă. însă, în acelaşi timp, este şi o lume secularizată.
Şi aceasta ne interesează şi pe noi, deoarece are efecte în contextul
activităţii diferitelor comunităţi religioase.
N oi nu sîntem politicieni. Nu sîntem diplomaţi, nu avem o putere
politică structurală. Nu am face noi un lucru mai bun cu timpul nostru
dacă am fi acum altundeva şi nu am vorb i despre pace ? Cred că este
un lucru esenţial că noi, nepoliticienii, noi care sîntem fără o putere
politică structurală, noi cei care nu avem importanţă în ochii multora,
trebuie să ne ocupăm acum cu problema păcii şi dezarmării. O rice ar
spune alţii, noi avem o contribuţie de adus, deoarece pacea aparţine
mesajului nostru şi misiunii noastre, oricare ar fi convingerile noastre
religioase. Nu întîmplător Conferinţa B isericilor Europene a ales ca temă
a viitoa rei sale Adunări generale «S lavă lui Dumnezeu şi pace pe pă
mînt». M esajul de pace, strădaniile de pace sînt esenţiale în mesajul
nostru şi, prin urmare, misiunii şi raţiunii noastre în această lume.
în al doilea rînd, nu trebuie să uităm că prin activitatea comuni
tăţilor religioase, m ilioane de credincioşi din Europa sînt informaţi şi
angajaţi în lupta pentru pace şi dezarmare.
Şi, în al treilea rînd, oricare ar fi credinţa noastră religioasă, ori
care ar fi convingerile credinţei noastre, noi aducem în discuţiile pri
vind pacea şi dezarmarea o perspectivă care nu poate fi descoperită
în discuţiile pur umaniste. Prin con vin gerile religioase pe care le avem
noi punem istoria acestui moment în istoria veacurilor viitoare. Deşi
aceasta nu reduce pericolul, ea aduce însă verd ele speranţei într-un
context în care realitatea ar fi, pur şi simplu, neagră sau albă.
Şi, în al patrulea rînd, permiteţi-mi să adaug două observaţii fi
nale. Dialogul interconfesional şi interreligios în care sîntem angajaţi
chiar şi în clipa de faţă, în perspectiva celor pe care deja le-am spus,
este, prin el însuşi, o contribuţie de valoare la pace. în timp ce în
cercăm să realizăm încrederea unul în altul, în calitate 'de credincioşi,
în timp ce ne străduim să discutăm unul cu celălalt pentru a ne accepta
ca fraţi, noi contribuim în sfera noastră la întărirea acelei încrederi
care este atît de esenţială. Acesta este punctul la care eu şi voi, fraţi
şi surori în Domnul, intrăm împreună în înţelepciunea păcii la nivelul
încrederii reciproce, al înţelegerii reciproce, al frăţietăţii, care este sin
gura tem elie pe care destinderea şi dezarmarea internaţională poate fi
construită. N oi trebuie să ajutăm popoarele şi naţiunile Europei să tră
iască împreună, altminteri cu siguranţă vom muri împreună. Cealaltă
remarcă are în vedere experienţa pe care am avut-o în Conferinţa Bi
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sericilor Europene şi sînt fericit să pot afirma că există o creştere per
manentă şi puternică a angajării Bisericilor creştine şi a creştinilor în
lupta pentru pace, în lupta pentru înţelegere, în lupta pentru frăţietate.
De aceea, noi încurajăm toate eforturile de acest gen şi sîntem fe 
riciţi că putem contribui la sensibilizarea credincioşilor pentru a-şi juca
rolul lor de cetăţeni cu o dublă responsabilitate : responsabili în faţa
aproapelui lor şi în faţa lui Dumnezeu, în societatea în care noi trăim.
Societăţile sînt diferite, situaţiile noastre sînt diferite, însă sarcina noas
tră este a c e e a ş i: stabilirea condiţiilor în care omul să poată nu numai
să trăiască ci să se şi dezvolte.
Sîntem cu toţii recunoscători pentru concertul de ieri seară. Pro
babil unii dintre Dvs., ştiţi că sînt originar din Ţara Galilor. Şi nouă,
galezilor, ne place foarte mult să cîntăm în cor. Două dintre punctele
din programul de ieri seară m-au mişcat foarte m u lt: cîntecul «Doamne,
pe noi m iluieşte-ne» pe care l-am auzit pentru prima oară în Uniunea
Sovietică. A fost cîntat într-o mînăstire la Odesa, de către un diacon
tînăr a cărui voc e îmi persistă încă în urechi. Iar cînd l-am reascultat
aseară, am fost profund m işc at; al doilea, «A le lu ia » de Hăendel. T re 
buie să mărturisesc că ori de cîte ori ascult această melodie, sînt pur
şi simplu transpus undeva, nu ştiu unde, dar sînt transpus, în afară de
mine.
Să ne amintim că această cîntare, «A le lu ia », este pentru preamă
rirea îm părăţiei iui M esia ce va să vină. Aleluia, pentru că El nu este
numai promis, ci a şi venit, după cum noi creştinii credem. Punctul cen
tral al corului «A le lu ia » este o afirmare extraordinară a Aceluia care
trebuie să fie sfătuitor minunat, Dumnezeu cel atotputernic, Tatăl cel
veşnic, Prinţul Păcii. Dumnezeu să ne facă urmaşi e fectivi ai credinţei
noastre şi ai A celuia care este Prinţul Păcii. Fie ca Acesta să însem
neze şi o chemare a generaţiei noastre pentru acest mod de activitate
şi pentru acest loc.
Dumnezeu să v ă binecuvînteze».
Prof. Renald E llige r — fed era ţia B isericilor Evanghelice din R. D.
Germană :
«în zilele acestea s-au spus multe cuvinte frumoase, şi îmi este
teamă că eu nu v o i putea fi pe aceeaşi linie.
în primul rînd, vreau să spun ca rugăciune, cuvintele : «V in o Dum
nezeule Creator, Duhule Sfinte». Nutresc convingerea personală că în
Evanghelia Mîntuitorului Iisus Hristos vine la noi voia lui Dumnezeu.
Şi, odată cu El, eliberarea de nelinişte şi teamă, şi de falsa liniştire.
Există în R. D. Germană, şi totodată şi în cadrul Bisericii, v o c i care
afirmă că s-au spus pînă acum destule cuvinte pentru pace. Şi poate
că şi unii dintre noi am auzit aici prea des acest cuvînt. Din aceasta
provine experienţa că termenul Pace se foloseşte adesea în lume pen
tru a acoperi o comportare nepaşnică. N o i să nutrim convingerea, —
şi avem ca tem ei în această privinţă făgăduinţa Domnului nostru Iisus
Hristos, — căutării dialogului pentru rezolvarea problemelor. N o i che
măm, în acest sens, şi comunităţile noastre să practice educaţia pentru
pace. N o i le chemăm să se pronunţe îm potriva fixării asupra unei anu
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mite imagini a duşmanului şi adresăm, de asemenea, chemarea de a
depăşi pericolul indiferenţei ,şi al sentimentului neputinţei, faţă de v io 
lenţele politice. în sensul lui Iisus, este vorba de o pace la care să fie
părtaşe ambele părţi, în înţelegere şi punere în valoare reciprocă, fără
întrebuinţarea violenţei. Este vorba de o pace l a . care se caută împă
carea şi este vorba de a urmări o îmbunătăţire reciprocă a stărilor şi
a relaţiilor, ca scop principal. Nu este vorba numai de refacerea punc
tului de plecare sau de o corectare a propriei atitudini. Cine vrea pacea
în acest fel se opune, eventual, celui care este mai puternic şi, uneori,
chiar şi îm potriva părerii conducătorilor. Cine vrea pacea în acest fel
trebuie să poată renunţa, din cînd în cînd, la simpatii şi să se plaseze
intre scaunele celor care se ceartă. Şi aceasta pare să fie şi misiunea
Bisericilor. în discuţiile ecumenice s-a impus convingerea că Bisericile
trebuie să-şi întărească eforturile pentru a găsi o mărturie comună într-o lume divizată, să se opună cu noi puteri ameninţărilor îm potriva
păcii şi a supravieţuirii şi să se angajeze pentru dreptate şi demnitate
umană. La această concluzie a ajuns cea de-a V l-a Adunare generală
a CEB. Sinodul Bisericilor Evanghelice din R.D.G. a urmat acestei che
mări şi a d e cla ra t: «Fabricarea şi staţionarea de arme atomice repre
zintă, ca şi folosirea lor, o crimă îm potriva umanităţii».
Prof. Tibor Alm aszi — Biserica Baptistă din U n g a ria :
«Sînt fericit că particip la această Adunare a Cultelor pentru pace,
ca delegat al Uniunii Baptiste din Ungaria.
Documentele care au fost prezentate, fie în sesiunile plenare, fie
în diferite secţii, au fost interesante şi foarte constructive. La fel şi
diferitele contribuţii. Pacea, despre care am discutat aici, este mai
mult decît simpla pace a lumii. Pacea lăsată de Iisus Hristos include
tot ceea ce lumea doreşte astăzi. însă, în acelaşi timp, ea are un sens
mult mai profund. Ea nu este un simplu armistiţiu, nu este o simplă
reducere de arme. Ea este acceptarea voin ţei lui Dumnezeu. Ea este hotărîrea de a trăi în pace cu Dumnezeu. Dacă nu aş trăi în pace cu Dum
nezeu, cum aş putea avea pace cu semenii mei ? Prin urmare, este da
toria noastră de a fi ambasadori ai lui Hristos şi de a cere lui Hristos
ca toţi oamenii să fie îm păcaţi cu Dumnezeu (II Cor., 5, 20). Fie ca
Iisus Hristos să ne binecuvinteze şi să avem, astfel, minunata sa pace
veşnică».
Dr. Giinther Gassmann — directoru l Com isiei « Credinţă şi Consti
tuţie» din cadrul C .E.B .:
«Pentru mine este o mare cinste şi bucurie să v ă pot aduce ură
rile şi salutările Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Geneva. M iş
carea Ecumenică a fost, de la bun început, o mişcare pentru pace. Cînd
şi-au început lucrarea cei dintîi prem ergători ai Consiliului Ecumenic
de la Geneva, lumea trecea pentru prima dată printr-un război de pro
porţii mondiale. Şocul şi zguduirea acestei trăiri noi şi îngrozitoare, a
contribuit, în mod esenţial, la naşterea şi creşterea Consiliului Ecu
menic şi a fost semnificativ faptul că cele două prim e Conferinţe pre
mergătoare pentru Credinţă şi Constituţie şi pentru un Creştinism prac-

P. S. Episcop Dr. Joa chim H eubach
de Bucken bu rg

P. S. Episcop Dr. H einrich Rathke
de M o c kle nb urg

Prof. Gregor Larentzakis

P. S. Episcop Ferenz Jo s e f

Dr. A u g u sto Rui R odriguez

Dr. Kocsis Elmer

' ADUNAREA CULTELOR DIN R O M Â NIA

529

tic, au avut loc, în 1920, la Geneva. A ceste două conferinţe au avut loo
în acelaşi an şi în acelaşi loc unde a luat fiinţă şi Societatea Naţiu
nilor. Şi este tot atît de important că Enciclica Patriarhiei Ecumenice,
din anul 1920, este un indiciu pentru legătura dintre M işcarea Ecume
nică şi Societatea Naţiunilor. Şi astfel, şi în această Enciclică şi în
cele două Conferinţe s-a văzut o strînsă legătură între strădania naţiu
nilor pentru pace şi o nouă comunitate internaţională şi între strădania
Bisericilor pentru o comuniune mai strînsă între ele însele. Începînd
cu acel an, problema unei fundamentări mai profunde pentru asigura
rea păcii în această lume a devenit o parte esenţială a M işcării Ecu
menice. Consiliul Ecumenic al Bisericilor, rezultat al fuzionării celor
două direcţii — Credinţă şi Constituţie şi Creştinism Practic — în anul
1948, a preluat mărturia creştină pentru pace şi a intensificat-o. Nu
există în lume o altă comuniune care să se poată angaja atît de intens
pentru pace ca C.E.B.; cu cele 300 de Biserici membre. Căci aici este
vorba de o comunitate care depăşeşte toate graniţele sistemelor p oli
tice, conflictelor şi concepţiilor ideologice. Şi de aceea, această comu
nitate ecumenică dă tuturor Bisericilor membre şansa de a deveni, în
această lume, un semn al împăcării şi al păcii chiar, îşi acolo unde
între naţiuni acest lucru nu este încă posibil. Aceasta înseamnă că stră
dania noastră pentru o comuniune ecumenică mai strînsă între Bise
rici constituie, totodată, un aport pentru pace în această lume. Această
contribuţie la întărirea păcii şi la împăcare îşi are însă temeiul pro
fund în faptul că Dumnezeu, Creatorul, Proniatorul şi Sfinţitorul ne-a
chemat să fim colaboratorii săi în creaţia sa, pentru ca ea să se păs
treze pînă ce El o va duce la desăvîrşire şi nu pînă ce o v o r nimici
oamenii. C.E.B. se bucură şi este recunoscător pentru faptul că s-a
ţinut această Conferinţă la Bucureşti, în aceste z i l e ; el speră şi urează
ca ea să aibă rezultate p ozitive în strădania pentru pace».
P. S. Episcop
A u s tria :

N icolaus

Hummel —

Biserica V ech i-C a to licâ din

«M i-era aproape teamă că nu mai rămîne nimic de spus. Totuşi, •
v ă rog să-mi îngăduiţi să vă spun cîteva cuvinte pe care doresc să
le încep cu salutul Celui în viat către ucenicii Săi : «Pacea M ea dau
vouă». Acest salut conţine ofertă şi solicitare, dar îşi o misiune pentru
noi în viitor. Problema păcii im plică două aspecte : este chemarea adre
sată fiecăruia dintre noi, adresată fiecărui creştin de a căuta pacea in
terioară, şi am impresia că Adunarea ce va urma este pentru Trupul
lui Hristos pe pămînt ca o căutare a păcii interioare, pe cînd Adunarea
care are loc acum are ca scop căutarea păcii exterioare, care nu ne
priveşte numai pe noi ca creştini, ci, în afară de aceasta, întreaga om e
nire ; şi, prin aceasta constituie, în cel mai înalt grad, o problemă po
litică. N e este cunoscut faptul că această latură a activităţii Bisericii
nu pune altfel de probleme. Domnul a prevăzut o astfel de situaţie cînd
a spus : «Pacea M ea dau vouă, dar nu cum v-o dă lumea». O rice si
tuaţie politică am avea în vedere, peste tot auzim că fiecare doreşte
pacea. Şi totuşi se încearcă să se obţină pacea prin înarmare şi prin
intimidare, ca celălalt să renunţe la poziţia sa. Acest lucru constituie,
17 — B. O. R.
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în esenţă, o ameninţare la adresa v ie ţii altuia, pe cînd Domnul, prin
pacea Sa, oferă şi dă viaţă. Să căutăm, deci, în interiorul nostru o înar
mare a acelui duh care mărturiseşte că noi sîntem pentru pacea pe
care vrea să ne-o dea Domnul, acolo unde arma nu mai este bomba
atomică, ci iubirea şi unde tuiiul cu care se trage nu este din fier ci
din inimă. Şi cînd căutăm această cale, noi avem pe Sfîntul Duh drept
călăuză. Cînd Domnul şi-a luat rămas bun de la ai Săi, le-a mai spus
că ei nu trebuie să aibă teamă.
N oi devenim tari mai ales atunci cînd, în calitatea noastră de Bi
serici creştine, arătăm şi dovedim că sîntem una pe această cale. Bi
sericii O rtodoxe Române îi datorăm faptul că aceste temeiuri pe care
se sprijină întrunirea noastră au fost alese în acest fel şi ei aş vrea
să-i mulţumesc şi în numele Bisericii mele. Faptul că noi ne putem
împreuna m îinile şi pe această cale a unităţii şi ne putem ruga împreună
îmi dă prilejul de a aminti im agin ea,ce ne este cunoscută din even i
mentul Crăciunului. S-au exprimat deja aprecieri la adresa cîntărilor
corale de ieri seară. Ele ne dau puterea să ne asociem corului de la
Betleem : «Pace pe pămînt şi întru oameni bunăvoire». Acest lucru ne
revelează pe Hristos în fiecare dintre noi, într-un chip nou şi vă mul
ţumesc pentru posibilitatea ce mi s-a oferit de a lua cuvîntul».
Dr. Cornelius Pieter van A n del — Biserica Reformată din O la n d a :
«Sînt recunoscător pentru faptul că mi s-a oferit ocazia de a par
ticipa la această Adunare a Cultelor din România pentru dezarmare şi
pace, deoarece această temă — tema păcii — este o temă foarte dez
bătută şi în Bisericile din ţara mea, din Olanda. C ele două mari Bise
rici Reformate s-au pronunţat de două ori în legătură cu această temă
şi au solicitat poporului şi guvernului să refuze instalarea de rachete nu
cleare în Olanda. Sîntem convinşi de faptul că nu armele asigură pacea,
ci dragostea reciprocă. Sîntem convinşi şi de faptul că Bisericile au
misiunea lor proprie şi posibilităţile pentru a asigura pacea. Există, din
fericire, căi ce duc de la unul la altul, între oameni şi popoare, între
Biserici şi membrii lor, în Răsărit şi în Apus, în Europa. Şi, din fericire,
avem prin aceasta ocazia de a încerca să desfiinţăm concepţia de duş
man. Considerăm, această Adunare o posibilitate de a ne întîlni între
noi şi de a ne cunoaşte şi de a ne iubi. Sînt loa rte recunoscătdr pentru
faptul că am putut să mă aflu aici, în aceste zile, şi că pot să plec
acasă, în Biserica şi în ţara mea, cu convingerea că şi Cultele religioase
de aici, din ^România, sînt preocupate de faptul ca pacea să fie asigu
rată. Domnul Dumnezeu, care ne-a arătat iubirea Sa prin Iisus Hristos,
să binecuvînteze toate strădaniile noastre pentru ca noi să trăim într-o
lume în care viaţa să fie posibilă».
Revd. Robert Braun — reprezentantul A rh iepiscopu lu i de Canterbury
— A n g lia :
«A du c B isericilor din România şi comunităţilor iudaică şi islamică
salutările Bisericii Anglican e şi ale Arhiepiscopului de Canterbury.
Pacea, cred, nu este o ţintă la care putem să ajungem imediat şi
nu o vom aduce mai aproape dacă vom acţiona în aşa fel încît să se
pară că o aducem. N ic i nu trebuie să căutăm o pace rapidă care nu
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este pace, în care răul ar putea să prevaleze neschimbat. Nu pot vedea
cînd sau cum s-ar putea realiza o pace veşnică. A cest ţel poate fi e x 
trem de îndepărtat. Probabil dincolo de vie ţile noastre. Cu toate aces
tea, sarcina m ajoră a creştinilor trebuie, în mod sigur, să fie de a ajuta
la crearea unei înţelegeri şi deschideri internaţionale în care naţiunile
să nu mai poată lua în mod serios posibilitatea unui conflict armat.
Naţiunile trebuie să caute, prin controlul armelor şi diplomaţie, să îşi
reducă armamentul nuclear, inutil de mare şi extrem de costisitor. T o 
tuşi, numai dreptatea, libertatea, deschiderea şi încrederea internaţio
nală pot transforma actualele noastre condiţii.
In calitate de creştini cred că putem să ne rugăm şi să lucrăm pen
tru o pace pe care ne-o permite starea noastră actuală de păcătoşenie,
între timp, noi trebuie să ne pocăim şi să cerem şi altora să facă ace
laşi lucru, în speranţa că Dumnezeu ne va da o lume ratai bună şi ‘mult
mai sfinţită. închei, dînd citire — cu îngăduinţa Dvs. — mesajului în
credinţat de Arhiepiscopul de Canterbury : «Salutări Adunării Culte
lor din România pentru dezarmare şi pace. Cred că creştinii au o mare
contribuţie la înţelegerea şi reconcilierea internaţională, în special
atunci cînd politicienii găsesc dialogul dificil, cu condiţia ca Bisericile
să nu fie doar un simplu ecou al retoricii Răsăritului sau Apusului. N ă 
dăjduiesc că Adunarea Dvs. va aduce o astfel de contribuţie autentică.
A l vostru frate în Hristos, Robert, Arhiepiscop de Canterbury».
Dr. Kocsis Elmer —
— Ungaria ;

directorul Seminarului T e olo g ic din Debreţin

«Este pentru mine o deosebită cinste şi bucurie de a putea parti
cipa în numele Bisericii Reformate din Ungaria, la această Adunare pen
tru dezarmare şi pace a Bisericilor şi Cultelor religioase din România.
Cu îngăduinţa Dvs. transmit Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin cele
mai calde urări de binecuvîntare din partea Episcopului Barta, pre
şedintele Sinodului Bisericii Reform ate din Ungaria.
Biserica mea acordă o înaltă apreciere activităţii pentru pace a Bi
sericilor din România, pe care ele o desfăşoară de mai multe decenii,
în toată lumea, sub conducerea Bisericii O rtodoxe Române.
N e amintim cu bucurie şi recunoştinţă de vizita Prea Fericitului
Părinte Patriarh Iustin, împreună cu delegaţia Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, precum şi a delegaţiei Bisericii Reformate din România, din anul
1983, în Ungaria, care a însemnat un pas înainte în statornicirea rela
ţiilor ecumenice dintre Bisericile noastre, precum şi a prieteniei dintre
popoarele noastre.
în lupta pentru pace, noi creştinii ne simţim uniţi în credinţa noastră
comună în Dumnezeu, Creatorul, Mîntuitorul şi înnoitorul acestei lumi.
N o i sîntem uniţi în credinţa în Iisus Hristos care este pacea noastră şi
care ne-a împăcat cu Dumnezeu-Tatăl şi ne-a încredinţat slujirea îm 
păcării între oameni şi în Biserică. Credem şi în Duhul Sfînt care ne
uneşte prin înlănţuirea iubirii şi ne dă bogăţia darurilor Duhului şi pu
terea de a ne îndeplini chemarea noastră.
Această credinţă nu este o credinţă exclusivă ci înseamnă că noi,
creştinii, trebuie să slujim altora, tuturor oamenilor şi popoarelor. în
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vrem ea noastră nădejdea creştină capătă o însemnătate foarte mare
faţă de încordarea continuă din cadrul politicii internaţionale. M ulţi oa
meni sînt lipsiţi dş nădejde în ceea ce priveşte viitorul, sau indiferenţi
faţă de acesta. Biserica îşi are temeiul nădejdii ei în izvorul nesecat
al făgăduinţelor lui Dumnezeu. N o i creştinii credem că puterile îm pără
ţiei lui Dumnezeu vor ieşi biruitoare asupra păcatului şi a morţii, asu
pra oricărei dureri a omenirii. N o i credem că Dumnezeu conduce lu
mea nu spre o nimicire, ci spre o înnoire. Credem, de asemenea, că oa
menii vor putea fi educaţi şi conduşi de lş. egoism, la slujire, de la par
ticularism, la universalitate, de la ură, la prietenie şi frăţietate şi de
la război, la pace.
Biserica Reformată din Ungaria, împreună cu celelalte Biserici mem
bre ale Consiliului ecumenic din Ungaria a participat la toate întru
nirile forurilor m ondiale pentru pace, în cadrul CCP ,şi în asociaţiile
m ondiale confesionale şi interconfesionale. în această activitate, noi am
colaborat cu mulţi creştini din România şi i-am cunoscut ca fraţi de
votaţi. în acest an, în Ungaria s-a constituit un Consiliu interconfesional pentru pace pentru a se organiza mai intensiv activitatea pentru
pace la toate nivelurile şi la nivelul parohiilor. Prima mare adunare
a acestui Consiliu al păcii, împreună cu mişcarea pentry pace a preo
ţilor catolici şi cu reprezentanţii comunităţilor evreieşti din Ungaria a
avut loc, la 29 martie. Peste 400 de oameni ai Bisericii au depus măr
turie ]5entru voinţa lor hotărîtă de pace. B isericile pot lupta, cu puterea
lor spirituală şi morală, îm potriva puterilor demonice, îm potriva pute
rilor iraţionale, care vor să nimicească omenirea. în zilele noastre
se aşteaptă mai mult din partea samarineanului m ilostiv decît în peri
oada biblică. Cum pot ajuta Bisericile unei omeniri care ar putea fi
atinsă de o catastrofă nucleară ? Samarineanul de astăzi trebuie să îm 
piedice pe agresor şi pe agresori de a ucide, de a ataca pe oameni şi
de a comite ucidere în masă. Bisericile pot ţine trează conştiinţa om e
nirii şi pot lupta cu o responsabilitate comună cu toţi oamenii de bine,
fără deosebire de concepţii filosofice, religie şi id eologie îm potriva am e
ninţării globale a unui război nuclear. Şi aşa cum au spus mulţi v o r 
bitori înaintea mea, trebuie să condamne ideea unui război nuclear li
mitat. Pacea şi dreptatea nu pot fi separate una de alta. M itropolitul
Antonie a subliniat, ieri, în mod excepţional acest lucru. A ş vrea să
m enţionez în completarea celor spuse de I. P. S. Sa că, dacă pînă mai
deunăzi deviza : «Si vis pacem para bellum » era valabilă, astăzi, noi
trebuie să formulăm această zicală «S i vis pacem para justitia». O pace
fără o ordine economică mondială dreaptă nu poate fi puternică şi du
rabilă. Un vechi proverb latin spunea : «F iat justitia, pereat mumdus».
Filosoful marxist maghiar Tamasz Toldes a întrebat, la un dialog inter
naţional marxist-creştin, ţinut în luna februarie a.c. : «Există o dreptate
şi un adevăr filosofi^, religios, id eologic de dragul cărora să fie nim i
cită omenirea ? N o i trebuie să alegem alternativa unei toleranţe şi for
mulăm invers vechea zicală «F iat justitia ut floreat mundus». în acest
fel lumea va' prospera şi adevărul va căpăta valoare. Este important,
dar nu suficient, de a lupta îm potriva războiului numai cu apeluri pen
tru pace. N o i trebuie să elaborăm alternative şi m odele ale activităţii
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pentru pace. N o i trebuie să aducem dovada convingătoare că pacea
este avantajoasă şi posibilă nu numai pentru ţările socialiste, ci şi pen
tru alte sisteme sociale, şi pentru ţările capitaliste şi, mai ales, pentru
lumea a treia. N oi trebuie să practicăm o cercetare obiectivă, adîncă şi
convingătoare pentru pace, să transformăm spirala cursei înarmărilor
într-o spirală a încrederii. Ca comunitate internaţională Biserica este
foarte potrivită pentru o astfel de strădanie.
Oamenii de ştiinţă afirmă că ideile şi viziunile bune au valoare
la fel de mare ca şi o practică bună. Aceasta înseamnă că şi această
Adunare pentru pace nu produce numai vorbe, ci şi fapte. Ideile şi v i
ziunile care s-au desfăşurat aici pot fi traduse în fapte. Chiar şi faptul
de a organiza şi întruni o astfel de Adunare este o faptă deosebit de
importantă. Exprim gazdelor acestei Adunări binecuvîntarea Domnului
şi succes pentru nobilele D vs.' strădanii şi puteţi conta pe noi şi pe
asociaţii noştri în lupta îm potriva morţii şi pentru viaţă».
P. S. Episcop Heinrich Rathke — R. D. Germană :
«Participarea noastră la această Adunare este semnul că noi vrem
să facem, împreună cu Dvs., tot ce este posibil pentru menţinerea păcii.
De pace ţine dezarmarea, de pace ţine dreptatea internaţională, de pace
ţine iubirea faţă de toţi oamenii, pe care i-a făcut Dumnezeu.
Un lucru aş vrea să adaug : de pace ţine şi adevărul. Este mai
întîi un adevăr amar : oamenii au creat între timp arme atît de îngro- '
zitoare încît pot nimici cu ele lumea. Sfînta Scriptură cunoaşte de mult
acest acîevăr. Simbolul din Isaia, cap. 2 a devenit hotărîtor pentru ac
tivitatea pentru pace a Bisericilor. Un al doilea adevăr amar care ţine
de pace şi care rămîne adesea ascuns este acela că pacea este amenin
ţată de forţă, prin concentrarea forţei şi prin concurenţa marilor puteri.
N ici chiar Biserica nu este sigură în faţa ispitei forţei. N o i cunoaştem
acest lucru din episodul ispitirii Domnului nostru Iisus Hristos. El nu
a îngenuncheat în faţa forţei acestei lumi. De aceea, datoria noastră
e să nu îngenunchem în faţa nici unei forţe din această lume. Creştinii
îngenunchează numai la rugăciune. M artin Luther ne învaţă să ne te 
mem, să iubim şi să avem încredere în Dumnezeu mai presus de toate
celelalte lucruri. Astfel, încrederea este aportul hotărîtor al creştinilor
pentru pace în lume. N o i avem libertatea pentru încredere fiindcă îl
avem pe Dumnezeu.
în aceste zile eu am ascultat cu atenţie ce experienţe aţi făcut Dvs.
în România, în istorie, pentru pace.
Şi noi, germanii, avem experienţe din istorie. Este prima e x p e ri
enţă dureroasă. Poporul nostru a provocat un război şi a împins, prin
aceasta multe popoare în nenorocire. Trebuie să ne sperie faptul că
germanii au luat din nou armele în mînă. De aceea, noi, B isericile din
R. D. Germană ne-am exprimat cu hotărîre îm potriva faptului ca tinerii
să primească din nou arma în mînă. Dacă există o educaţie pentru pace,
atunci trebuie să se înceapă cu tinerii şi cu copiii. S-a spus adesea că
de pe pămîntul german nu trebuie să mai înceapă niciodată nici un
război. Eu sprijin cu hotărîre această propunere. Dar acest lucru nu
trebuie să rămînă numai o mărturisire-a buzelor. N e mîhneşte faptul că
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s-au instalat rachete cu rază medie de acţiune, prima oară, tocmai pe
pămîntul celor două Germanii. Bisericile Evanghelice au protestat îm
potriva acestui fapt încă de la bun început. O grea moştenire a Bise
ricilor noastre din Germania este faptul că ele s-au legat prea mult,
în perioadele anterioare, cu puterea guvernantă. N o i a trebuit să în
văţăm şi să şi fixăm, în scris, acum 50 de ani, în Mărturisirea de la
Bremen, faptul că Biserica trebuie să urmeze mai întîi cuvîntul lui Dum
nezeu. Astfel, cuvîntul Bisericii, în dialog, care ţine de pace, poate fi
şi un cuvînt critic. De aceea, strădania noastră este şi pentru aceia
care iscălesc prin propria lor atitudine, acest cuvînt pentru pace.
Conferinţa se teirmină astăzi. Ce se va întîmpla cu cuvîntările şi
rezoluţiile noastre ? Să sperăm că ele vor fi auzite de către alţii şi luate
în serios. Eu doresc ca comuniunea atîtor religii să fie practicată nu
numai în cadrul Adunării, ci şi în toate zilele. A m încredere în pu
terea rugăciunii şi în puterea Sfîntului Duh, că El ne va da curajul
inim ilor, care este necesar pentru a face paşi pentru pace. Am văzut
în sala acestei Adunări şi nişte icoane. Imaginea uneia dintre ele m-a
însoţit în aceste trei zile şi mă va însoţi întotdeauna. Este icoana Mîntuitorului şi Izbăvitorului nostru. El a cîştigat pentru noi viaţa şi pacea
prin Crucea Sa. El se roagă pentru noi. De El avem nevoie».
A urmat la cuvînt în a lt Prea Sfinţitul M itro p o lit A n ton ie Plămă
deală, M itropolitul Ardealului, care a făcut şi o sinteză a lucrărilor pe
secţii, pe care o. redăm în rîndurile ce urmează :
«Perm iteţi-m i să subliniez şi cu acest prilej, rolul acestei Adunări
a Cultelor din România pentru dezarmare şi pace, pentru promovarea
cauzei păcii şi a înţelegerii între popoare.
Adunarea generală a Cultelor din R. S. România, pentru dezar
mare şi pace, în şedinţele plenare şi în lucrările celor trei secţii, dezbătînd tema principală Dezarmarea şi pacea în co n d iţiile lu m ii actuale,
formulează următoarele concluzii, în baza rapoartelor celor trei s e c ţii:
1.
Raportul secţiei I, în cadrul căreia a fost aprofundată tema : Răs
punderea C u ltelor pentru apărarea v ie ţii şi pentru pace, arată că, mai
ales în ultim ele decenii, Cultele din ţara noastră, conştiente de răs
punderea lor faţă de misiunea pe care o au de îndeplinit în raport cu
Dumnezeu şi cu oamenii, se simt îndatorate să contribuie, de pe propria
poziţie, cu m ijloacele specifice şi fără nici o ezitare, la promovarea
cauzei păcii şi înţelegerii între popoare.
La baza angajării lor sincere în sprijinirea acţiunilor pentru apă
rarea dreptului sacru al omenirii la viaţă şi pace, Cultele aşează, pe
lîngă tem eiurile fireşti, împărtăşite de toţi oamenii şi temeiuri religios-morale, din R evelaţia dumnezeiască. Un astfel de tem ei este cre
dinţa că viaţa este un dar dumnezeiesc, ea trebuie să fie ocrotită şi
respectată, sprijinită să se d ezvolte şi să se desăvîrşească.

ADUNAREA CULTELOR DIN RO M Ă NIA

535

Un alt temei religios comun tuturor Cultelor este acela că omul
reprezintă făptura cea mai aleasă a lui Dumnezeu, fiind creată după
chipul şi asemănarea Sa.
Lumea este cadrul firesc rînduit de Dumnezeu în care omul se rea
lizează ca fiinţă raţională şi liberă, purtător şi creator de valori în
slujba unor înalte idealuri.
Stimulate, în activitatea lor, de aceste temeiuri de ordin religiosmoral, Cultele sînt hotărîte să-şi intensifice astăzi, mai mult ca oricînd,
slujirea lor faţă de lume şi să propovăduiască pacea, luptînd îm potriva
războiului şi violenţelor de tot felul, păcate care sînt îndreptate îm po
triva vie ţii şi civilizaţiei umane şi, în ultimă instanţă, îm potriva lui
Dumnezeu.
Înţelegînd că pacea este un dar al lui Dumnezeu făcut oamenilor
şi o condiţie indispensabilă pentru perpetuarea şi afirmarea vieţii, Cul
tele sînt convinse că această pace nu se realizează practic în istorie
fără contribuţia noastră. Pacea se cucereşte prin strădanii şi lupte şi,
de aceea Cultele se alătură cu toată hotărîrea celor care urmăresc să
înlăture cauzele ce zădărnicesc parea şi să statornicească un climat fa
vorabil înfrăţirii şi colaborării între oameni şi popoare.
In spiritul idealului mesianic al păcii universale, Cultele cer să fie
oprită producerea de noi armamente, iar cele existente să fie transfor
mate în unelte folositoare v ie ţii şi fericirii umane.
Ele adresează o chemare oamenilor de ştiinţă şi tuturor celor care
făuresc şi mînuiesc tehnica şi tehnologia modernă să facă totul pentru
a pune ştiinta şi tehnica în slujba v ie ţii şi păcii, şi nu a morţii şi dis
trugerii universale.
Conştiente de menirea lor, Cultele înţelea să se dedice cu şi mai
multă dăruire propovăduirii ideilor păcii şi sădirii în constiintele oa
m enilor a responsabilităţii pentru existenţa şi viitorul omenirii, folosind
în acest scop predira, presa şi literatura teologică, slujbele religioase
şi toate celelalte m ijloace de care ele dispun.
Cultele din ţara noastră sprijină acţiunile poporului nostru pentru
pace şi întîmpină cu deosebită satisfacţie iniţiativele preşedintelui
N icolae Ceauşescu pentru biruinţa cauzei păcii, zidirii unei v ie ţii pros
pere în patria noastră.
2.
Aprofundînd tema « Dezarmarea, ch e ltu ielile m ilitare povară pe
um erii o m en irii», participanţii la discuţii din secţia a Il-a, şi-au mani
festat, în unanimitate, profunda lor îngrijorare faţă de cursul deosebit
de periculos pe care l-a luat astăzi cursa înarmărilor nucleare prin insta
larea de noi rachete cu rază m edie de acţiune pe continentul european,
care pot împinge lumea în pragul unui holocaust nuclear şi care are
consecinţe negative dintre cele mai grave asupra omenirii, chiar şi fără
să fie folosite armele respective.
Pe planul relaţiilor dintre state, cursa înarmărilor menţine şi adînceşte diviziunea lumii în alianţe şi blocuri militare, întreţine suspiciunea
şi neîncrederea şi afectează cooperarea dintre state, iar pe plan economico-social, măreşte şi mai mult subdezvoltarea unei mari părţi din
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omenire, decalajele existente, criza economică mondială, precum şi să
răcirea şi degradarea Terrei. în actuala criză energetică şi de materii
prime, cursa înarmărilor reprezintă o uriaşă risipă, inutilă şi absurdă,
care absoarbe gigantice fonduri materiale şi umane, ce sînt deturnate
sistematic în scopuri militare neproductive, în detrimentul progresului
şi dezvoltării popoarelor, în timp ce două treimi din omenire suferă de
g ia v e lipsuri şi are o datorie externă egală cu bugetul m ilitar actual
— de peste 800 miliarde dolari.
T oţi vorb itorii au subliniat că uriaşele cheltuieli militare reprezintă
o grea povară pentru locuitorii planetei, ce frînează progresul şi dez
voltarea economico-socială şi întreţine criza econom ică mondială. în
deosebi popoarele lumii a treia plătesc scump tributul lor cursei înar
mărilor.
Opinia publică mondială cere azi tot mai stăruitor oprirea neîntîrziată a cursei înarmărilor şi a amplasării de noi .rachete pe continentul
european şi trecerea la înfăptuirea unui program concret de dezarmare
generală. V orb itorii şi-au exprimat adeziunea unanimă faţă de propu
nerea ţării noastre de îngheţare a cheltuielilor m ilitare la nivelul anu
lui 1983 şi reducerea lor treptată cu cel puţin 15%. în felul acesta s-ar
face un pas concret spre destindere şi s-ar debloca fonduri mari, în
valoare de 80— 120 m ilioane dolari anual, în scopul progresului şi dez
v oltă rii tuturor popoarelor, creîndu-se condiţiile edificării unei noi or
dini morale, economice şi politice mondiale, care asigură pacea şi pro
gresul tuturor.
Participanţii la discuţii au mărturisit unanim că menirea omului este
de a creşte, de a se înmulţi şi stăpîni pămîntul, ca dar al lui Dumnezeu,
spre folosul tuturor, pentru a fi sursa de viaţă a omului şi nu pentru
distrugerea lui.
Credinţa în Dumnezeu, Domnul v ie ţii şi al păcii, îl obligă să stea
în slujba v ie ţii şi a păcii, să pună toate cuceririle geniului uman în
slujba progresului şi dezvoltării popoarelor şi să prefacă armele de răz
boi în unelte folositoare ale păcii, transformînd rachetele în pluguri şi
seceri, iar meşteşugul războiului în meşteşugul bunei înţelegeri, con
lucrării între toţi oamenii, pentru instaurarea împărăţiei m esianice a
păcii şi a dreptăţii.
De aceea, în lumina învăţăturilor şi convin gerilor noastre religioase
şi a dreptului sacru la viaţă al fiecărui om, cu toţii spunem un D A dezar
mării generale, pentru dezvoltare şi pace, şi un N U hotărît intensifi
cării nesăbuite a cursei înarmărilor nucleare, care este cu totul nejus
tificată, imorală şi inumană. Renunţarea pentru totdeauna la acest joc
diabolic privind viaţa şi n evoile imperioase ale omenirii este im pera
tivul m ajor şi de maxim ă urgenţă astăzi.
3.
în raportul secţiei a IlI-a, în cadrul căreia a fost dezbătută tema
Securitate şi cooperare In Europa. O prirea amplasării ra chetelor cu
rază medie de acţiune. Retragerea şi distrugerea celor e xisten te», se
arată că securitatea, element indispensabil pentru menţinerea păcii şi
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dezvoltarea vie ţii şi progresul general uman, a constituit întotdeauna
una dintre aspiraţiile cele mai profunde şi legitim e ale umanităţii pri
vind existenţa şi viitorul ei.
Grava înrăutăţire a relaţiilor internaţionale prin producerea şi am
plasarea unor noi rachete cu rază medie de acţiune în Europa po^te
împinge lumea în pragul unui cataclism nuclear. Oprirea cursei înar
m ărilor şi, în mod special, a înarmărilor nucleare, constituie pasul hotărîtor spre securitate şi cooperare în Europa şi în lumea întreagă.
Este falsă teoria că sporirea armamentelor nucleare ar putea duce la
realizarea unui echilibru de forţe pe plan mondial. M ai degrabă această
măsură sporeşte pericolul distrugerii v ie ţii şi civilizaţiei umane.
Participanţii la Adunarea Cultelor sprijină propunerea preşedintelui
N icolae Ceauşescu de a se face totul pentru oprirea amplasării de către
S U A a rachetelor nucleare cu rază medie de acţiune în unele ţări din
vestul Europei şi a contramăsurilor anunţate de Uniunea Sovietică, pen
tru reluarea tratativelor sovieto-americane, în vederea realizării unui
acord care să ducă la eliminarea rachetelor nucleare şi apoi a oricăror
arme nucleare din Europa şi din întreaga lume.
C onvingerea unanimă a Cultelor, ca — de altfel — a întregii opi
nii mondiale, este aceea că securitatea nu se poate constitui cu aju
torul armelor, ci exclusiv pe baza negocierilor şi a dialogului. De aceea,
C(ultele acordă o deosebită atenţie Conferinţelor post-Helsinki şi, în
mod special Conferinţei de la Stockholm pentru măsuri de încredere şi
securitate şi pentru dezarmare în Europa, sperînd că pe această cale
se va ajunge mai repede la înţelegeri p ozitive care să diminueze peri
colul de război şi să ducă în final, la eliberarea cofripletă a omenirii de
coşmarul războiului nuclear.
Securitatea şi cooperarea nu-şi pot găsi împlinirea decît într-un
climat de încredere reciprocă, iar pentru realizarea acestui deziderat
îşi pot aduce contribuţia lor esenţială şi Cultele religioase, alături de
oamenii de bine de pretutindeni».

La sfîrşitul acestei lecturi, I. P. S. M itropolit Teoctist Arăpaş a in
vitat pe P. S. Episcop V asile Tîrgovişteanul, vicar patriarhal, să dea
citire A p e lu lu i către toate B isericile şi organizaţiile creştine mondiale,
re lig iile lu m ii şi oam enii d orito ri de bine de pretutindeni, pe care par
ticipanţii din ţară şi de peste hotare la această Adunare consacrată
păcii şi dezarmării, l-a adoptat ca document oficial.

Am intim aici că în după-amiaza zilei de vineri, 22 iunie 1984, orele
18,00, participanţilor la Adunarea Cultelor din România, pentru dezar
mare şi pace, li s-a oferit — în sala de festivităţi a Institutului T eolog ic
de grad Universitar din Bucureşti — un frumos şi bogat concert prezen
tat de Corul studenţilor Institutului T eologic şi de Corala Catedralei Pa
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triarhale, coruri dirijate de Diac. conf. N icu M oldoveanu şi respectiv
Pr. Iulian Cârstoiu. Concertul a fost alcătuit din cîntece religioase şi
patriotice.

In încheierea lucrărilor A d unării C u ltelor din România, pentru
dezarmare şi pace, înalt Prea Sfinţitul Teoctist Arăpaş, M itropolitul M o l
d ovei şi Sucevei, a ţinut un vibrant cuvînt în care a evidenţiat hotărîrea fermă a Cultelor din ţara noastră pentru a sluji cauza păcii. A p oi
a adresat tuturor participanţilor sincere mulţumiri pentru prezenţă şi
pentru largul concurs pe care l-au dat în vederea bunei reuşite a lu
crărilor Adunării, iar la sfîrşit a dat citire textului de telegram ă adop
tat de Adunarea de la Bucureşti, telegram ă ce a fost adresată preşedin
telui N icolae Ceauşescu, neobosit luptător pe frontul păcii, şi pe care
o redăm în rîndurile de mai jos :

T E L E G R A M Ă
Excelen ţei Sale
D om nului N IC O L A E CEAUŞESCU,
preşedintele R ep ub licii Socialiste România
C onducătorii şi reprezentanţii C u lte lo r din Republica Socialistă
România, în tru n iţi în Adunarea solemnă consacrată dezbaterii proble
m elor dezarmării şi păcii, desfăşurată la Bucureşti, în z ilele de 21, 22
şi 23 iunie 1984, cu participarea reprezentanţilor unor Biserici, re lig ii şi
organizaţii creştine mondiale, îşi exprim ă profunda admiraţie pentru
neobosita dăruire şi devotam entul nem ărginit cu care Domnia Voastră,
m ult stim ate D om nule preşedinte, acţionaţi pentru propăşirea patriei,
pentru binele şi fericirea poporului, pentru apărarea păcii, prom ovarea
destinderii şi colaborării.
Pe fundalul com plex, zbuciumat, sfîşiat de contra d icţii al e pocii pe
care o traversează în acest mom ent omenirea, marcată de agravarea fără
precedent a situaţiei pe plan mondial, România proiectează im aginea lu 
minoasă a unei ţări al cărui ţel este de a con tribu i la trium ful păcii şi
colaborării, la asigurarea v ie ţii şi dem nităţii tuturor naţiunilor lum ii.
Cu deplină îndreptăţire putem afirma că datorită e fo rtu rilor n eobo
site depuse de dumneavoastră, mult stim ate D om nule preşedinte, R o 
mânia are astăzi în lum e mai m u lţi p rieteni ca oricînd, realizările ei
sînt tot mai cunoscute şi preţuite pretutindeni pe glob, iar numele D om 
niei Voastre este pronunţat cu profundă stimă pe toate meridianele.

)
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S trălucitele dumneavoastră in iţia tive şi acţiuni consacrate păcii şi
dezarmării, care şi-au găsit o nouă şi elocventă expresie în A p e lu l adre
sat de Marea Adunare N aţională a R ep ub licii S ocialiste România S o
v ietu lu i Suprem al U.R.S.S., C ongresului S.U.A., parlam entelor ţărilor
europene pe terito riu l cărora sînt instalate rachete cu rază medie de
acţiune, parlam entelor altor state europene şi Canadei, vibranta chemare
la acţiune hotărîtă pentru eliminarea prim ejd iei războiului nuclear, pen
tru apărarea dreptului fundamental al oam enilor, la viaţă, al naţiuni
lo r, la existenţă liberă şi demnă, pentru trium ful păcii pe planeta noas
tră — ne îndatorează şi ne mobilizează şi pe noi, s lu jitorii C ultelor, să
ne unim şi mai m ult efortu rile pentru a s p rijin i mai eficien t măsurile
întreprinse pentru apărarea păcii, asigurarea destinderii, prom ovarea co 
laborării şi fraternităţii între oameni şi popoare. Desfăşurată în spiritul
id ealurilor de pace şi libertate, de progres şi civiliza ţie, ce caracteri
zează voinţa şi faptele poporu lu i român, Adunarea noastră a demonstrat,
încă o dată, hotărîrea s lu jito rilo r A lta relo r, a credincioşilor pe care-i
păstoresc, de a con tribu i cu toată energia, prin m ijloa ce specifice, Ia
efortu rile pe care popoarele, forţele progresiste, iubitoare de pace din
lume, le depun pentru apărarea celui mai sfînt, dar şi celui mai amenin
ţat drept al om enirii, dreptul la viaţă, la existenţă.
în sufleţiţi de preceptele noastre religioase şi pentru a preintîm pina
o catastrofă ce ar distruge planeta, noi, conducătorii şi reprezentanţii
C u ltelor din România, împreună cu distinşii oaspeţi de peste hotare,
dînd expresie sentim entelor şi v oin ţei tuturor m em brilor com unităţilor
noastre, am adresat un apel către toate B isericile, re lig iile lu m ii şi tu
turor oam enilor de bine de pretutindeni, chem îndu-i să acţioneze, îm 
preună cu popoarele cărora le aparţin, cu toate forţele iubitoare de pace,
pentru încetarea cursei în arm ărilor, oprirea amplasării n oilor rachete americane pe continentul european şi a contram ăsurilor nucleare anun
ţate de U.R.S.S., pentru reluarea tratativelor

sovieto-am ericane în v e 

derea realizării unui acord care să ducă la eliminarea rachetelor nu
cleare, a o rică ror arme nucleare din Europa şi din lume.
Dînd expresie gînd u rilor noastre de adînc respect pentru tot ceea
ce aţi făcut şi faceţi în apărarea păcii şi prom ovarea progresului, afirm îndu-ne totala adeziune la întreaga activitate internă şi externă a sta
tului nostru, urmînd însufleţitoru l Dumneavoastră exem plu de slu jire de
votată

a patriei

şi poporului,

ne

angajăm,

mult

stim ate

Domnule

preşedinte, ca, în tr-o n eclintită unitate cu ţara, să sprijinim , cu toată
fiinţa

noastră,

măreţele

acţiuni

consacrate păcii, să stimulăm în con 
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ştiinţa oam enilor şi a popoarelor încrederea şi speranţa în tr-o lume
fără războaie, eliberată de coşm arul distrugerii atomice, să relevăm şisă susţinem puterea şi capacitatea lo r de muncă creatoare spre binele
şi folosul în treg ii umanităţi.

•

ADUNAREA CULTELOR DIN ROMÂNIA
PENTRU DEZARMARE ŞI PACE
Bucureşti, 21—23 iunie, 1984

Pacea a fost şi rămîne o ţintă şi o angajare spre care noi trebuie
să ne îndreptăm permanent. Starea păcii nu v a fi niciodată ceva stabil,
ceva permanent realizat.
Pacea între toţi oamenii, ca rezultat al unităţii neamului omenesc,
este adevărata viaţă pe care trebuie să o trăiască omenirea. îndemnul
Sfinttei Scripturi: «Căutaţi pacea şi alergaţi după e a » (I Petru, 3, 11),
trebuie să devină pentru noi toţi un prilej de profundă meditaţie asupra
chemării noastre de creştini. în m ijlocul tulburărilor de tot felul prin
care trece omenirea, sincerii adoratori ai M întuitorului Hristos, uniţi în
credinţă şi în dragoste, sînt chemaţi ca să facă pretutindeni cunos
cute cuvintele Sale, ale păcii celei veşnice şi ale dreptăţii.
Bisericile pot şi trebuie să-şi aducă o reală contribuţie la împăcarea
lumii, cu condiţia ca ele — activitatea lor — să nu fie doar un simplu
ecou al retoricii Răsăritului sau Apusului — după cum se exprima
unul din participanţii la Adunarea ce a făcut obiectul acestor pagini.
Să ne străduim să trăim în pace împreună, căci nesalvînd pacea
— cu siguranţă vom muri împreună.
Să ne rugăm lui Dumnezeu să izbăvească întreg neamul omenesc de
relele care ameninţă lumea întreagă şi să îndemne pe conducătorii p o
poarelor la mai multă prudenţă, aşa încît să fie evitată o nouă confla
graţie mondială.
R E D A C Ţ IA

♦r ec e n z i

!♦

Giuleanu
Victor, M elod ica bizantină, Editura muzicală, Bucureşti,
1983, 390 p.
Privită în ansamblu, acţiunea de descifrare a manuscriselor bizantine vechi şi
a partiturilor bizantine moderne, precum şi transcrierea lor în notaţie occidentală,
a devenit pentru cercetătorul zilelor noastre o preocupare de primă importanţă, iar
pentru compozitorii şi muzicologii români un larg cîmp de laborioase cercetări şi tot
odată un bogat izvor de inspiraţie în vederea întocmirii unor lucrări pe plan mai
complex al creaţiei corale româneşti sau de inspirate lucrări instrumentale şi vocalsimfonice în stil bizantin.
Pe firul acestei constatării situăm apariţia lucrării teoreticianului Victor Giu
leanu — profesor doctor la Conservatorul de muzică din Bucureşti — şi intitulată
Melodica bizantină.
Profund cunoscător al tuturor contribuţiilor aduse de teoreticienii şi compozito
rii de muzică bizantină veche şi modernă, profesorul Victor Giuleanu îşi întocmeşte
lucrarea după planul general de alcătuire al unui tratat de teorie a muzicii laice,
dînd pentru prima dată în literatura de specialitate în notaţie liniară o lucrare a
cărei menire este de a îmbogăţi strădaniile muzicologiei româneşti contemporane şi
totodată de a «pune în valoare resursele expresive ale unei arte legate cu atît
de multe fire de spiritualitatea poporului nostru» (Prefaţă, p. 7).
împărţită în trei părţi binel conturate şi precedate de o introducere, cartea are
drept scop expunerea sistematică a teoriei' muzicii vechi bizantine, strîns legată de
cea a muzicii bizantine moderne, precum şi luarea unei atitudini categorice împotriva
susţinerilor nefondate ştiinţific a teoreticienilor muzicii bizantine privind, «microtoniile, cromatismul, ornamentele etc...».
în partea introductivă, autorul face o privire retrospectivă asupra ariei de
răspîndire a artei bizantine precum şi asupra celor trei mari perioade stilistice exis
tente în muzica bizantină de la începuturi pînă în prezent: 1) 'stilul paleo-bizantin;
2) stilul medio-bizantin şi 3) stilul neo-bizantin.
Toate cele trei perioade îşi au caracteristicile lor semiografice, melodice şi de
conţinut, precum şi personalităţi creatoare de anvergură care atrag — prin operele
lor — atenţia nu numai a specialiştilor, ci şi a tuturor oamenilor de cultură şi de
artă muzicală în stil autentic bizantin.
Im partea I a cărţii, intitulată STUDIUL TEORETIC 1, (Sistematica 1), autorul
prezintă în cele 7 capitole care alcătuiesc această parte, întreaga teorie a muzicii
vechi bizantine referitoare la intervale, genuri, funcţionalitatea treptelor, ritmul, me
trica, teimpoul şi semiografia muzicală bizantină, care «constituie um obstacol în ope
raţiunile de transcriere fidelă prin semnele notaţiei occidentale care ax conferi aces
tei arte o mai mare putere de circulaţie, de prelucrare şi de valorificare prin mijloa
cele componisticii universale» (p. 105).
în partea a doua, intitulată STUDIUL TEORETIC 2 (Sistematica 2) sînt prezen
tate în cele şase capitole rezervate acesteia, toate problemele legate de stările cîntărilor modale: ornamentică, saodulaţie, dinamică, agoglcă, formule de cadenţă etc.
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Astfel, tn capitolul: Stările cintărilor modale, autorul însoţind explicaţiile teo
retice cu exemple muzicale luate din creaţiile meiozilor m edievali: Siintul ioan Damaschin (6/b— /■4Uj şi Ioan Cucuzei (sec. A II—X llij şi a compozitorilor de muzică
bizantină moderna: Anton Pann, ţitemnache l'opescu, Ioan Popescu-Pasarea etc.,
prezintă trasăiuriie distinctive ale melodiei bizantine după cele patru stări modale
(recnativa, irmoiogica, stiiiirarică şi papadicâ).
in capitolul intitulat: urnamenuca in muzica bizantină, sînt tratate pe la rg ;
mai Intîi p*oDiema stilurilor ce brazdeaza cele trei perioaue aie cuituai muzicale uizantine amintite mai sus, precum şi starea evolutivă a semiografiei acestora, arătindu-se, în concluzie, că figurile ornamentale ale muzicii bizantine din această perioadă
au fost traduse şi asimilate în formeie clasice din muzica universală (apogiaturi, uroderii, mordente etc.), cu deosebirea însă, «că execuţia lor în spiritul şi atmosfera
bizantină specifică nu poate li redată în scris» (p. 140).
In capitolul: Procedee Componistice sau de travaliu In muzica bizantină, sînt
explioate cele şapte modalităţi ioiosite atît de compozitorii meaievaii cît şi de cei
contemporani pentru crearea melodiei bizantine moderne.
Toate cele şapte procedee: imitaţia, variaţia, improvizaţia, centonizarea, siste
mul diapasonului şi ai roţii, principiul atracţiei sunetelor şi isonul, sînt nu numai pro
cedee de travaliu ci şi de recunoaştere a unei melodii autentic bizantine, reluate la
alta scară de compozitorii de muzică vocală, simfonică şi vocal-simfonică universală.
Cît priveşte îmorăcarea melodiei bizantine în haina armonică adecvată, autorul
crede că nu numai în melodia bizantină, dar şi în cîntecul popular «isonul constituie
una din soluţiile originale de armonie şi polifonie bizantină» (p. 156), ceea ce este per
fect adevărat. (_n.n.).
Un alt capitol, care alcătuieşte partea a doua a cărţii, este cel al Modulaţiei. Utilizînd exemple muzicale demonstrative autorul expune bogăţia categoriilor modula
torii existente în muzica bizantină medievală şi modernă contemporană, alcătuite cu
ajutorul ttoralelor principale şi secundare.
Ajutat de principiile generale ale modulaţiei din teoria muzicii liniare occidentale,
lărgeşte de asemenea conceptul de modulaţie în muzica bizantină, staDilind trei crite
rii : 1) criteriul persistenţei; 2) criteriul direcţiei; 3) criteriul unităţii de gen.
în capitolul rezervat Dinamicii şi agogicii muzicale precum şi Formulelor şi
cadenţelor modale, sînt expuse comparativ principiile generale de dinamică şi agogică,
variatele aspecte cu caracter dinamic pe care le îmbracă melodia bizantină «detectate
direct din substanţa şi structura melodiei, unde acţionează în mod logic principii de
dinamică expresivă» (pag. 179).
Capitolul Formule şi cadenţe modale are scopul de a arăta importanţa deosebită
pe care o au formulele melodice, cadenţele şi pluralitatea modală în muzica bizantină
care constituie «o cale importantă de pătrundere şi cunoaştere a legităţilor de compu
nere în muzica bizantină» (pag. 191). Toate aceste mijloace compoziţionale folosite
cu ingeniozitate de către creatorii de muzică bizantină, au făcut ca structura acestei
melodici să fie bogată în expresivitate, inteligibilitate şi să aibă logică durabilă de
construcţie şi în acelaşi timp un profund şi evocator mesaj tematic.
Partea a treia a cărţii intitulată: Studiul morfologic privind cintările celor opt
moduri bizantine, este rezervată analizei morfologice a acestora, precum şi dobîndirii
rolului hotăritor pe care îl vor avea particularităţile structurale ale melodicii bi
zantine in- travaliul componistic românesc, de la care muzica bizantină aşteaptă «noi
stilizări, transfigurări şi esenţializări componistice care să-i pună în valoare ceea ce
are mai de preţ în sfera celorlalte arte sonore universale» (Postfaţă, p. 390).
Rezervîndu-i-se fiecărui mod cîte un capitol din partea a treia a cărţii, în primul
capitol al acestei'părţi, autorul prezintă. întregul angrenaj structural al glasului I,
(dînsul numeşte adesea moduri, glasurile noastre bisericeşti) ilustrînd cu exemple con
cludente luate din bogata creaţie muzicală bizantină medievală ~şi modernă, toate
aspectele de fond şi formă, ce concură la alcătuirea expresivităţii deosebite care
caracterizează acest glas şi care constituie «punctul de plecare şi orientare pentru
întreg diatonismul bizantin,» (p. 196).
In capitolul al doilea al cărţii este analizată în detaliu osatura, aspectele şi
substratul armonic al glasului al cincilea, arătîndu-se contribuţia maeştrilor cîntării
bizantine româneşti la îmbogăţirea expresivităţii melodice a acestui glas.
Cît priveşte armonizarea acestuia cu ajutorul dublului ison, pe care autorul îl
sugerează şi la unele cîntări din glasul I, îl consideră a fi dătător de «inspirată
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frumuseţe artistică şi originală expresie» (p. 253), dînd ca exemplu concludent piesa
liturgică «Pre Tine Te lăudăm» de Ioan D. Kirescu, lucrare nelipsită din reperto
riile lormaţiilor corale bisericeşti.
in capitolele trei şi pairu sînt analizate structural caracteristicile melodico-ritmice aeoaeoite ale glasurilor cromatice ii şi VI, ouerenieie speciuce axe acestora,
precum şi pobiuuiia^ie 101 de aaaptdire la cadrul general ae îmtxracare a unei haine
armonice adecvate.
Astiei, giasul al doilea cromatic a cărui linie melodică polarizează în jurul
treptei a V-a in tetracoraui superior şi treptei a IlI-a în tetracordul inierior, utili
zează structuri diatonice şi cromatice, «cu legi şi principii ce acţioneaza in aiara
ceior inaeooşte cunoscute în muzica modală gregoriana» (p. 257).
Toate celelalte pîrghii susţinătoare ale angrenajului funcţional al glasului al
II-lea cromatic, sînt analizate ae autor cu ajutorul exemplelor muzicale luate din
creaţia compozitorilor : t-eiru Lampauiane, uneoryue Li etanul, Anton Jr'ann, ^temnai_ne ^opescu, Dimitrie Cutavas, etc., dovedind atmosiera autentic bizantină ce o
degajă trecventele sctnmDari intre cromatic şi diatonic utilizate cu ingeniozitate de
meiudica glasului cromatic II.
In ceea ce priveşte haina armonică a acestui mod, autorul pledează pentru
utilizarea triplului ison, pentru, «o armonie subordonată melodiei» (p. 275), fapt, ce
ar îmuogaţi şi mai mult expresivitatea şi mesajul tematic al acestuia.
In continuare, este analizat celălalt glas cromatic (V I) a cărui înrudire struc
turală este probată printr-o serie de caracteristici similare, fiind plagalul glasului II
cromatic.
Glasul V I românesc însă, se deosebeşte de glasul VI folosit de celelalte popoare
ortodoxe printr-o continuă «tendinţă de ieşire din cîmpul dens cromatizat spre di
verse luminişuri diatonice şi enarmonice ale altor moduri» (p. 287)..
Cîntarea papadică a acestui glas reprezintă însă culmea gîndirii melodice în care
sînt utilizate cu prisosinţă toate procedeele proprii travaliului componistic bizantin,
utilizate şi de marele compozitor român George Enescu în Sonata a treia pentru
pian şi vioară, «ce s-a impus şi a intrat definitiv în repertoriul marilor virtuozi
ai instrumentului» (p. 300).
Capitolele cinci şi şase sînt rezervate prezentării glasurilor III şi VII, plagale
ca înrudire structurală şi enarmonice ca angrenaj funcţional.
Deşi au aceeaşi bază (Fa), prezintă totuşi unele deosebiri privitor la cadenţe,
formule de acordaj, planuri modale etc. fapt ce dovedeşte valoarea melodică şi
chiar armonică a acestor glasuri cu vechi rezonanţe bizantine de tip medieval.
O prezentare amănunţită face autorul glasului VII, forma varis cu cele două
variante : diatonică şi enarmomică.
Varianta diatonică cu diverse trepte mobile ca : V şi VII alterate superior, IV
şi V III alterate inferior, subtilităţi de funcţiuni modale des întîlnite în cîntecul
popular românesc, sînt «dovadă a relaţiei strînse dintre cîntarea bizantină şi ambianţa
folclorică în care s-a dezvoltat» (p. 336).
A doua variantă a acestui glas este cea enarmonică, variantă, foarte rar întîlnită în creaţiile de muzică bizantină modernă. Aceasta, deşi utilizează în structura
sa din abundenţă sferturile de ton, totuşi centrul polarizator îl constituie sunetul Si
bemol, iar cîntările sînt executate în maniera tonalităţii Si bemol major.
Premise cu totul noi aduce autorul în modalitatea de îmbrăcare în haină armo
nică potrivită a glasului V II vairis, fapt neîntîlnit în lucrările maeştrilor muzicii corale
religioase: D. G. K iriac; Gh. Cucu; Teodor Teodorescu; I. D. Chirescu; Nicolae
Lungu etc.
In continuare, în ultimele două capitole ale părţii a treia sînt analizate cele
două glasuri diatonice : IV autentic şi plagalul său, glasul VIII.
Insistînd asupra particularităţilor deosebite ce le prezintă acest al IV-lea glas
diatonic al muzicii bizantine, atît din punct de vedere al angrenajului funcţional, cît
şi din punct de vedere al dificultăţii de intonaţie ce se întîlneşte în practica zilelor
noastre, autorul scoate în evidenţă bogăţia de structuri melodice, variatele planuri
modale, precum şi problemele tratării armonice ce se ridică în special privind cele
două modalităţi de execuţie ale glasului: Lkghetos şi Păpădie.
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«Cîntările leghetos — scrie autorul — pun pe pianul tratării armonice modale
aceleaşi probleme şi cer aproximativ aceleaşi soluţii ce decurg din melodiile populare
care au la bază modul frigic» (p. 355).
Glasul VIII — ultimul glas diatonic al muzicii bizanitine — este prezentat de
către autor ca fiind un ooroliair al diatonismului bizantin cu desfăşurare melodică deo
sebită în care şi-au etalat puterile creatoare, maeştrii ciotului -bizantin : Ioan Cucuzel,
Maoarie Ieromonahul, Anton Pann, Dimitrie Suceveanul, Ştefănache Popescu etc.
Şi aici, ca şi în prezentarea celorlalte glasuri, autorul cu meticulozitatea-i unanim
recunoscută dovedeşte prin exemple muzicale luate din creaţia compozitorilor amintiţi
—■ compozitori de mare autoritate ştiinţifică —• tumultul melodic, complexitatea de
imagini şi ritmica fluidă ce decurge din cîntările scrise de aceşti vrednici înaintaşi §i
muzicii bizantine româneşti şi orientale.
Ajungînd la capătul prezentării acestei cărţi se cuvine a enumera cîteva con
cluzii ce se desprind din această importantă publicaţie de specialitate.
Mai întîi, subliniem rolul de instrument de lucru pe care l-ar putea avea în
mîinile profesorilor de muzică bisericească psaltică de la şcolile teologice din Pa
triarhia Română.
Subliniem de asemenea rolul de îndreptar pentru oamenii de artă muzicală laică,
mecumoscători ai notaţiei acestei muzid, dar dornici să pătrundă în tainele creaţiei
muzicale bizantine şi, în fine, subliniem generoasa idee a autorului de a atrage aten
ţia oamenilor de cultură în general asupra producţiilor acestui mare focar de artă
care a fost Bizanţul; unde pictura, sculptura, arhitectura şi muzica au atins cele
mai înalte culmi ale măiestriei.
In concluzie, publicarea de către Editura Muzicală a lucrării Melodica bizantină,
constituie nu numai un act de aleasă cultură românească, dar şi un profund şi bine-meritat omagiu adus tezaurului muzical bizantin care a dăinuit timp de mai multe
veacuri pe pămîntul românesc, precum şi creatorilor şi susţinătorilor acestuia, al
cărui nutaiăr muzicologia încă nu l-a stabilit definitiv.
Diac. Marin VELEA
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A XL-A ANIVERSARE
A REVOLUŢIEI DE ELIBERARE SOCIALĂ ŞI NAŢIONALĂ,
ANTIFASCISTĂ ŞI ANTI IMPERIALI STĂ
Eveniment de importanţă m ajoră în desfăşurarea întregii istorii a
poporului român, insurecţia naţională, antifascistă şi antiimperialistă din
august 1944, reprezintă încununarea firească a luptei seculare îm potriva
exploatării şi asupririi străine, pentru eliberare socială şi naţională.
O
caracteristică fundamentală a istoriei poporului nostru, care a de
terminat însuşi modul lui de existenţă, înseşi idealurile sale, a constat
în lupta necurmată pentru dezvoltarea de sine stătătoare şi păstrarea fi
inţei'de stat, pentru libertate, independenţă şi unitate naţională. Românii
şi-au apărat întotdeauna ceea ce li se cuvenea după drept şi după drep
tate ,• ei au înfruntat cu dîrzenie şi spirit de sacrificiu invazii şi dom i
naţii străine, au obţinut — cu preţul a numeroase jertfe umane şi m ate
riale — , victorii răsunătoare îm potriva unor duşmani puternici şi bine
înzestraţi din punct de vedere tehnic. N ic i un cotropitor, nici o forţă agre
soare, oricît de mari şi de puternice au fost, nu au putut suprima aspira
ţiile şi hotărîrea poporului nostru de a trăi unit, liber şi stăpîn pe pămîntul moştenit de la străbuni. V icisitudinile şi înfrîngerile temporare nu
au îngenuncheat românimea ; dimpotrivă, au oţelit-o, i-au întărit dragos
tea de patrie şi voinţa de a nu ceda în faţa nici unei greutăţi, de a nu
pregeta în faţa nici unei jertfe pentru independenţa şi libertatea patri
ei. «Asem enea eroilor legendari — afirma şi preşedint'ele N icolae
Ceauşescu — , în întreaga sa istorie milenară, poporul român a găsit m e
reu în sine puterea de a renaşte, chiar şi după cele mai grele înfrîngeri,
ridicîndu-se la luptă cu şi mai multă forţă. V ic toriile obţinute i-au sporit
elanul şi neînfricarea, îndemnîndu-1 să continue neabătut eforturile şi
bătăliile pentru îm plinirea năzuinţelor sale v ita le ».
Capacitatea poporului român de a se opune hotărît cotropitorilor şi
de a acţiona unit, fără şovăire, pentru a depăşi mom entele grele prin
care a trecut, şi-a găsit o strălucită concretizare în victoria revolu ţiei de
eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă din august
1944. De altfel această victorie are o legătură logică, organică, cu luptele
anterioare duse de poporul român. An aliza aprofundată a evenim entelor
din august 1944 pune în evidenţă faptul că această victorie nu a fost re 
zultatul unor factori întîmplători, al unei situaţii conjuncturale interne
sau externe — chiar dacă evenim entele au avut loc în împrejurări politico-militare internaţionale favorabile — , ci actul energic de voinţă al
întregului nostru popor, rezultatul afirmării unui larg consens naţional,
bazat pe necesitatea vitală, obiectivă a realizării unor ţeluri de care de
pindea însăşi soarta poporului român.
23 August 1944 a constituit un moment de răscruce în destinul po
porului nostru, unind, în timp, bogatul trecut de luptă pentru libertate
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şi dreptate socială, pentru desăvîrşirea unităţii naţionale şi pentru inde
pendenţa de stat, cu viitoru l pe care naţiunea avea să şi-l făurească în
mod liber şi suveran, în noua epocă pe care a deschis-o, epoca transfor
m ării socialiste a societăţii româneşti. Prin actul istoric de la 23 august
1944 România a intrat într-o nouă epocă a istoriei s a le ; lupta antifascistă
şi de eliberare naţională s-a dezvoltat rapid într-o amplă mişcare socială,
care a cuprins principalele forţe revoluţionare ale societăţii : clasa mun
citoare, ţărănimea, m asele largi populare, hotărîte să pună capăt exploa
tării şi asupririi, dependenţei faţă de puterile străine, să asigure un curs
progresist, înnoitor, al societăţii româneşti. Evenim entele istorice din au
gust '44 au deschis calea unor profunde transformări revoluţionare în
societatea românească, au inaugurat o nouă epocă în istoria ţării — ep o
ca îm plinirii idealurilor şi năzuinţelor de dreptate şi libertate ale popo
rului român, a cuceririi depline a independenţei şi suveranităţii naţio
nale, a- afirmării României ca naţiune liberă şi demnă în rîndul naţiuni
lor lumii.
R evoluţia victorioasă din august 1944 reprezintă începutul unei noi
ere în bimilenara istorie a poporului român ; de ea sînt legate toate ma
rile înfăptuiri din anii ce au urmat, instaurarea puterii democratice, muncitoreşti-ţărăneşti, înfăptuirea revoluţiei socialiste şi edificarea noii orînduiri sociale.
în cele patru decenii care au trecut de la actul istoric din 23 august
1944, în societatea românească s-au produs schimbări structurale dintre
cele mai profunde, de ordin politic, social şi economic. Din ansamblul
celor 40 de ani glorioşi se detaşează pregnant ultim ele două decenii, care
au determinat un curs hotărît în direcţia stimulării noului, a dezvoltării
continue a democraţiei socialiste, a creşterii participării maselor la solu
ţionarea tuturor problem elor, a imprimat un profund dinamism întregii
opere de edificare a noii orînduiri, a dat impulsuri puternice energiilor
şi capacităţii de creaţie a poporului în lupta pentru o nouă calitate, su
perioară, în toate dom eniile.
La împlinirea a 40 de ani de la revoluţia de eliberare socială şi na
ţională, antifascistă şi antiimperialistă, bilanţul m ăreţelor realizări ob
ţinute în dezvoltarea social-econom ică a ţării, înfăptuirile întregului po
por, conferă victoriei de la 23 august 1944 întreaga sa semnificaţie isto
rică pentru destinele poporului român, pentru afirmarea sa liberă şi in
dependentă în rîndul popoarelor lumii, pentru progresul multilateral al
României.
Măreaţa aniversafe a patru decenii de la revoluţia de eliberare so
cială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă constituie un prilej deo
sebit pentru a înfăţişa, succint, drumul glorios străbătut de poporul nos
tru, de toţi oamenii muncii, fără deosebire de naţionalitate, spre înaltele
ţeluri ale orînduirii noastre.
în cei 40 de ani de viaţă liberă, România s-a afirmat ca una din cele
mai dinamice societăţi contemporane şi, în acelaşi timp, ca o ţară liberă
şi suverană. Dintr-o ţară agrară, slab dezvoltată, România socialistă a
devenit un stat industrial-agrar, cu o industrie puternică şi o agricultură
avansată, cu un nivel de trai m aterial şi spiritual în continuă creştere.
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Ca urmare a unor ample programe de investiţii-, producţia industri
ală românească este în prezent de 103 ori mai mare decît în 1945, indus
tria naţională asigurînd aproape 90% din utilajele şi maşinile necesare
programelor de investiţii. Prin crearea a noi şi numeroase capacităţi de
producţie în toate judeţele ţării, realizate pe baza celor mai avansate
cuceriri ale tehnicii moderne, ponderea populaţiei ocupate în industrie
şi în celelalte ramuri neagricQle a crescut de la 23,6% în 1945, la 43,5%
în 1965 şi la 71,7% în 1984. Ca o reflectare sintetică a rem arcabilelor pro
grese înregistrate în dezvoltarea industriei naţionale, contribuţia aces
tei ramuri de bază a econom iei la crearea venitului*naţional a sporit de
la 26,5% în anul 1945, la 48,9% în 1965 şi la 63,3% în acest an jubiliar.
Ca urmare a eforturilor îndreptate spre dezvoltarea potenţialului indus
trial al ţării, la o serie de produse deosebit de im portante pentni e c o
nomia oricărei ţări, cum ar fi producţia de oţel, tractoare, îngrăşăminte
chimice, ciment, ţesături şi altele, producţia pe locuitor din ţara noastră
este apropiată sau identică cu cea înregistrată în ţări cu vechi tradiţii
industriale. Imaginea potenţialului de care dispune economia româneas
că, tehnica ei de vîrf, sînt ilustrate de dezvoltarea industriei miniere, de
dezvoltarea industriei constructoare de maşini, de dezvoltarea industriei
româneşti de autovehicule.
M arile succese obţinute în dezvoltarea şi d iversificarea producţiei
de ceramică, de materiale izolatoare, de marmură, de produse sanitare,
de porţelanuri, ş.a. demonstrează prefacerile socialiste ce au survenit în
aceşti ultimi ani şi se constituie în mărturii ale celor patru decenii de
libertate, convertite în valori perene. 1800 de mari unităţi chim ice ridi
cate numai după. 1965 stau mărturie ritmului alert în care s-a dezvoltat
această ramură prioritară a economiei socialiste româneşti. Dintre teh
nologiile aplicate în ultim ele trei cincinale 95% îşi au originea în uni
tăţile şi laboratoarele Institutului central de Chimie — unitate etalon a
cercetării ştiinţifice şi ingineriei tehnologice româneşti.
Creşterea continuă a calităţii producţiei şi diversificarea acesteia
au dat posibilitatea sporirii participării României la schimburile econo
mice internaţionale. Ţara noastră întreţine în prezent relaţii economice,
comerciale şi de cooperare cu 150 de ţări, faţă de numai 17 în 1945 şi
29 în 1950-, iar volum ul comerţului nostru exterior a crescut faţă de 1950
de 4,8 ori în 1965 şi de 46 ori în 1984. Toate acestea demonstrează preo
cupările permanente ale muncitorilor, specialiştilor şi cercetătorilor ro
mâni de' a realiza producţii din ce în ce mai mari, produse care să per
mită obţinerea unei productivităţi superioare şi produse care prin cali
tăţile lor să fie com petitive cu cele mai bune din lume.
Concomitent cu dezvoltarea rapidă a industriei, substanţiale progre
se a înregistrat şi altă ramură de bază a econom iei — agricultura. Trans
formarea pe baze socialiste a agriculturii a creat largi posibilităţi pentru
creşterea producţiei şi sporirea contribuţiei acestei ramuri la d ezvolta
rea economică a ţării. încă în urmă cu un deceniu şi jumătate preşedinte
le N icolae Ceauşescu arăta că, odată cu înfăptuirea în ritm intens a in
dustrializării, trebuie să se acorde «o atenţie deosebită d ezvoltării agri
culturii — factoT de mare însemnătate în ansamblul econom iei naţionale,
de sporire a avuţiei ţării. între industrie şi agricultură există o strînsă
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legătură şi condiţionare reciprocă. O rice subapreciere a unuia din aces
te principale sectoare economice, orice rămînere în urmă a unuia sau
altuia, poate provoca disproporţii în dezvoltarea economică generală,
poate avea repercusiuni n egative asupra întregii v ie ţi sociale».
La bilanţul celor 40 de ani de libertate, agricultura românească se
prezintă ca o ramură înfloritoare, în plină d ezvoltare intensivă, capabilă
să asigure în condiţii tot mai bune aprovizionarea cetăţenilor, nevoile
econom iei naţionale. Ca rezultat al unui lung şi fructuos proces de trans
formare, care a v izat toate aspectele agriculturii, sîntem în măsură să
producem azi de 7,2 ori mai mult decît acum patru decenii, creşterea fi
ind deopotrivă cantitativă cît şi, mai ales, calitativă. într-un răstimp is
toric relativ scurt, ca urmare a cooperativizării, şi transformării socialis
te a agriculturii, a repunerii în drepturi a acestei tradiţionale îndeletni
ciri, agricultura a devenit o ramură de bază a econom iei naţionale.
Odată cu creşterea fără precedent a bazei tehnico-materiale, a avut
loc şi un larg proces de perfecţionare a organizării şi conducerii dem o
cratice a ' întregii .activităţi în agricultură. A u fost constituite Uniunea
N aţională şi uniunile judeţene ale cooperativelor agricole de producţie ;
a luat fiinţă Congresul consiliilor de conducere ale unităţilor agricole
socialiste, ale întregii ţăjănimi, ca for suprem de conducere a treburilor
din agricultură ; au apărut Consiliul N aţional şi C onsiliile judeţene ale
•agriculturii, Comisia centrală şi cele locale ale producătorilor agricoli
din zonele necooperativizate. Eforturile financiare pentru dezvoltarea agriculturii româneşti se concretizează în investiţii de mari proporţii. în
1945 se aloca modesta sumă de 0,1 m iliarde lei pentru investiţii în a g ri
cultură. în 1965 s-a ajuns la 9,2 m iliarde lei, iar în 1984 valoarea inves
tiţiilor în agricultură se ridică la 40,8 m iliarde lei. în 1945 agricultura
românească' beneficia de 9.600 tractoare, iar la ora actuală dispune de
170.000. La capitolul com binelor autopropulsate, în anul 1984 agricultu
ra românească este dotată cu 58.000 de asemenea utilaje, faţă de 3.000
cîte existau în 1965. D ezvoltarea fără precedent, creşterea neîntreruptă
a producţiilor v egetale şi animale, a rolului şi locului agriculturii în an
grenajul v ie ţii social-eoonomice a ţării au condus la ridicarea continuă
a nivelului de trai al ţărănimii, a gradului de confort şi c ivilizaţie a popu
laţiei săteşti.
Progresul economic perm ite printre altele, şi asigurarea condiţiilor
materiale necesare d ezvoltării şi m odernizării învăţămîntului. între ma- rile realizări ale socialismului în ţara noastră se numără şi crearea unui
învăţămînt modern, care asigură pregătirea cadrelor pentru toate dome
niile de activitate. D ezvoltarea pe care a cunoscut-o învăţămîntul româ
nesc în aceşti ani oferă o im agine concludentă a marilor progrese în
făptuite de poporul nostru într-unul din sectoarele importante ale v ie ţii
spirituale, cu im plicaţii dintre cele mai profunde în viaţa economică şi
socială, întrucît şcoala a pregătit şi pregăteşte forţa de muncă necesară
tuturor sectoarelor de activitate.
De-a lungul timpului, şcoala românească s-a afirmat ca păstrătoa
re a tezaurului spiritual al poporului, cultivînd conştiinţa naţională, dra
gostea de patrie, idealurile de libertate, independenţă şi suveranitate,
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hotărîrea de a lupta şi a munci pentru îndeplinirea aspiraţiilor sociale
şi naţionale.
Inaugurînd o epocă nouă, de adînci prefaceri în toate domeniile, re 
voluţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă,
a ridicat pe o treaptă superioară tradiţiile înaintate ale şcolii româneşti,
asigurînd condiţii pentru democratizarea învăţămîntului şi ridicarea nivelului general de instruire şi cultură a întregului popor. Anul şcolar
1974/1975 a marcat generalizarea învăţămîntului de 10 ani, România situîndu-&e astfel printre ţările cu un învăţămînt dezvoltat. în întreaga ţară
s-au creat condiţiile necesare îmbinării, pe toate treptele de învăţămînt,
a studiuliii, cu munca practică, producătoare de v a lori m ateriale şi spirituale. Pregătirea tem einică şi m ultilaterală pentru muncă şi viaţă a ti
nerilor, reprezintă o sarcină fundamentală a fiecărei discipline de învăţărţiînt. «T otu l pentru om şi viitorul său» este deviza conducerii statului
nostru. Ca să d ezvolţi conştiinţele tuturor cetăţenilor patriei şi să faci
din fiecare o personalitate, este nevoie ca toţi să fie luminaţi, să fie cul
tivaţi. Iată şi m otivul pentru care învăţămîntul românesc este ob ligato
riu şi complet gratuit. Radioul, televiziunea, teatrele, cinematografele, ca
sele de cultură, căminele culturale, sînt pretutindeni şi la îndemîna tu
turor. Bibliotecile, ziarele, revistele, tot felul de tipărituri, contribuie de
asemenea la îm bogăţirea culturală a tuturor fiilor ţării.
V ictoria revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi
antiimperialistă de la 23 august 1944, a deschis epoca în care, pentru
prima oară în istoria României au devenit posibile lichidarea oricăror
forme de inegalitate, discriminare şi asuprire socială şi naţională, rezol
varea problem ei naţionale şi asigurarea deplinei egalităţi între toţi fiii
patriei fiind rezultatul uriaşelor transformări revoluţionare din anii re 
v olu ţiei şi construcţiei socialiste. Rezolvarea problem ei naţionale şi în
făptuirea egalităţii depline — spunea preşedintele N ico lae Ceauşescu —
constituie o m îndrie pentru statul nostru socialist, demonstrînd, şi în această privinţă, superioritatea socialismului, a concepţiei socialismului
ştiinţific privind înfăptuirea relaţiilor noi, de prietenie, de frăţie, de egalitate între oameni.
C ele 40 de judeţe ale ţării au cunoscut în anii construcţiei socialiste
profunde transformări care au determinat schimbarea din tem elii a so
cietăţii româneşti. Importante obiective economice şi social-culturale :
Canalul Dunăre-Marea Neagră, M etroul bucureştean, Transfăgărăşanul,
Uzinele’ Oltcit, hidrocentrala Porţile de Fier, combinatele siderurgice de
la Galaţi şi Călăraşi, platform ele chim ice de la Piteşti şi M idia-Năvodari,
şantierele navale de la Tulcea şi Mangalia, combinatul petro-chim ic A zo mureş şi multe alte cetăţi ale industriei şi culturii, sînt tot atîtea puter
nice mărturii ale permanentei preocupări a statului nostru pentru ridica
rea la o viaţă economică prosperă a tuturor zonelor şi localităţilor ţării.
Amplasarea unitară şi echilibrată în teritoriu a unităţilor econojnice,
a instituţiilor de învăţămînt, cultură, sănătate, dezvoltarea oraşelor şi
satelor, dezvoltarea generală a forţelor de producţie în toate judeţele şi
zonele ţării constituie premisa principală, factorul determinant al reali
zării deplinei egalităţi între toţi cetăţenii, fără deosebire de naţionalitate.
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Piatră de hotar în istoria României, glorioasa revoluţie de eliberare
socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă, a deschis nu numai
era unor profunde transformări revoluţionare în viaţa socială a patriei,
dar a constituit totodată punctul de plecare al unei politici externe noi,
pe deplin corespunzătoare intereselor fundamentale ale poporului român
şi, în acelaşi timp, celor mai profunde aspiraţii de libertate, independenţă
naţională şi pace, ale tuturor naţiunilor lumii. România socialistă s-a afir
mat în aceste ultime patru decenii ca o prezenţă vie, dinamică, pe arena
mondială. Printr-o participare activă la dialogul internaţional, prin spirit
de iniţiativă, consecvenţă, principialitate, ţara noastră a adus şi aduce o
contribuţie substanţială la eforturile pentru soluţionarea marilor proble
me ale lumii contemporane în concordanţă cu voinţa şi interesele p o - ,
poarelor.
O
trăsătură definitorie a politicii externe româneşti o constituie dez
voltarea raporturilor de prietenie, colaborare şi solidaritate cu toate ţă
rile socialiste, şi în primul rîpd cu cele vecine. în acelaşi timp, România
a dezvoltat şi dezvoltă în continuare relaţii de prietenie, colaborare şi
solidaritate cu ţările în curs de dezvoltare şi nealiniate. Totodată, pe
baza principiilor coexistenţei paşnice, România dezvoltă larg colabora
rea cu ţările capitaliste dezvoltate, cu toate ţările lumii, fără deosebire
de orînduire socială, participînd activ la diviziunea internaţională a mun
cii, la schimbul mondial de valori materiale şi spirituale, la dialogul in
ternaţional îndreptat spre soluţionarea marilor probleme ale lumii de
azi. O caracteristică esenţială a activităţii externe a României este im 
perativul păcii. întreaga suită de acţiuni şi iniţiative întreprinse de ţara
noastră, personal de preşedintele Ceauşescu în acest domeniu, este stră
bătută de acest imperativ,- pentru că în viziunea românească pacea tre
buie să servească exclusiv omului, propăşirii sale. România se bucură,
în acest al 40-lea august liber, de recunoaşterea internaţională a ataşa
mentului său la edificarea unei lumi a păcii. O pace la a cărei edificare
şi consolidare este hotărîtă să contribuie atît prin continuarea şi ampli
ficarea realizărilor sale interne, cît şi prin solidaritatea sa militantă cu
toate forţele devotate păcii, colaborării şi înţelegerii din întreaga lume.
Istoria v ie ţii Bisericii O rto d o xe Române din ultim ele patru «decenii
nu poate fi despărţită de chipul nou al patriei datorită faptului că ele
s-au dezvoltat în aceleaşi condiţii sociale nou create în ţara noastră, con
diţii care au influenţat în mod fericit şi desfăşurarea v ie ţii religioase.
Se ştie că Biserica O rtodoxă Română şi-a îm pletit dintru început a ctivi
tatea ei cu destinele şi aspiraţiile poporului căruia ea aparţine.
Prin doctrina, predaniile şi aşezămintele sale canonice, precum şi
prin întrupările sale 'morale, Biserica O rtodoxă Română a sprijinit con
tinuu aspiraţiile şi ţelurile nobile ale poporului român.
Eforturile încordate ale poporului nostru pentru înlăturarea nedrep
tăţilor, pentru făurirea unei societăţi mai bune, au găsit în mulţi dintre
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sfinţii slujitori ai Bisericii O rtodoxe Române sprijin şi avînt .patriotic,
Socotim p otrivit a aminti aci spusele întîistătătorului Bisericii noastre
de acum patru decenii, patriarhul N icodim Munteanu : «/n acest ceas
hotărîtor (24 august 1944, deci a doua zi după declanşarea insurecţiei,
|
I
f
|

n.n.), pentru destinul neamului rom ânesc, cînd s-a făcut m arele p a s'p en tru salvarea ţării, Biserica stră m oşească stă ca întotdeauna alături de
poporul rom ân ». Apreciind evenim entele de la 23 August 1944 ca pe un

act istoric ce «a pornit din inima şi din adînca convingere a poporului şi
care a înlăturat regim ul dictaturii şi ne-a redat libertăţile dem ocratice»,
patriarhul Nicodim îi binecuvînta «p e toţi aceia care muncesc cu suflet
şi cu foc pentru propăşirea neamului românesc întru dreptate şi libertate» şi-i îndemna pe credincioşi şi pe toţi slujitorii Bisericii să sprijine
eforturile şi năzuinţele de mai bine ale întregului nostru popor,
Biserica O rtodoxă Română a; înţeles să dea tot sprijinul său poporului' ridicat intr-un suflet pentru democratizarea tuturor form elor de viaţă
românească,.fapt recunoscut şi de conducerea statului care arăta >că întregul guvern, precum şi forţele politice concentrate în Frontul N aţional
Democrat au înţeles că prin m arile schimbări prin care trece ţara, «Biserica nu trebuie să lipsească, ci să fie alături, şi n e-a m bucurat cînd am
văzut că Biserica a înţeles n oile vrem u ri care £ -au deschis pentru istoria poporului rom ân ».

!
i

Integrarea ei în ţioile realităţi sociale de după 23 august 1944 a fost
firească şi în spiritul învăţăturii şi menirii ei în lume, de slujire a lui
Dumnezeu şi a oamenilor. în răstimpul celor patru decenii care au trecut
de la glorioasa victorie socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă, Biserica O rtodoxă Română a fost o prezenţă activă în viaţa patriei, urmărind fără încetare slujirea poporului, sprijinirea eforturilor pen
tru ridicarea nivelului său de viaţă, pentru prom ovarea apropierii şi înţelegerii între popoare, a păcii statornice în lume. De pe poziţia şi cu
m ijloacele ei proprii, Biserica O rtodoxă Română a sprijinit strădaniile şi
realizările păstoriţilor săi pentru edificarea v ie ţii celei noi în patria noastră. La îndemnul şi sub îndrumarea ierarhilor, preoţii şi credincioşii au
sprijinit acţiunile obşteşti de transformare socialistă a agriculturii şi de
înnoire a satului românesc. Prom ovînd consecvent ecumenismul local cu
celelalte culte din ţara noastră, la nivel interbisericesc şi interteologic,
Biserica O rtodoxă Română a contribuit la înfrăţirea românilor cu cele
lalte naţionalităţi conlocuitoare. în relaţiile sale externe* Biserica noas
tră a desfăşurat o susţinută activitate pentru promovarea păcii în lume
şi a bunelor relaţii între oameni şi popoare. în contactele cu diferite Bi
serici şi confesiuni creştine, în forurile creştine internaţionale, precum
şi cu ocazia diferitelor vizite, întîlniri şi conferinţe, Biserica Ortodoxă
Română a acţionat pentru prom ovarea înaltelor idealuri şi aspiraţii de
pace, dreptate, libertate şi cooperare, făcînd astfel cunoscut şi afirmînd
prestigiul ţării şi al poporului nostru.
Etapele caracteristice în înfăptuirea chipului nou al Bisericii Orto-,
doxe Române cuprind
reîntregirea în anul 1948 a Bisericii Ortodoxe
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Române din Transilvania ; reorganizarea învăţămintului teologic sub
conducerea B ise ric ii; organizarea cursurilor periodice de îndrumare m i
sionară şi pastorală a preoţilor şi a conferinţelor preoţeşti, toate urmă
rind permanenta pregătire a problem elor care frămîntă societatea în
m ijlocul căreia ei trăiesc ; organizarea tem einică a Institutului Biblic şi
de Misiune pentru a putea pune la îndemîna preoţilor şi credincioşilor
literatura teologică, literatura moralizatoare, cartea şi obiectele de cult,
public şi particular, întreţinerea locaşurilor de cult, restaurarea şi
conservarea monumentelor de artă bisericească, părţi constitutive
ale Patrimoniului Cultural N aţional etc. Toate acestea sînt măr
turii ale activităţii desfăşurate de Biserica noastră strămoşească în răs
timpul celor patru decenii, acum aniversate. Ele au fost posibile datorită
noilor condiţii de viaţă create după măreaţa victorie din august 1944. Integrîndu-se acestora, Biserica Ortodoxă Română s-a alăturat poporului,
împreună cu credincioşii săi, şi s-a încadrat cu toată convingerea în noua
orînduire, demonstrînd prin întreaga sa lucrare de pînă acum că iea şi-a
însuşit cauzele şi aspiraţiile pentru care luptă poporul român. Sprijinind
cu loialitate iniţiativele 'şi acţiunile conducerii noastre de stat pentru
desăvîrşirea v ie ţii noi în patria noastră şi pentru prom ovarea păcii, a apropierii şi a colaborării între popoare, Biserica b rtod ox ă Română se
bucură sincer de toate înfăptuirile realizate de poporul nostru — mun
citori, ţărani şi intelectuali, între care se numără şi credincioşii noştri
ortodocşi — , şi a luat parte cu fapta şi cu cuvîntul la întreaga operă de
împlinire a năzuinţelor spre mai bine ale poporului şi de rezolvare a pro
blemelor arzătoare ale contemporaneităţii, considerînd că e de datoria
ei să împlinească — pe lîngă misiunea propovăduirii E vangheliei şi a
aducerii credincioşilor la Hristos — , şi slujirea omului în societatea în
care acesta trăieşte, adică să împlinească slujirea întregii omeniri.
La aniversarea a patru decenii de la revoluţia de eliberare socială
şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă, clerul şi credincioşii români
ortodocşi — însufleţiţi de sentimentele sărbătoreşti ale întregului popor
— făgăduiesc să sprijine cu sporită r.îvnă eforturile pentru creşterea ne
contenită a potenţialului econom ic şi a patrimoniului spiritual al ţării,
pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de viaţă ale tuturor oameni
lor muncii, pentru apărarea independenţei şi suveranităţii patriei şi spo
rirea prestigiului ei în lume, pentru prom ovarea înţelegerii între oameni
şi popoare, pentru pacea a toată lumea.
Totodată, prin glasul autorizat al Întîistătătorului Bisericii noastre,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, ei au adresat conducerii superi
oare de stat, personal preşedintelui N ico lae Ceauşescu, următoarea
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T E L E G R A M Ă
E xcelenţei Sale
D om nului N I C O L A E C E A U Ş E S C U
Preşedintele R epublicii Socialiste Rom ânia
C u prilejul celei de a 40-a aniversări a revo lu ţiei de eliberare
socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă, a poporului r o 
mân, m em brii Sfîntului Sinod, clerul şi credincioşii Bisericii O r to 
d ox e Rom âne, cu profund respect, aleasă stimă şi deosebită cin
stire işi îndreaptă glndurile către D om nia V o a stră şi către înalta
cond ucere de stat, a d u cln d u -V ă om agiul lor fierbinte de dragoste
şi devotam ent, pentru măreaţa operă istorică concretizată în ro d 
nice şi bogate înfăptuiri, de care se bucură astăzi întregul nostru
popor.
A c e ş ti 40 de ani petrecuţi sub sem nul libertăţii depline, au d e
m onstrat alesele virtuţi creatoare ale poporului nostru, înzestrat
cu nesecate resurse sufleteşti de a lupta, de a gîndi, de. a învăţa, de
a înfăptui şi de a se jertfi.p en tru făurirea unui viito r lum inos al
scum pei noastre patrii, care mai ales în ultimii aproape 20 de ani
se bucură de un prestigios renum e, sub înţeleapta şi clarvăzătoarea
cond ucere a D o m n iei V o a stre.
R rom ovîn d cu ferm itate principiile suveranităţii şi independen
ţei naţionale, ale dreptăţii şi bunăstării tuturor oam enilor, aţi făcut
cunoscută pretutindeni dorinţa poporului rom ân de a trăi In pace,
bună în ţeleg ere şi coopera re cu toate ţările lumii, asigurînd în acest
fel o magistrală îm binare a patriotismului cu solidaritatea interna
ţională.
M u lţu m in d u -V ă pentru strădaniile pe care le depuneţi pentru
viaţa fericită a poporului nostru şi pentru pacea întregii lumi, cu
p rilejul acestei mari sărbători a ţării noastre libere şi prospere, V ă
rugăm să primiţi prinosul nostru de aleasă cinstire pentru jertfe lnica dăruire în slujba patriei, precum şi asigurarea că nu v o m p re 
cupeţi nici un efort pentru a sprijini fără încetare toate in iţiativele
conducerii noastre de stat, m enite să contribuie la întărirea unită
ţii de gîndire şi simţire rom ânească şi la ridicarea pe noi trepte de
civilizaţie şi progres a patriei noastre dragi, Republica Socialistă
România.

f IUSTIN,

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

RED A CŢIA

SA

UM BLAM

IN T R U Î N N O I R E A V IE Ţ II

Din bilanţul marilor îm pliniri ale acestor patru decenii^de lumină
pe care le aniversăm la 23 August din acest an, face parte la locul cel
mai înalt şi grija pentru om — factorul tuturor uriaşelor transformări
materiale şi spirituale. Prezente la fiecare pas, toate aceste înnoiri poar
tă pecetea trăsăturilor omului nou, a gîndirii şi vredniciilor lui puse în
slujba înfloririi României contemporane. în tot acest măreţ prezent, cu
agonisirile şi frămîntările lui, cu avîntul şi năzuinţele îndreptate spre
viitor, se descoperă omul care gîndeşte şi creează, care se dăruieşte la
dimensiunea acestor înfăptuiri.
în cei /40 de ani de viaţă nouă din ţara noastră s-au înscris în cro
nica ei fapte şi vrednicii, cutezanţe şi îm pliniri nem aiîntîlnite în trecut,
datorită elanului jertfeln ic şi creator al tuturor fiilor acestor strămoşeşti
plaiuri, din rîndul cărora n-au lipsit şi fiii Bisericii noastre — cler şi cre
dincioşi. în aceşti ani de lumină, numele şi activitatea multor preoţi s-au
înscris, de asemenea, în rîndul celor care au contribuit la făurirea înnoi
rilor poporului nostru. AceSt fapt vădeşte integrarea Bisericii noastre —
care, secole de'-a rîndul a fost una cu poporul — în realitatea trăită de
toţi fiii săi, în sprijinirea, de pe p oziţii specifice, la zidirea v ie ţii noi în
patria noastră. Cuvîntul lor părintesc, rugăciunile înălţate pentru mai
marii lor au sădit convingeri de nezdruncinat şi i-au ancorat astfel prin
iubire de brazda şi bunurile ţării.
Atm osfera de muncă şi înfăptuiri pe care o trăim alături de întregul
nostru popor se cade să ne înrîurească adînc în responsabilitatea şi con
ştiinciozitatea cu care să privim misiunea noastră. Tinereţea slujitorilor
de acum, ca şi a celor ce se află pe băncile şcolilor de învăţămînt teo
logic este, pe lîngă altele numeroase, expresia noului, a vitalităţii şi d i
namicii slujirii noastre bisericeşti.
Preotul zilelor noastre simte chemarea aproapelui de care este legat
prin împărtăşirea aceloraşi idealuri, căci şi unul şi altul sînt purtătorii
aceloraşi nădejdi şi îm plinitorii aceloraşi năzuinţe de înnobilare a v ie ţii
şi înflorire a patriei. Dacă în trecut nu toţi fiii acestui pămînt străbun
se bucurau să ajungă pe treptele de afirmare socială la care erau îndrep
tăţiţi, din cauza nedreptăţilor sociale, astăzi toţi beneficiază de lumina
ştiinţei, culturii şi tehnicii. Dacă în trecut de acest apanaj se bucurau
numai unii, datorită unor împrejurări speciale, astăzi fiii poporului nos
tru de la oraşe şi sate intră pe uşile universităţilor cu îndreptăţirea şi
mîndria de a fi ajuns în acest loc prin propria lor muncă. S-a redat astfel
omului valoarea lui, valoarea cuvenită celor ce o merită. Se promovează
munca, cinstea, conştiinţa demnităţii, a egalităţii tuturor întru dobîndirea ştiinţei şi culturii.
P otrivit învăţăturii noastre creştine, noi nu ne desăvîrşim izolaţi unii
de alţii, ci împreună cu alţii şi unii prin alţii. .De aceea şi Sfîntul apostol
Pavel, arătînd chemarea noastră creştină de a fi unii altora ajutători şi
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deci îm preună-ostenitori spre tot lucrul bun cu toţi oamenii, ne îndeam
nă : «Purtaţi sarcinile unii altora şi aşa v e ţi împlini legea lui H ristos»
(Gal. 6, 2). De aici, ca din atîtea alte perle ale Evangheliei, izvorăşte res
ponsabilitatea noastră ca slujitori ăi Bisericii în aceste frumoase v r e 
muri. Preotul trebuie să sprijine năzuinţele drepte şi'c.uiate ale semenilor
săi. Este însă greu, dacă nu imposibil, să contribui la creşterea sufleteas
că a altora, dacă tu însuţi nu te străduieşti întru înnoirea v ie ţii tale pro
prii. Nu poţi dărui altora ceea ce tu însuţi nu ai. Prin Domnul nostru
Iisus Hristos ne-am renăscut la viaţa cea nouă, în Duhul Sfînt, îmbrăcîndu-ne în «om ul cel nou», care este făcut după chipul lui Dumnezeu în
dreptatea şi sfinţenia adevărului (Efes., 4, 24), spre a sluji la înnoirea
credincioşilor. Aceasta este chemarea noastră de slujitori ai lui Dumne
zeu şi ai oamenilor. Pe drumul acesta au păşit A p ostoli şi Părinţi ai Bi
sericii, iar pilda lor a fost urmată de marii ierarhi ai Bisericii noastre
strămoşeşti, ale căror ctitorii şi opere strălucesc pe întinsul ţării. Sfatul
şi învăţătura să nu lipsească din m etodele pastorale, potrivit cuvîntului
‘ Sfîntului apostol Pavel : «Sfătuind pe orice om şi învăţînd pe orice om,
întru toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe tot omul, desăvîrşit în Hris
tos» (Col. 1, 28). Trebuie să fie osteneala noastră zi de zi, lucrarea pe
care să o împlinim «cu.tim p şi fără tim p» (II Tim., 4, 2). Prisosind în «d ra
goste, bucurie, pace, îndelungă-răbdare, bunătate, facere de bine, credin
ţă, blîndeţe, înfrînare, curăţie» (Gal., 5, 20— 23), ne vom face pilde vred 
nice de urmat şi altora, adică păstoriţilor noştri. Din prisosul păcii noas
tre, al dragostei şi muncii noastre, din prisosul conştiinciozităţii şi res
ponsabilităţii noastre vor lua putere credincioşii în împlinirea tuturor
chemărilor pe care le presupun munca unită a tuturor, elanul creator care
a înfrăţit pe toţi fiii poporului nostru. Munca noastră ca orice formă de
binefacere devine astfel o prelungire a rugăciunii, a liturghisirii noastre.
Cultivarea virtuţilor şi vegh ea la care ne îndeamnă Sfinţii Părinţi ai Bi
sericii, se răsfrîng în slujirea aproapelui, a cerinţelor obşteşti.
Cînd vorbim de toate aceste transformări, de toate aceste binefaceri,
datorate marelui act istoric şi eroic de la 23 Aygu st 1944, privirile noas
tre se îndreaptă spre paginile de istorie şi de actualitate cărora sîntem
martori. Cartea cea mare a v ie ţii ni se deschide ca o oglindire a părtăşiei
noastre la istoria cea nouă a poporului nostru, la îm plinirile măreţe care
au înnoit şi întinerit chipul ţării, la înnoirea şi transformarea însăşi a
oamenilor. C el care este pasionat de misiunea lui, cel care este pătruns
că trebuie să fie prezent în cartea vredniciilor obşteşti, acela este mereu
preocupat de ceea ce a făcut sau nu, de ceea ce se cuvine a face. Acest
lucru se cere să-l avem în vedere mai ales în aceşti ani rodnici, ani de
experienţe, de noi învăţăminte, de frămîntări şi căutări, dar şi plini de
bucuria agonisirilor epocale în vistieria spirituală şi materială a ţării.
La aniversarea celor patru decenii de la gloriosul 23 August 1944
sîntem prezenţi şi noi, şi credincioşii noştri. De aici se cuvine să rezulte
şi hotărîrea de a ne spori eforturile în sprijinirea muncii avîntate a p o
porului nostru. Trebuie să păşim cu dragoste şi devotament, cu încre
dere şi conştiinţă apostolică pe acest drum.
N e este cunoscut îndemnul Mîntuitorului adresat Sfîntului apostol
Petru pe malul lacului Tiberiada : «D epărtează la adînc şi lăsaţi în jos
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m rejele voastre ca să pescuiţi» (Luca 5, 4). Acest îndemn de a arunca
«m re je le » noastre cuvintului păcii şi v ie ţii mai la adine, îşi are în cea
sul de faţă o nebănuit de mare actualitate. Făcînd bilanţul tuturor .împli
nirilor noastre, în aceste zile de mare sărbătoare pentru întregul nostru
popor, trebuie să avem în inim i mai mult ca oricînd acest îndemn de a
ne spori eforturile în apărarea păcii-şi a v ie ţii pe pămînt, atît de amenin
ţate, pentru a da putere şi a face şi mai bogată lucrarea noastră. Apăra
rea păcii şi a vieţii, valori nepreţuite ale omului de totdeauna, constituie
o permanentă grijă pentru Biserica'noastră şi pentru enoriaşii încredin
ţaţi nouă spre păstorire. întreaga omenire, dornică de pace, însetează
după aceste valori şi luptă din răsputeri pentru triumful lor. Aceasta în
seamnă a aborda problem ele vrem urilor noastre, a răspunde tuturor ce
rinţelor cu toată solicitudinea şi angajarea, cu toată dăruirea şi respon
sabilitatea, de pe poziţia lucrării noastre specifice preoţeşti. Atunci vor
vorb i faptele mai mult decît cuvintele despre felul în care fiecare îşi în
ţelege şi împlineşte rostul său de slujitor al Altarului strămoşesc şi fiu
al vetrei străbune.
Permanent trebuie să privim la aceste cerinţe, la înţelesul adînc al
faptelor şi îm plinirilor din aceşti ani de viaţă nouă din ţara noastră,
pentru a fi conştienţi de importanţa lucrării noastre, pentru a fi actuali
epocii pe care o străbatem. La vrem ea lor s-au arătat de mare actuali
tate m itropoliţii Dosoftei şi V eniam in Costachi, Grigorie Dascălu şi Antim Ivireanul, Varlaam şi Sim ion Ştefan. C oloane ale culturii noastre ei
au rămas în panteonul Bisericii şi al ţării pentru că au fost slujitori ai
vrem urilor în care au trăit. Lucrarea lor a fost atît de actuală pentru v r e 
mea lor, încît după atîtea secole, aceasta apare ca piatră de tem elie pen
tru dezvoltarea culturii noastre, iar ei adevăraţi promotori ai unor imense
şi îndrăzneţe înnoiri. Această «ancorare» în realităţile vrem urilor în care
au trăit, a făcut ca talentatul m itropolit Dosoftei, de la înălţime,a jilţului
său mitropolitan, continuînd opera diaconului Coresi, să ridice limba ro
mână pe care o vorbeau «la vatra lor ţăranii» — cum spune preotul poet
A le x e i M ateevici — la o treaptă superioară făurind limba liturgică, lim 
ba poporului, prin tipărirea Sfintei Liturghii în cele două ediţii, din 1679
şi 1683, îm plinire epocală, atunci cînd nici un popor din Europa nu avea
Liturghia în lim ba sa proprie.
Asem enea celor dinaintea noastră şi p otrivit îndemnului Mîntuitorului, să păşim cu mai multă hotarîre la activitatea pastorală, împlinindu-ne cu toată rîvna îndatoririle pastorale. Se cere să fim permanent^mai
atenţi şi mai exigenţi cu noi înşine, spre a ne înfăţişa adevăraţi străjesri
ai dreptei învăţături, ai unităţii de credinţă şi ai Evangheliei păcii. Con
ştienţi de puterea harului Duhului Sfînt, să luăm pildă de la Sfîntul apos
tol P avel care mărturiseşte chemarea de a sluji Biserica «a l cărei slujitor
m-am făcut — zice el — potrivit iconom iei lui Dumnezeu, că mi-a fost
dat mie pentru voi, ca să aduc la îndeplinire cuvîntul lui Dumnezeu».
(Col., 1, 29). Emoţia de la hirotonie ar trebui să rămînă v ie toată viaţa.
Responsabilitatea şi fiorul trăit în clipa depunerii jurămîntului la prim i
rea titlului de licenţiaţi în T eologie trebuie, de asemenea, să rămînă la
fel de v ii toată viaţa, izvor permanent de noi şi noi îm pliniri în activi
tatea de slujire a credincioşilor. Faptul că preotul a odrăslit din aceeaşi
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tulpină ca şi fiii acestui pămînt românesc, legaţi trup şi suflet de brazda
lui, de frumuseţile ţării, de roadele muncii lor, trebuie să-i mărească ze 
lul său, să-i învioreze entuziasmul slujirii sale.
La altar sau
la
amvon, în m ijlocul credincioşilor sau în sînul
familiei, el trebuie să fie pildă tuturor, în fapte, în atitudini, în
felul de a gîndi şi
a vorbi. X în d săvîrşeşte
slujba dumnezeiască
stăpînit de e vlavie, credinţă şi pătrundere, preotul oglindeşte pe
M arele Preot Iisus Hristos. Cînd răspunde cu toată conştiinciozitatea
şi în orice timp la cerinţele duhovniceşti ale enoriaşilor, luminînd nedu
m eririle şi frămîntările lor, el se află la datoria sa de părinte şi frate al
tuturor. Cînd iese în faţa sfintelor uşi cu inima plină de dulceaţa cuvîntului lui Dumnezeu spre a o împărtăşi fiilor săi sufleteşti, el dovedeşte
că merită trimiterea la apostolat de către însuşi Mîntuitorul Hristos, cînd
a spus : «M ergîn d, învăţaţi toate neamurile...» (M atei 28, 19). Cînd are
fericirea cea nespusă de a oferi Sfintele Taine cu m îini nevinovate, el
atunci poate avea mulţumirea de ,a fi păstrat cu credincioşie «od oru l»
încredinţat lui de către arhiereul hirotonisitor. El simte şi trăieşte bucu
ria de a fi izbutit să
împlinească deplin «lucrul de evanghelist», după
îndemnul : «Slujba ta, fă-o deplin» (II Tim., 4, 5). A sădi încredere şi
curaj, dragoste de muncă şi de pace, ataşament faţă de înfăptuirile po
porului nostru şi faţă de ţară, iată orizont de pastoraţie. C el ce se izo
lează de enoriaşi şi de năzuinţele lor actuale, se izolează de chemarea
sa preoţească. Nu poate trăi bucuria slujirii sale şi rămîne lipsit de rea
litatea vieţii, un însingurat. Şi nimic nu poate fi mai înfricoşător decît
izolarea, decît însingurarea.
Sprijinind elanul muncii creatoare a întregului nostru popor, ziditor
de ţară şi de pace, slujitorul altarului mărturiseşte prin truda şi devota
mentul său hotărît, că face parte din marea obşte românească, unită de-a
pururi în cuget şi simţire.
Participarea tuturor fiilor acestor plaiuri la măreaţa sărbătoare
a celor 40 de ani de viaţă nouă şi liberă, la marea noastră sărbătoare
naţională, cere ca fiecare să fie îmbrăcat în haină de nuntă. Să partici
păm şi noi, slujitorii altarelor strămoşeşti, la această sărbătoare cu haina
cea de nuntă a iubirii de ţară şi de conducătorii ei şi să ne bucurăm îm
preună cu întregul popor. Gîndul, cuvîntul şi fapta noastră de slujitori ai
Bisericii şi fii ai patriei noastre dragi, să se îndrepte pururea spre tot
ce se iniţiază, se zideşte, şi se desăvîrşeşte pe chipul c e l nou al ţării.
Să ne angajăm cu toată hotărîrea în sprijinirea elanului creator al între
gului nostru popor pentru dezvoltarea şi înflorirea ţării noastre şi al fii
lor acestui pămînt străbun.
Să urmăm pilda conducerii noastre de stat, a preşedintelui ţării,
Domnul N icolae Ceauşescu, care, neobosit veghează, neprecupeţind nici
un efort, la bunăstarea şi înflorirea ţării, şi la menţinerea păcii şi apă
rarea vieţii în lume. Ca tribun al înaltelor principii de dreptate socială,
cooperare şi independenţă pentru toate popoarele de pe pămînt, Domnia
Sa nu încetează să arate prim ejdia înarmărilor, pericolul unei catastrofe
nucleare, stăruind asupra urgenţei dialogului, a soluţiei uriaş de bine
făcătoare a tratativelor. In atmosfera de agravare a situaţiei internaţio
nale numai conştiinţa luminată şi responsabilitatea tuturor celor ce le
2 — B. o . R.
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este scumpă viata şi viitorul omenirii, pot însenina frunţile şi pot sădi
încrederea atît de necesară în zilele noastre. Propunerile Domniei Sale şi
apelurile îndreptate către m arile puteri şi conducătorii tuturor ţărilor,
sînt mărturii ale acestei preocupări de găsire a celor mai practice soluţii
pentru menţinerea păcii, chezăşia viitorului lumii şi a planetei. Toate aceste preocupări au un mare ecou în inimile tuturor oamenilor, conşti
enţi de urmările groaznice ale declanşării unui cataclism nuclear. Clerul
şi slujitorii Bisericii noastre, asemenea întregului popor, sprijină cu ho
tărîre strădania aceasta, cu convingerea că în felul acesta orizontul lu
m ii se va lumina.
La marea noastră sărbătoare — 23 August — cînd toţi fiii plaiurilor
româneşti sînt hotărîţi să făurească noi şi măreţe înfăptuiri, să fim stăpîniţi de aceeaşi neclintită hotărîre, în înţelepciunea conducerii noastre de
stat, în unitatea de muncă şi înfăptuiri din epoca m ăreţelor împliniri,
«epoca Ceauşescu».
Să mulţumim Bunului Dumnezeu pentru pacea şi agonisita harnicu
lui nostru popor şi să cinstim eroii scumpi jertfiţi acum patru decenii
pentru libertatea şi deplina independenţă a ţării noastre, ale căror tru
puri au rămas în pămînturi străine, mărturii pentru veşnicie ale dreptăţii
şi păcii în lume.
t T E O C T IS T ,
MITROPOLITUL MOLDOVEI ŞI SUCEVEI
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V I Z I T A I N G R E C IA
P R E A F E R IC IT U L U I P A T R I A R H I U S T I N
Î N F R U N T E A U N E I D E L E G A Ţ II
A B ISE R IC II O R T O D O X E R O M Â N E

(24— 29 m ai, 1984)
La invitaţia Prea Fericitului Arhiepiscop Serafim al Aten ei şi a toa
tă Grecia, şi a Sfîntului Sinod al Bisericii G reciei, Prea Fericitul Patriarh
Iustin, în fruntea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române, a făcut o
vizită oficială acestei Biserici, între 24— 29 mai 1984.
Din delegaţia Bisericii O rtodoxe Române au făcut parte : II. PP. SS.
M itropoliţi Teoctist al M o ld o v e i şi Sucevei, An ton ie al Ardealului, Nestor al O lte n ie i; P. S. Episcop Vasile Tîrgovişteanul, vicar patriarhal j
Arhid. Ion Bănăţeanu, secretarul Cabinetului Patriarhal, şi Arhid. Laurenţiu M ovileanu, de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti.
La plecare, pe A eroportul O topeni erau prezenţi membri ai Sfîntu
lui Sinod, consilieri ai Adm inistraţiei Patriarhale şi ai Sf. Arhiepiscopii
a Bucureştilor, alte persoane oficiale.
A fost prezent Dl. Ion Popescu, director în Departamentul Cultelor.
De asemenea a fost prezent Dl. Dim itrios Serbos, ambasadorul G re
ciei la Bucureşti.
Joi, 24 mai 1984, orele 16, 25, Prea Fericitul Patriarh Iustin, împre; una cu ceilalţi membri ai delegaţiei, au sosit la Atena. La Aeroportul
! internaţional Anatolikon delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost înj tîmpinată de Prea Fericitul Arhiepiscop Serafim, de membrii Sinodului
permanent al Bisericii Greciei, de I. P. S. M itrop olit Varnavas, preşedin
tele Comisiei Sinodale Permanente pentru relaţiile interortodoxe şi intercreştine ; I. P. S. M itrop olit Hrisostom de Peristeri, directorul Cen
trului Interortodox de la M înăstirea P e n d e li; de alţi ierarhi şi clerici ai
Bisericii Greciei. Din partea guvernului grec a fost de faţă Dl. Iannis
Kapsis, ministrul adjunct la M inisterul de Externe al Greciei.
A fost prezent, de asemenea, şi Dl. N icolae Ecobescu, ambasadorul
R. S. România la Atena.
La coborîrea din avion, Prea Fericitul Patriarh Iustin a fost întîmpinat de Prea Fericitul Arhiepiscop Serafim, care a rugat şi a însoţit pe
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Prea Fericitul Patriarh Iustin să treacă în revistă garda militară de onoa
re constituită în cinstea sa, în timp ce fanfara aviaţiei intona un marş
de onoare.

Aspect de la primirea oficială de pe aeroportul internaţional
«Anatoiikon» din Atena

După cuvenita prezentare a oficialilor s-a format o impresionantă
procesiune condusă de m otociclişti şi de un echipaj al poliţiei care străbătînd bulevardele Faliro şi Singru s-a îndreptat spre hotelul «M area
Britanie» din Piaţa Constituţiei, unde aveau să fie găzduiţi Prea Fericitul
Patriarh Iustin şi ceilalţi membri ai delegaţiei. Pe tot acest traseu, pre
cum şi în centrul Aten ei, ca semn al atenţiei deosebite ce se acorda oas
peţilor români, erau arborate drapelele României şi Greciei.
La orele 18,00 a avut loc primirea oficială a delegaţiei Bisericii O r
todoxe Române în Catedrala «B unavestire» a Sfintei Arhiepiscopii a A te 
nei. în Catedrală erau prezenţi, pe lîngă membrii Sfîntului Sinod al Bi
sericii Greciei, alţi ierarhi greci, episcopii vicari ai Arhiepiscopiei A te 
nei, ministrul adjunct de la M inisterul învăţămîntului şi Cultelor, Dl. Stelios Papatemelis, numeroşi clerici şi credincioşi. La sfîrşitul cuvenitei
doxologii, Prea Fericitul Arhiepiscop Serafim a salutat pe întîistătătorul
Bisericii Ortodoxe Române şi pe ceilalţi membri ai delegaţiei, cu urmă
toarele cuvinte :

M ÂNĂ
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«P rea F ericite Patriarh al Bisericii O rto d o xe Române, M itro p o lit al
U rigrovlahiei, A rh iep iscop al B ucureştilor, D om nule Iustin,
I

Din clipa instalării Prea Fericirii Voastre pe distinsul tron patriarhal
al Bisericii O rtodoxe Române surori, dorinţa arzătoare şi continuă a B i
sericii G reciei a fost să vadă pe Prea Fericirea Voastră în m ijlocul ei.
Şi iată că astăzi se împlineşte această dorinţă şi ne. bucurăm în mod
deosebit pentru aceasta, atît noi personal, cît şi Sinodul ce ne înconjoa
ră, venerabila ierarhie, clerul şi binecredinciosul popor al Preasfintei
noastre Biserici.
Legăturile c aie unesc cele d ou ă B isen ci smt străvechi
toarte stiva
se, după cum mărturiseşte însă istoria acestora. Devin însă şi mai strînse
odată cu venirea Prea Fericirii Voastre în fruntea B isericii Române su
rori, printre altele şi datorită faptului că Prea Fericirea Voastră a trăit
viaţa Bisericii noastre, a gustat şi s-a iniţiat în teologia grecească.
Dînd glas sentimentelor noastre de dragoste şi de bucurie profundă,
Vă adresăm Prea Fericirii V oastre şi suitei Prea Fericirii Voastre ura
rea tradiţională «Bine aţi v e n i t !», împreună cu mesajul pascal «Hristos
a în v ia t!».
Răspunzînd la salutul adresat, Prea Fericitul Patriarh Iustin a rostit,
în greceşte, următoarea cuvîntare :
«P rea Fericirea Voastră,

nanta
! stră4area
ricitul
, prei oasii Ori A te al BiA te . Steenitei
itorul
îrmă-

La invitaţia Prea Fericirii Voastre, noi, reprezentanţii Bisericii O rto
doxe Române am venit aici pentru ca, alături de reprezentanţii Bisericii
Ortodoxe a Greciei, să ne rugăm împreună şi să ne împărtăşim la acelaşi
altar cu Sfîntul Trup şi Sfîntul Sînge al Domnului şi Dumnezeului şi M în
tuitorului nostru Iisus Hristos ; am venit aici pentru a da unii altora să
rutarea frăţească a păcii şi a dragostei dintre n o i; am venit aici pentru
a reîmprospăta sentim entele de prietenie dintre B isericile şi popoarele
noastre ; am venit aici, iubiţi fraţi, pentru a pune o nouă verigă în lan
ţul de aur al legăturilor frăţeşti dintre noi, dintre Bisericile noastre, din
tre ţările noastre.
Din adîncul sufletului mulţumim Prea Fericitului Serafim şi înalt
Prea Sfinţiţilor M itropoliţi, membri ai Sfîntului Sinod, pentru frăţeasca
invitaţie de a vizita Biserica soră a G reciei şi pentru călduroasa primire
pe care ne-aţi rezervat-o.
Prea F ericirea Voastră,
în a lt Prea S fin ţiţi M itro p o liţi,
V izita noastră în Biserica G reciei se înscrie în tradiţia bunelor re
laţii care au existat dintotdeauna între Bisericile noastre, m oştenitoare
deopotrivă ale aceleiaşi credinţe şi tradiţii apostolice.
Aceste relaţii de frăţietate şi preţuire reciprocă s-au manifestat prin
schimburi de v izite între întîistătătorii Bisericilor noastre surori, prin
contacte între reprezentanţi de frunte ai acestora, precum şi prin d iver
se forme de întrajutorare materială sau spirituală, atunci cînd una sau
alta dintre B isericile noastre au traversat epoci istorice mai grele.
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Întîlnirile noastre se înscriu, de altfel, într-o tradiţie existentă deja
în Biserica primară, şi anume aceea de a menţine unitatea credinţei,'de
a cultiva dragostea prin întrajutorare frăţească şi de a împărtăşi reci
proc experienţa de viaţă şi de pastoraţie, pentru păstrarea unităţii tru-

Prea Fericitul Patriarh Iustin răspunzînd cuvîntului de Bun venit
adresat de Prea Fericitul Arhiepiscop Serafim al Atenei şi al întregii Elade

pului tainic al lui Hristos şi a conştiinţei ca toţi creştinii «să aibă o sin
gură gîndire, un singur cuget, o singură credinţă, făcîndu-se o singură
dragoste», cum zice un scriitor din vrem ea veche.
A ş mai adăuga, în acelaşi context, faptul că relaţiile frăţeşti dintre
B isericile noastre se conjugă, în mod fericit, cu relaţiile de prietenie care
au existat dintotdeauna şi există şi astăzi între popoarele grec şi ro
mân. Două popoare care nu o dată în decursul istoriei lor şi-au unit des
tinele în lupta pentru apărarea libertăţii şi independenţei naţionale. Iar
astăzi, ţinînd seama de n evoile credincioşilor noştri, ale popoarelor noas
tre şi în general ale omenirii de acum, B isericile noastre se găsesc din
nou acolo unde misiunea lor le cheamă. Ele îşi aduc contribuţia lor la
clear, pentru realizarea unei zone denuclearizate în Balcani, pentru sta
tornicirea unei păci trainice în lume.
Ca Biserici care au slujit totdeauna popoarele în sînul cărora s-au
născut şi trăiesc, ca Biserici care şi-au identificat aspiraţiile şi idealurile
lor cu aspiraţiile, şi idealurile fiilor lor duhovniceşti, credincioşilor lor,
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Bisericile noastre se găsesc acolo unde datoria lor sacră de apărare a
vieţii credincioşilor le cheamă. Aşadar, B isericile noastre se întîlnesc nu
numai în apărarea dreptei credinţe, ci şi în slujirea popoarelor noastre.
împletindu-şi firele existenţei sale cu firele v ie ţii poporului, Biserica
a fost prezentă în m ijlocul credincioşilor sprijinind aspiraţiile, strădanii
le şi faptele lor. Din năzuinţele înalte ale credincioşilor ea a făcut p ro
priile sale năzuinţe ; biruinţele şi înfrîngerile erau comune ţării şi Bi
sericii.
îndeosebi pe vrem ea stăpînirii otomane în Balcani simbioza naţiu
nii cu Biserica se învederează mai mult decît în oricare altă perioadă a
istoriei noastre. Apărătorii ţării se înfăţişează atunci ca apărători ai
creştinătăţii.
Iancu de Hunedoara, spre pildă, a rămas în istoria Transilvaniei ca
«e ro u al creştin ă tă ţii». în M old ova a rămas mare şi în acelaşi timp sfînt,
Ştefan. El a domnit 47 de ani, două luni şi trei săptăm îni; a zidit 44 b i
serici şi a purtat 36 războaie. A fost 'numit nu numai părinte al patriei,
dar şi erou al creştinătăţii şi atlet al lu i Hristos.
Prea F ericirea Voastră,
Înalt Prea S fin ţiţi M itro p o liţi,
în persoana Prea Fericirii Voastre, a înalt Prea Sfinţiţilor M itrop o
liţi, a clerului şi credincioşilor prezenţi la această catedrală, salutăm
frăţeşte întreaga obşte binecredincioasă a Bisericii voastre, în numele
nostru personal, al înalţilor ierarhi ce ne însoţesc în această vizită, şi
al poporului binecredincios al Bisericii O rtodoxe Româjie.
Rugăm pe Bunul şi Atotputernicul Dumnezeu să trim ită asupra
noastră, în această adunare frăţească, binecuvîntarea Mîntuitorului
Hristos cel înviat, pentru ca să pecetluiască, cu harul Sfîntului Duh, întîlnirea noastră şi să lumineze înţelegerea şi calea noastră spre roade
cît mai bogate şi rezultate cît mai pozitive, aşa încît să ne facem unii
altora bucuria deplină, cum spune Sfîntul apostol P a v e l: «A v în d ace
eaşi iubire, aceleaşi simţiri, aceeaşi cugetare» (Filip., 2, 2), şi să ne mîngîiem împreună «prin credinţa noastră laolaltă, a voastră şi a noastră»
(Rom., 1, 12).
Bine v-am găsit în frumoasa şi ospitaliera Dumneavoastră ţa ră !».
Catedrala Sfintei Arhiepiscopii a Atenei, cu hramul «Bunavestire»,
este o biserică măreaţă ce se înalţă în im ediata apropiere a colinei A c r o 
pole. Ea a fost construită între anii 1844— 1855 de către patru arhitecţi
greci. în interiorul bisericii se află mormîntul patriarhului ecumenic Grigorie al V -lea, martirizat la Constantinopol în anul 1821 şi ale cărui ose
minte au fost aduse la Aten a după 50 de ani de la moartea sa, în anul
1871.
V in e ri, 25 mai 1984, la orele 9,15, Prea Fericitul Patriarh Iustin, în
soţit de toţi membrii delegaţiei, a făcut o scurtă vizită Prea Fericitului
Serafim la sediul Sfintei Arhiepiscopii a Aten ei. M em brii d elegaţiei ro 
mâne s-au întreţinut în sala tronului cu Întîistătătorul Bisericii Greciei,
cu cei doi episcopi vicari ai Arhiepiscopiei Atenei, — P. S. Vasilios şi
P. S. Evthimios — , cu alte persoane oficiale.
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De la sediul Arhiepiscopiei Aten ei s-a plecat către mînăstirea Petrakis, sediul Sfîntului Sinod al Bisericii Greciei. C ei doi întîistătători de
Biserici, împreună cu suitele lor, au fost întîmpinaţi, în sunetele clopote-

în vizită la sediul Arhiepiscopiei din Atena

lor, în incinta mînăstirii — ce era îm podobită cu drapele bizantine, ro
mâneşti ,şi greceşti — , de către obştea mînăstirii, în frunte cu stareţul
acesteia, Arhim. Hrisostom Rumeliotis.
M înăstirea Petrakis este fondată în sec. X V II. Este împodobită cu
preţioase picturi, cele mai vech i datînd din anul 1719. In pronaosul b i
sericii au fost pictaţi recent sfinţi locali din toate B isericile Ortodoxe
surori, printre care aflăm şi o icoană a Sfîntului Calinic de la Cernica şi
una a Sfintei Filofteia.
Prea Fericitul Patriarh Iustin a binecuvîntat mulţim ea adunată pen
tru a-1 primi, şi după intonarea polihroniului, întreaga suită a urcat în
sala de şedinţe a Sinodului Permanent. La orele 11,00, întreaga delegaţie
a Bisericii O rtodoxe Române a luat parte la sesiunea festivă a Sinodu
lui Permanent al Bisericii Greciei.
în prezenţa tuturor membrilor Sinodului Permanent şi în numele
acestora, Prea Fericitul Arhiepiscop Serafim,
preşedintele Sinodului
Permanent, a adresat Prea Fericitului Patriarh Iustin şi celorlalţi mem
bri ai delegaţiei, următorul cuvînt de s a lu t:
«Prea Fericite Patriarh al Bisericii O rto d o xe Române, L o cţiitor al
scaunului din Cezareea Capadociei, M itro p o lit al U n grovla h iei şi A rh i
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episcop al B ucureştilor, Prea iu bit frate în Hristos Dumnezeu şi îm preună-slujitor, D om nule Iustin, îm brăţişînd în D om nul pe Prea F ericirea
Voastră, cu multă bucurie V ă salutăm!

Moment de la şedinţa festivă a Sfîntului Sinod al Bisericii Greciei

Prea Fericite,
V ă primim astăzi, împreună cu suita Prea Fericirii Voastre, cu bucu
rie duhovnicească şi cu deosebită plăcere, în această sală sfinţită în care
Corpul de conducere al Prea Sfintei noastre Biserici cercetează şi se pro
nunţă asupra tuturor problem elor ei administrative şi apără, cu un in
teres mereu treaz, conform cu sfintele canoane, izvoa rele Sfintei noas
tre O rtodoxii.
în spiritul general al acestei idei, Sfîntul Sinod al Bisericii G reciei
primeşte aici, în această sală, pe conducătorul frate în Hristos, Intîistătătortil Bisericii O rtodoxe Române, apărător şi ei al aceleiaşi credinţe
şi prin urmare bun cunoscător şi deosebit de fam iliarizat cu astfel de
răspunsuri şi probleme.
P rilejul de faţă constituie însă pentru noi o sursă de deosebită emo
ţie, datorită faptului că împreună-luptători ai O rtod oxiei se întîlnesc în
acelaşi loc, ca atunci «...cînd a sosit ziua C incizecim ii» (Fapte 2, 1) şi
vorbesc «aceeaşi lim bă» ca în ziua aceea de naştere a Sfintei Biserici
a lui Hristos, cînd «fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa» (Fapte
2, 6), înţelegînd — prin limba Sfîntului Duh ■— unii altora dragostea şi
nevoile.
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în acest sens, Prea Fericite Patriarh Iustin, în clipa aceasta preasfîntă, aşa cum Prea Fericirea Voastră şi însoţitorii Prea Fericirii Voastre
păşiţi în locaşul acesta al Bisericii Greciei, tot aşa şi Smerenia noastră,
împreună cu Sfîntul Sinod ce ne înconjoară, ne simţim împreună-locuitori, spiritualiceşte vorbind, cu Prea Fericirea Voastră, cu înalt Prea
Sfinţiţii Arh ierei ce înconjoară pe Prea Fericirea Voastră, cu cucernicul
cler şi evlaviosu l popor român, în locaşurile venerabilei Biserici R o
mâne surori, ca într-un locaş comun al nostru şi al vostru. Şi aceasta,
Prea Fericite şi Sfinţite Frate, este minunatul dar tainic al credinţei şi
dragostei comune în Domnul nostru cel înviat, potrivit cu cereasca
aceea convieţuire, după care «...toţi cei ce credeau erau laolaltă şi aveau
toate de obşte...» (Fapte 2, 44).
De aceea, Prea Fericite Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, sub
semnul acestei indivizibile şi de nezdruncinat unităţi de credinţă şi de
dragoste, salutăm istorica vizită a înţeleptului conducător spiritual al
Bisericii Române surori şi a celor dimpreună cu Prea Fericirea Voastră,
în speranţa că vom putea oferi o ospitalitate avraamică.
Drept pentru care, primindu-Vă cu dragoste fierbinte în Hristos, V ă
adresăm tradiţionalul «Bine aţi v e n it !».
Răspunzînd, Prea Fericitul Patriarh Iustin a spus următoarele :
«P re a F ericirea Voastră,
Înalt Prea S fin ţiţi M itro p o liţi,
M e m b ri ai Sfîntului Sinod grec,
D elegaţia Bisericii O rtodoxe Române are astăzi din nou ocazia să
se afle împreună cu Prea Fericirea Voastră şi cu membrii Sfîntului Sinod
permanent al Bisericii Greciei.
îngăduiţi-ne ca în numele nostru personal, al înalt Prea Sfinţiţilor
M itrop oliţi Teoctist al M old ov e i şi Sucevei, An ton ie al Ardealului şi
N estor al O lteniei, al Prea Sfinţitului Episcop V asile Tîrgovişteanul, v i
car patriarhal şi secretarul Sfîntului Sinod, — care mă însoţesc — , al
tuturor ierarhilor, clericilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române,
să aducem Prea Fericirii Voastre, înalt Prea Sfinţiţilor M itrop oliţi mem
bri ai Sfîntului Sinod grec şi tuturor clericilor şi credincioşilor Bisericii
G reciei, un cordial salut, plin de caldă preţuire şi de iubire în Domnul
Iisus Hristos. V ă reînnoim totodată mulţumirile noastre pentru cinstea
şi primirea pe care ni le-aţi rezervat, precum şi pentru atenţia deosebită
pe care o acordaţi v izite i noastre la Atena.
Prea F ericirea Voastră,
V izita noastră constituie,în primul rînd o'con firm are a bunelor le 
gături şi a raporturilor frăţeşti care există şi au existat totdeauna între
Biserica O rtodoxă Greacă şi Biserica Ortodoxă Română. în al doilea
rînd, ea are în vedere o colaborare şi mai strînsă pentru discutarea şi
soluţionarea im portantelor probleme care preocupă Biserica Ortodoxă,
raporturile ei cu celelalte Biserici creştine din lume şi problem ele care
frămîntă omenirea contemporană.
Asem enea problem e au constituit pentru noi o preocupare neîntre
ruptă de vrem e ce legăturile noastre cu celelalte Biserici n-au contenit
niciodată. Cînd vorbesc de celelalte Biserici, mă gîndesc în primul rînd
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la Biserica Greciei, cu care Biserica Română a păstrat legături cu totul
frăţeşti, mai strînse poate decît cu oricare altă Biserică.
Aceste legături urcă peste veacuri pînă în vrem ea naşterii poporu
lui nostru şi a primirii relig iei creştine, două evenimente diferite, la alte
neamuri, dar strîns unite la noi. N aşterea poporului nostru coincide cu
creştinarea lui.Este adevărat că strămoşii noştri sînt daco-romani, adică daci ro
manizaţi ; dacii, populaţia autohtonă de atunci pe pămîntul actual al
României, iar romanii, armatele cuceritoare care veneau de la Roma.
M area mulţime a populaţiei a fost desigur dacă, dar învingătorii au im 
pus limba şi cultura lor. Însuşi creştinismul nostru primar este de ori
gine latină. Limba bisericească veche este o dovadă certă în acest sens.
Nu este însă mai puţin adevărat că îndeosebi în cetăţile dace de pe
malurile M ării N eg re se găseau şi mulţi greci. Inscripţiile vechi, ştirile
istorice şi numeroase alte urme arheologice, ca şi numele sfinţilor ori
ale unor ierarhi de atunci, mărturisesc cu prisosinţă acest adevăr. A ş a 
dar, legăturile noastre cu lumea greacă sînt mai presus de orice îndoială.
în Epistola către Romani, Sfîntul apostol P avel spune că a propovă
duit Evanghelia lui Hristos pînă în Iliria, adică-pînă aproape de graniţele
României de astăzi, în plină romanitate însă, în vrem ea de atunci. Dar
Apostolul nostru, este Sfîntul Andrei. El' a propovăduit Evanghelia în
ţara noastră, îndeosebi pe malurile Pontului Euxin, pe malurile M ării
N egre. Urmele paşilor lui se păstrează pînă în zilele noastre, în tradiţii
literare, în toponim ie şi în vestigii arheologice.
Dar dacă despre o Biserică organizată nu se poate vorb i decît nu
mai cînd în fruntea ei apar episcopi, atunci existenţa Bisericii noastre
este confirmată în secolul al IlI-lea, fiindcă un episcop, Evanghelicus,
este pomenit la Tomis în anul 290. A lt episcop este prezent la Sinodul
de la N iceea, în 325. După aceea ştirile despre alţi episcopi devin tot
mai frecvente. R elaţii strînse cu ţara noastră au avut Sfîntul V asile cel
M are şi Sfîntul Ioan Hrisostom. In general se poate spune că raporturile
noastre bisericeşti cu grecii au fost foarte strînse, de vrem e ce Biserica
noastră se găsea sub jurisdicţia Patriarhiei Ecumenice. Ele s-au făcut
simţite în toată istoria noastră bisericească.
Lăsînd deoparte vrem urile care au precedat organizarea Bisericii
noastre ca Patriarhie, amintim că în anul 1927, primul patriarh al Bise
ricii O rtodoxe Române, M iron Cristea, în drum spre Locurile Sfinte, a
făcut o vizită oficială la Atena, fiind prim it cu mare cinste şi cordialitate
de învăţatul arhiepiscop al A ten ei şi al întregii Grecii, Hrisostom Papadopulos, de membrii Sfîntului Sinod al Greciei, de clerici şi de mulţi
credincioşi.
încă de atunci, patriarhul M iron a arătat înalţilor ierarhi greci ne
cesitatea convocării unui sinod panortodox care să studieze toate ches
tiunile care interesează Ortodoxia. Totodată a scos în relief faptul că
Bisericii G reciei îi revin e îndatorirea de a scoate din literatura creştină
scrisă în limba greacă vech e «apa cea v ie » din care să se adape toate
Bisericile O rtodoxe din lume.
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Amintim, de asemenea, că predecesorul nostru, patriarhul Justinian
a vizitat, între 30 aprilie şi 5 mai 1971, Biserica G reciei cu ocazia inau
gurării Centrului Interortodox de la M înăstirea Pendeli şi a altor aşeză
minte bisericeşti din Atena. Delegaţia Bisericii O rtodoxe Române, în
frunte cu smerenia mea ca M itropolit al M o ld o v e i şi. Sucevei, a parti
cipat la cele trei conferinţe panortodoxe de la Rhodos, din 1961, 1963, şi
1964, colaborînd fructuos, cu delegaţii Bisericii Ortodoxe Greceşti şi
delegaţiile celorlalte Biserici O rtodoxe pentru dezbaterea unor proble
me interortodoxe şi interereştine.
Din partea Bisericii O rtodoxe Greceşti a vizitat Biserica O rtodoxă •
Română, în octombrie 1955, cu ocazia canonizării unor sfinţi români ş i :
a comemorării a 70 de ani de autocefalie a Bisericii O rtodoxe Române,
o delegaţie de înalţi ierarhi.
Amintim, de asemenea, vizita făcută Bisericii O rtodoxe Române, în
iunie 1968, de o delegaţie a Bisericii O rtodoxe Greceşti, în frunte cu
înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop de atunci. A lte v izite au fost făcute Bi
sericii noastre de către delegaţii Bisericii Greceşti în 1975, cu ocazia se
micentenarului Patriarhiei Române şi comemorării a 90 de ani de la
recunoaşterea autocefaliei ei, precum şi cu ocazia intronizării noastre
la 19 iunie 1977.
Aceste contacte au ţinut aprinsă flacăra prieteniei dintre Bisericile
noastre şi au întărit legăturile dintre ţările noastre.
în timpul niostru, legăturile frăţeşti şi prieteneşti dintre cele două
Biserici se realizează sub multiple aspecte : schimb de scrisori irenice
între Întîistătătorii celor două Biserici la marile sărbători ale Crăciunu
lui şi Paştelui, v izite reciproce, participare la d iferite congrese şi întru
niri interortodoxe şi interereştine, conferinţe ţinute de profesorii Facul
tăţilor şi Institutelor T eologice, schimb reciproc de studenţi români şi
greci la Facultăţile de T e olog ie din Bucureşti, Aten a şi Tesalonic.
Menţionăm cu acest fericit prilej colaborarea fructuoasă care exis
tă între ierarhii şi teolo gii Bisericilor noastre, în vederea pregătirii te
m elor care v or fi discutate 'a Sfîntul şi M arele Sinod Panortodox.
Prea F e iic iie a Voastră,
Înalt Prea S fin ţiţi M itro p o liţi,
Aflîndu-ne în m ijlocul înalt Prea Sfinţiilor Voastre, în această at
mosferă sărbătorească, nutrim convingerea fermă că v izita noastră va
contribui la adîncirea şi strîngerea tot mai mult a legăturilor de sinceră
frăţietate şi prietenie care au existat totdeauna între B isericile noastre
ortodoxe, între poporul român şi poporul grec.
V ă exprimăm încă o dată mulţumirile noastre cele mai călduroase
pentru aleasa primire cu care ne-aţi onorat şi ,vă îmbrăţişăm cu dragos
te fierbinte şi sfîntă în Domnul Hristos, căruia se cuvine cinstea, mări
rea şi închinăciunea, în v e c ii vecilor. Am in !».
în această înaltă atmosferă evocatoare, Prea Fericitul Patriarh Iustin
a fost decorat cu «Crucea cea M are a Sfîntului A p ostol P avel», cea mai
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înaltă distincţie acordată de Biserica Greciei. De asemenea, membrii ie 
rarhi. ai delegaţiei au prim it «Crucea de Aur a Sfîntului Ap ostol P avel»,
iar ceilalţi doi membri ai delegaţiei cu «Crucea de Argin t a Sfîntului
Apostol P avel».

Decorarea Prea Fericitului Patriarh Iustin cu «Crucea cea
Mare a Sfîntului apostol Pavel»

A urmat o recepţie în sala de festivităţi a Institutului de Misiune
internă şi externă a Bisericii Greciei, «A po stolik i Diakonia», la care au
luat parte, în afară de participanţii la şedinţa festivă a Sinodului perm a
nent, şi alţi ierarhi şi clerici, secretari sau membri ai com isiilor sinodale
permanente, directorul revistelor centrale ale Bisericii Greciei, Prof.
Evangelos Theodoru, şi alte persoane.
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A fost prezent şi ambasadorul României la Atena, Dl. N. Ecobescu.
în după amiaza aceleiaşi zile, la orele 1’8.00, delegaţia Bisericii O r
todoxe Române, însoţită de Prea Fericitul Arhiepiscop Serafim, I. P. S.
M itrop olit Varnavas, Arhim. Damaskinos Vracas şi de Protos. Ştefanos
Avram idis, a făcut o vizită la M inisterul învăţămîntului şi Cultelor din
Grecia. D elegaţia a fost prim ită de către Dl. ministru Apostolos Kaklamanis, şi de ministrul adjunct Dl. Stelios Papatemelis.
într-o atmosferă cordială a avut loc un preţios schimb de păreri în
cadrul cărora a fost reliefată contribuţia importantă a B isericilor O rto
doxe la menţinerea şi cultivarea relaţiilor de prietenie şi frăţietate în
tre popoare, contribuţia de nepreţuit a B isericilor României şi Greciei
la progresul spiritual al celor două popoare şi la lupta lor comună pen
tru instaurarea d efin itivă a păcii în Balcani şi în întreaga lume. Au fost
subliniate de asemenea bunele raporturi ce există între Biserică şi Stat
atît în G recia cît şi în România, raporturi ce se bazează pe respectul
reciproc şi pe colaborare în special în domeniul social.
Dl. Ministru a oferit membrilor delegaţiei minunate copii după ,opere de artă ale antichităţii greceşti, lucrate în atelierele M uzeului N a ţio 
nal de Arh eolo gie.
Prea Fericitul Patriarh Iustin a o fe rit D-lui Ministru o vază mare,
artistic împodobită cu m otive naţionale româneşti.
De la M inisterul învăţămîntului şi Cultelor, delegaţia română, înso
ţită în continuare de Prea Fericitul Arhiepiscop Serafim şi condusă de
Dl. ministru Kaklamanis, precum şi de'D l. ministru adjunct Papatemelis,
au făcut o vizită la Facultatea de T e olog ie a U niversităţii din Atena.
Includerea în program a unei vizite la Facultatea de T eologie, a produs
mare bucurie, fiindcă Prea Fericirea Sa a fost student al acestei Facul
tăţi, între anii 1930— 1934, iar în anul 1937 i-a acordat titlul de doctor
în T eologie. Astăzi Facultatea de T e olog ie este instalată într-o impu
nătoare clădire nouă, construită într-un stil arhitectonic modern, cu spa
ţii largi, clădire ce face parte din orăşelul studenţesc situat la periferia
A ten ei — Zografu — , unde se v or muta toate Facultăţile.
La intrarea în clădirea Facultăţii, oaspeţii au fost întîmpinaţi de
P. S. Episcop Anastasios Iannulatos, decanul Facultăţii, de cei doi pre
şedinţi : al secţiei teologice, Dl. Savvas Aguridis, şi al secţiei pastorale,
Dl. N icolaos Nisiotis ; de către profesori onorari şi titulari ai Facultăţii,
de către ceilalţi membri ai corpului didactic şi de către foarte mulţi
studenţi.
Prea Fericitul Patriarh Iustin şi ceilalţi oaspeţi au fost prim iţi în
sala de şedinţe a Facultăţii, unde P. S. Episcop Anastasios a rostit ur
mătoarea cuvîntare de s a lu t:
«Prea Fericite Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, M itropolit al
Ungrovlahiei, Locţiitor al scaunului din C ezareea Capadociei şi A rh i
episcop al Bucureştilor, Domnule Iustin,
Prea Fericite Arhiepiscop al A ten ei şi a toată Grecia, Domnule
Serafim,
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Excelen ţele V oa stre D om n ilor M iniştri,
Ven era bilă suită a S fin ţiţilo r Ierarhi,
Iu b iţi colegi, Profesori şi Studenţi,
H ristos a în v ia t !
Facultatea de T e olog ie a U niversităţii din Atena este mîndră şi se
bucură nespus astăzi pentru că are deosebita cinste să prim ească pe
distinsul ei fost student, Iustin Moisescu, premiantul anului 1934, şi că
ruia în anul 1937 i-a acordat titlul de doctor în T eologie, cu calificativul
«Excepţional».
Să-l primească pe acesta după 50 de ani, ca Patriarh al Bisericii
O rtodoxe Române, ca pe unul dintre cei mai distinşi ierarhi ai Bisericii
Ortodoxe, personalitate de renume, strălucire şi de prestigiu inter
naţional.
Desigur, la emoţia şi la bucuria acestei întîlniri participă şi sufle
tele profesorilor Facultăţii din perioada aceea, văzînd pe energicul şi
plin de zel student al lor, pe care l-au iubit atîta şi căruia i-au transmis
ce au avut mai de preţ din înţelepciunea şi din experienţa lor.
Facultatea de T e olog ie a U niversităţii din Aten a a rămas de-a lun
gul anilor şi v a fi şi în continuare un organism viu, cu continuitate şi
unitate, evoluînd în mod dinamic şi continuînd să se d ezvolte în cadrul
aceleiaşi tradiţii şi al aceleiaşi dorinţe arzătoare de slujire a Bisericii
şi a T eolog iei. Urmăreşte cu deosebit interes evoluţia, progresul duhov
nicesc şi contribuţia pe toate planurile a absolvenţilor ei, participînd
la bucuriile şi la încercările prin care aceştia trec. După cum este bine
cunoscut sute de episcopi ai Bisericii Ortodoxe, care slujesc Biserica
în diferite părţi ale lumii, sute de profesori universitari şi mii de preoţi
şi de profesori din învăţămîntul mediu s-au hrănit din izvoa rele te o lo 
gice ale acestei Facultăţi. Din eforturile şi din activitatea neobosită a
absolvenţilor acestei Facultăţi s-au iv it în sînul O rtod oxiei încercări
înnoitoare dintre cele mai importante, în cadrul monahismului, al misiu
nii interne şi externe, al slujirii sociale.
în tot timpul acestei jumătăţi de veac de la absolvirea Facultăţii,
Prea Fericite, cunoaştem foarte bine că aţi făcut cinste într-un mod unio
acestei Facultăţi. în fazele succesive şi ascendente ale carierei te o lo 
gice a Prea Fericirii Voastre, ca profesor la Seminarul «N ifo n M itrop o
litul», ca profesor de N oul Testament la Facultatea de T e olog ie Orto
doxă a Universităţii din Varşovia, ca profesor la aceeaşi catedră a Fa
cultăţii de T e o lo g ie din Suceava şi apoi, între anii 1949— 1956 al Insti
tutului T e o lo g ic din Bucureşti, aţi slujit disciplinele teolo gice şi în g e 
neral gîndirea ortodoxă, cu originalitate şi cu multă putere spirituală.
în continuare, ca M itropolit al Ardealului, ca Arhiepiscop de Iaşi
şi M itropolit al M old ovei, şi în ultim ii şapte ani ca întîistătător al Prea
iubitei nouă Biserici O rtodoxe Române, atît în domeniul de im ediată
răspundere al Prea Fericirii Voastre, cît şi ca participant în calitate de
conducător de delegaţie la C onferinţele Panortodoxe şi ca personalitate
distinsă în Mişcarea Ecumenică, aţi oferit întotdeauna contribuţii ma
ture şi deosebit de preţioase, conjugînd o solidă cunoaştere teologică
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cu o rară capacitate de conducător, împletind experienţa cu vederea
profetică, fidelitatea faţă de tradiţie cu neliniştea creatoare.
Cînd ne gîndim la aportul Prea Fericirii V oastre la.O rtod ox ia de
pretutindeni, trăim sentimentul unei profunde recunoştinţe faţă de Dum
nezeu pentru tot ceea ce în mod minunat a lucrat prin Prea Fericirea
Voastră, precum şi o deosebită emoţie astăzi, deoarece cu prilejul pri
m ei vizite oficiale a Prea Fericirii Voastre în Grecia ca Întîistătător al
Bisericii O rtodoxe Rămâne, ne onoraţi cu binecuvîntata prezenţă a
Prea Fericirii Voastre.
Cu cucernicie ne rugăm să se înnoiască «ca ale vulturului tin ereţile»
Prea Fericirii Voastre şi pentru mulţi ani încă să răspîndiţi «lumina şi
nădejdea învierii, sufletul şi puterea C incizecim ii». Să vă bucuraţi şi să
v ă veseliţi în D om nu l!
V ă adresăm rugămintea, Prea Fericite, să v ă rugaţi să învredniceas
că Dumnezeu şi Facultatea noastră de T e olog ie — Facultatea Voastră
— , ca, mereu înnoită şi răspunzînd corect diverselor probleme şi p ro v o
cărilor epocii noastre neliniştite, să continue să-şi aducă contribuţia ei
Bisericii şi culturii teologice, pregătind slujitori ai «E vangheliei slavei
fericitului Dumnezeu», capabil să continue lupta binecuvîntată a Prea
Fericirii Voastre pentru o O rtodoxie vie, care să predice şi să trăiască
în Hristos cel' înviat dragostea, libertatea şi dreptatea, continua înnoire
în Duhul Sfînt a naturii umane, a societăţii şi a zidirii întregi».
Sfîrşind cuvîntul său, Prea Sfinţitul Episcop Decan a făcut Prea Fe
ricitului patriarh Iustin o deosebit de plăcută şi emoţionantă surpriză,
prezentîndu-i foaia matricolă a Facultăţii în care era înmatriculat ca
student, ca absolvent şi ca doctor în T eologie, şi spre amintirea vizitei
la Facultatea de T eologie, i-a oferit ultim ele volum e ale Anuarului ştiin
ţific al Facultăţii, legate în piele, precum şi lucrarea «Tezau rele Sfîntu
lui M unte».
Prea Fericitul Patriarh Iustin, văd it emoţionat, a răspuns Prea Sfin
ţitului Decan, spunînd următoarele :
«P re a Sfinţite Părinte Decan,
D om n ilor Profesori,
Iu b iţi studenţi,
Cu adîncă emoţie am păşit pragul acestui înalt şi prestigios for de
cultură teologică. Venind astăzi aici, în noua clădire a Facultăţii de
T e olog ie din Atena, am retrăit anii cînd zi de zi, îmi îndreptam paşii
spre fostul ei local din cadrul Universităţii, pentru a asculta, cu mare
încîntare, strălucitoarele prelegeri ale atîtior profesori de neuitată m e
morie, cunoscuţi în toată lumea ortodoxă.
Cu toată mulţimea anilor care au trecut de atunci pînă acum, chi
purile dascălilor mei de la Aten a n-au dispărut din faţa ochilor mei, iar
amintirea lor ca mari teologi ai O rtod oxiei a rămas neştearsă în cuge
tul meu. Num ele lor sînt scrise cu litere de aur nu numai în Teologia
B isericii G reciei, dar şi în T eologia întregii O rtodoxii şi în general a
lumii creştine. Hristos Andruţos, Grigore Papamihail, Am ilcar A liv iza tos, Constantin Diovuniotis, Dimitrie Balanos, Vasile Ştefanidis, Gheorghe Sotiriu, N icolae Luvaris, Panaghiotis Bratiotis şi V asile Velas —
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sînt nume care fac cinste neamului grecesc şi Bisericii Ortodoxe. Ca
beneficiar al darurilor lor fireşti şi al strădaniilor lor cărturăreşti, să-mi
fie îngăduit ca în ziua de astăzi să-mi exprim recunoştinţa fată de das
călii mei de odinioară şi să le aduc un pilos omagiu.
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Dar Facultatea de T e olog ie din Atena a avut un rol şi în menţinerea
şi întărirea unităţii teologice dintre toate Bisericile Ortodoxe. M ai mult,
ea a atras şi tineri teologi din alte Biserici creştine, care au cîştigat prin
studiile făcute în cadrul ei o mai bună înţelegere şi o simpatie pentru
Ortodoxie, fapt menit să uşureze apropierea între Bisericile creştine.
Sîntem deosebit de bucuroşi să subliniem că astăzi, între şcolile de
învăţămînt teologic din România şi cele din Grecia există legături mul
tiple, prin schimburi de profesori care conferenţiază la Facultatea de
Teologie din Atena şi Tesalonic, şi profesori greci care conferenţiază la
Institutele T e olog ic e din Bucureşti şi Sibiu, schimburi reciproce de stu
denţi teologi români şi greci, schimburi de publicaţii teologice, colabo
rări la pregătirea tem elor viitorului Sfînt şi M are Sinod, ş.a. Exemplificînd, putem aminti că numai în ultim ii zece ani, la Institutul T e olog ic
Universitar din Bucureşti au studiat 10 studenţi greci, iar la Facultatea
de T eologie din Aten a şi Tesalonic au făcut studii de specializare 8 ti
neri teologi români. Toate acestea sînt deosebit de utile, ambele Biserici
aducînd contribuţii importante la propăşirea T e olog ie i ortodoxe şi a
vieţii bisericeşti.
Există desigur şi alte posibilităţi de colaborare care trebuiesc v a lo 
rificate în viitor.
3 — b . o. R.
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R og pe Bunul Dumnezeu să dăruiască Facultăţii de T eolog ie din
Atena harul şi binecuvîntarea Lui, pentru a-şi putea îm plini misiunea ei
în viaţa B isericii».
A urmat vizitarea bibliotecii, a sălilor de curs, a am fiteatrelor şi a
paraclisului Facultăţii, unde s-a oficiat Polihroniul pentru întîistătătorii
.oelor două Biserici.
In seara aceleiaşi zile, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a luat
parte la cina oficială oferită de M inisterul Invăţămîntului şi Cultelor,
la hotelul «A s to r ia » din Atena, pe terasa special amenajată, cu vedere
spre A cropole.
Sîmbătă, 26 mai 1984, la orele 19,30, a avut loc recepţia oficială ofe 
rită de Ambasada R. S. România la A ten a şi de către ambasadorul ro
mân, Dl. N. Ecobescu, în cinstea Prea Fericitului Patriarh Iustin. Recep
ţia a avut loc în noua clădire a Am basadei române, construită în stil
tradiţional românesc, împodobită cu m obilier şi tapiţerii artistice execu
tate în ţară. Recepţia s-a desfăşurat într-o atmosferă călduroasă, ofe 
rind participanţilor prilejul unei întîlniri deosebit de prieteneşti şi a
unor contacte rodnice şi constructive.
D um inică, 27 mai 1984, în Catedrala «B unavestire» a Sfintei A rh i
episcopii a A ten ei s-a oficiat de către Întîistătătorii celor două Bise
rici, înconjuraţi de un sobor impresionant de M itropoliţi, Sfînta Litur
ghie solemnă. A u slujit toţi membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe
Române.
La sfîrşitul Sfintei Liturghii, Prea Fericitul Arhiepiscop Serafim a
rostit următoarea cuvîntare :
«P re a F ericite Patriarh al B isericii O rto d o xe Române, M itro p o lit al
U n grovla h iei şi A rh iep iscop al B ucureştilor, al Sm ereniei Noastre
iu b it trate în H ristos şi îm preună-slujitor, D om nule Iustin,
în ziua C incizecim ii Dumnezeu a chemat prin Sfîntul Duh pe toţi oa
menii la unitate. De aceea, Biserica O rtodoxă din toată lumea, fără deo
sebire de neam sau limbă, are aceeaşi învăţătură dogmatică, acelaşi
cult şi în general aceeaşi tradiţie religioasă şi bisericească. O Biserică
ortodoxă locală îmbrăţişează altă Biserică ortodoxă locală ca pe o Bise
rică soră şi astfel în clipa aceasta sfîntă ne exprimăm faţă de persoana
prea iubită nouă a Prea Fericirii Voastre dragostea curată şi sinceră pe
care o nutrim faţă de binecredinciosul popor ortodox din România, pe
care îl conduceţi în mod bine plăcut lui Dumnezeu, începînd din anul
mîntuirii 1977.
Sfinţite frate, eforturile şi luptele celor două Biserici ale noastre
sînt comune. An gaja te în Hristos, a cărui înviere sărbătorim încă, îna
intează pe drumul pe care l-a deschis Dumnezeiescul întem eietor al
Bisericii, care ne duce la propovăduirea E vangheliei către oameni, la
adevăr şi la mîntuire. în drumul acesta comun şi în luptele lor comune,
Bisericile noastre pot să prezinte o mulţime de sfinţi, martiri, clerici v ir 
tuoşi şi călugări smeriţi, figuri m em orabile care strălucesc pe firmamen
tul istoriei bisericeşti universale. De la trecerea Sfîntului apostol Pavel
prin ţările noastre şi de la întem eierea prim elor Biserici creştine, pînă
în tim purile din urmă, Prea Sfînta Biserică soră a României nu a încetat
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să dea lumii vrednici mărturisitori şi m artiri ai credinţei noastre neîn
tinate. Deja, înainte de Constantin cel M are a curs din belşug sînge de
clerici şi de laici. Episcopi iluştri au strălucit de atunci încoace pe fir
mamentul O rtod oxiei şi s-au distins la Sinoadele Ecumenice. Sînt de alt
fel cunoscute legăturile Sfîntului Munte Athos cu monahismul românesc,
iar în perioada stăpînirii turceşti contactele dintre popoarele noastre au
devenit tot mai strînse. Şi înainte de dobîndirea autocefaliei în 1885, dar
şi după aceasta, luptele pentru apărarea credinţei au hărăzit Bisericii
Ortodoxe Române distinşi slujitori bisericeşti. De asemenea, ea a avut
o prezentă activă şi în normalizarea v ie ţii sociale. Cunoaştem foarte
bine înfiinţarea de şcoli, încurajarea şi cultivarea literelor, a artelor şi
a ştiinţelor, de către cadrele superioare dar şi inferioare ale Bisericii
Româneşti. Nu ne scapă nici nivelul strălucit al Facultăţilor şi al Insti
tutelor T e olog ic e ; de asemenea nici faptul că în Biserica Dumneavoas
tră funcţionează mînăstiri cu tradiţie îndelungată ; că au fost restaurate
şi reconstituite monumente bisericeşti şi creştine în general, la care au
lucrat şi artişti greci din Ţinos. Dar şi în timpul din urmă schim burile
reciproce de vizite între Întîistătătorii celor două Biserici ale noastre
scot în r,elief legăturile frăţeşti dintre acestea.
De negrăit este — fiţi încredinţat Prea Fericite — bucuria mea, a
fraţilor m ei ierarhi şi a binecredinciosului nostru popor, precum şi sen
timentele de desfătare sufletească care umplu inim ile noastre, deoarece
cu v izita de astăzi a Prea Fericirii Voastre şi a onoratei suite a Prea F e
ricirii Voastre, contribuiţi, acceptînd frăţeasca noastră invitaţie, la con
tinuarea acestei tradiţii şi la strîngerea şi pe mai departe a celor mai
bune relaţii care există deja între noi. Astăzi, în timpul acestei sărbăto
reşti Sfinte Liturghii, bucuria aceasta a devenit delectare sufletească de
mare intensitate, deoarece împărtăşindu-ne din potirul comun al credin
ţei, am fost conduşi la deplina unitate în Hristos cel înviat.
Nu există clipă mai sfîntă şi mai frumoasă decît aceasta, Iubite Pa
triarh. Şi nici fericire mai mare. Binecuvîntat fie numele Dumnezeului
celui Sfînt, care ne-a învrednicit să ne împărtăşim ou prea curatele da
ruri şi taine ale Sale. Ca semn al acestei bucurii, al acestei iubiri, al
acestei frăţietăţi, oferim din inim ă şi aceste daruri materiale, în aminti
rea celor spirituale şi ca o confirmare a acestora.
Darurile acestea sînt modeste şi nevrednice pentru Prea Fericirea
Voastră. Fiţi sigur însă, Prea Fericite, că V ă sînt oferite cu sentim entele
cele mai sincere, care dorim să împlinească puţinul acestei oferte. V ă
rugăm, de aceea, să luaţi în seamă marea şi deosebita importanţă sim
bolică a lor. Sînt o urmare a comuniunii depline, aşa cum am mai spus,
prin potirul comun în Hristos cel înviat.
De aceea, V ă rog să le primiţi împreună cu cele mai cordiale urări
de sănătate, lungime de zile pentru Prea Fericirea Voastră, de ajutor
şi de înţelepciune de la Domnul, pentru folosul turmei ce o păstoriţi, ca
prin aceasta să fiţi condus la păşunea cea mîntuitoare. A m in !».
Prea Fericitul Arhiepiscop Serafim a oferit în dar Prea Fericitului
Patriarh Iustin o cîrjă arhipăstorească f înalt Prea Sfinţiţilor M itropoliţi
şi Prea Sfinţitului Episcop le-au fost oferite engolpioane, iar celor doi
arhidiaconi, cruci pectorale.
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A răspuns Prea Fericitul Patriarh Iustin, rostind următoarea cuvîntare :
«P re a F ericirea Voastră,
în a lt Prea S fin ţiile Voastre,
Iu b it cler şi dreptm ăritori creştini,
Perm iteţi-m i mai întîi ca în numele Sfîntului Sinod al Bisericii O r
todoxe Române, să transmit ierarhilor, clerului şi poporului binecredincios al G reciei, cu care ne-am unit cugetele în rugăciune la această
Sfîntă şi Dumnezeiască Liturghie, un salut frăţesc şi bunele noastre do
riri de propăşire materială şi spirituală. Permiteţi-mi, de asemenea, să
mulţumesc pentru primirea călduroasă cu care ne înconjuraţi şi pentru
atenţia deosebită pe care o acordaţi v izite i noastre.
Prea F ericirea Voastră,
V izita noastră se înscrie în cadrul firesc al bunelor relaţii tradiţio
nale existente între Bisericile şi popoarele noastre şi are ca scop întări
rea acestor legături şi colaborarea tot mai strînsă în acţiunile care pre
ocupă în mod deosebit lumea noastră contemporană.
t
Este îndeobşte cunoscut faptul că din cele mai vech i timpuri între
Biserica' O rtodoxă Română şi Biserica Greciei, între poporul român şi
poporul grec au existat strînse legături. A ceste legături au fost multiple
şi s-au bazat totdeauna pe stimă şi respect reciproc, fiind însufleţite de
idealuri comune. Despre ele ne-am referit în mod special la întîlnirea
noastră cu membrii Sfîntului Sinod al venerabilei voastre Biserici, cu
două zile în urmă. Dorim totuşi să subliniem că aceste legături frăţeşti
au fost continuate şi sporite pînă în zilele noastre prin v izite le pe care
şi le-au făcut ierarhii B isericilor noastre.
Prea F ericirea Voastră,
D istinşi ascultători,
Deşi alcătuim Biserici locale diferite, noi facem parte cu toţii din
Biserica cea Una a lui Hristos, din trupul Său tainic. Şi cum Biserica are
cap pe Hristos şi se întem eiază pe învăţătura Lui, activitatea celor care
o alcătuiesc, în cazul de faţă, activitatea B isericilor noastre, trebuie să
fie străbătută de duhul Mîntuitorului Hristos. Pentru că «dacă n-are ci
n eva duhul lui Hristos, nu este al Lu i» (Rom., 8, 9). A fi în Biserică, în
seamnă a trăi în Hristos, înseamnă a urma prin cuget şi faptă pe Mîntuitorul Hristos, după exem plul Apostolului P avel care zice : «am, fost
răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hris
tos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în
credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat pe Sine însuşi
pentru m ine» (Gal., 2, 20).
în cadrul trupului tainic al Mîntuitorului Hristos este şi trebuie să
fie o unitate deplină, o colaborare perfectă şi firească în acelaşi timp,
după cuvîntul Apostolului : «N o i toţi am fost botezaţi de un singur Duh,
ca să alcătuim un singur trup ... şi toţi am fost adăpaţi de acelaşi Duh ...
şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu e l;

VIAŢA BISERICEASCĂ

cuvîn-

581

dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu
el» (I Cor., 12, 13, 26).
Caracteristica v ie ţii în Hristos şi în Biserică este iubirea. «Poruncă
nouă vă dau vou ă » — spune Mîntuitorul A p ostolilor Săi — «să v ă iu
biţi unii pe alţii. Prin aceasta v or cunoaşte toţi că sînteţi ucenicii M ei,
dacă veţi avea dragoste întru v o i» (Ioan 13, 34— 35).
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Iubirea despre care vorbeşte M întuitorul este fără margini : ea cu
prinde pe toţi aceia care poartă în sufletele lor chipul lui Dumnezeu şi
merge pînă la jertfirea fericirii proprii pentru fericirea aproapelui. în
numele acestei iubiri, Fiul lui Dumnezeu «S-a deşertat de slava Sa cea
cerească» (Filip., 2, 7— 8) şi şi-a dat viaţa pentru lume şi pentru mîntuirea ei.
Astăzi, mai mult ca oricînd, omenirea are n evoie de iubire jertfelnică, pentru a-şi tămădui rănile provocate de vrăjm ăşia şi ura care în
multe părţi ale lumii au semănat suferinţă, neîncredere şi moarte.
De a c e e a noi, c a s lu ji t O T i a i l u i Dumnezeu, c r e d e m c u t ă r ie ş i m ă r 
t u r is im c ă n u m a i iu b ir e a p o a t e s ă reaşeze şi să r e a d u c ă în t r e a g a o m e n ir e
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în spiritul acestor afirmaţii, viaţa unei Biserici locale nu este şi nu
poate fi indiferentă unei alte Biserici surori. Cu atît mai mult cu cît mîntuirea, scopul nostru suprem, nu se realizează în izolare, ci în comuni
une, împreună şi în funcţie de mîntuirea semenilor noştri.
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Prea Fericirea Voastră,
Biserica M întuitorului Hristos a fost şi v a fi întotdeauna aceeaşi.
Această stabilitate care depăşeşte timpul şi spaţiul i-o dă M întuitorul
Hristos, capul ei, şi Duhul Sfînt care o străbate şi-i dă viaţă. D iferite
au fost numai problem ele care i s-au pus în decursul veacurilor, cărora
de fiecare dată le-a dat răspunsul cuvenit. Pentru că Biserica nu este o
unitate închisă, preocupată exclusiv de chestiuni dogmatice, ci este un
organism viu, sensibil şi deschis lumii din care face parte. Totdeauna în
pas cu problem ele epocilor pe eare le-a străbătut, ea s-a făout tuturor
toate, ca pe toţi să-i cîştige pentru Domnul.
Cea mai stringentă problem ă a zile lor noastre este problema păcii.
Trăim într-o epocă de mare tensiune în care se risipesc în mod absurd
sume enorme pentru înarmare, pentru distrugerea v ie ţii cu cele mai uci
gătoare arme atomice şi nucleare. Oam enii de ştiinţă estimează că ar
mamentul deja acumulat poate nim ici de mai multe ori viaţa pe pămînt.
Biserica, urmînd exem plul Mîntuitorului, care a venit în lume ca
lumea «să aibă viaţă şi încă din b elşu g» (Ioan 10, 10), şi care a procla
mat ca lege de aur iubirea de Dumnezeu, şi în egală măsură, iubirea aproa
pelui, este chemată să contribuie cu m ijloacele ei specifice şi de pe
p oziţiile e i proprii, la sprijinirea eforturilor om enirii pentru apărarea
vieţii, pentru făurirea unei lumi fără arme, fără războaie, fără ameninţări
cu forţa, precum şi pentru ridicarea omului de pretutindeni la treapta
demnităţii sale, prin înlăturarea oricăror discrim inări rasiale şi nedrep
tăţi sociale.
Bisericile de pretutindeni sînt chemate să colaboreze tot mai activ
la slujirea binelui comun, a bunăstării şi fericirii tuturor oamenilor şi
la instaurarea unei păci drepte şi trainice în lume.
Sîntem convinşi că acţionînd în acest fel, noi săvîrşim nu numai
un act umanitar, ci şi un act sacru, impus de însăşi învăţătura M întuito
rului. Pentru că slujind oamenilor, slujim lui Dumnezeu.
Prea Fericirea Voastră,
D reptm ă ritori creştini,
A ş dori să închei cuvîntul meu, cu chemarea către toţi cei de aici
cu care ne-am unit cugetele în rugăciune, să implorăm pe Bunul şi A to t
puternicul Dumnezeu, să reverse peste noi toţi dragostea Sa cea nemăr
ginită, care să rodească bogat în noi toţi, în Biserici, în popoare şi în
lumea întreagă, darul unităţii, înfrăţirii şi păcii».
Prea Fericitul Patriarh Iustin a oferit în dar Prea Fericitului A rh i
episcop Serafim un engolpion şi o cruce f celorlalţi m itropoliţi membri
ai Sfîntului Sinod, le-a oferit e n g olp ioa n e ; iar m em brilor arhierei ai co
m isiei sinodale pentru relaţii intercreştine şi interortodoxe, cruci pentru
binecuvîntare. Prea Fericitul Patriarh Iustin a oferit de asemenea o
icoană mare a M aicii Domnului pentru Catedrala Sfintei Arhiepiscopii a
Atenei.
La amiază a avut loc masa oficială oferită de Prea Fericitul Serafim
şi de Sinodul permanent al Bisericii Greciei, în cinstea Prea Fericitului
Patriarh Iustin şi a delegaţiei însoţitoare. Masa a fost oferită la Mînăsti-
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rea Pendeli, în clădirea Centrului interortodox. M înăstirea Pendeli a
fost fondată în anul 1578. Este aşezată la poalele muntelui de marmură,
Pentelikon, care a furnizat marmura pentru construcţia partenonului şi
a altor temple antice. Biserica mînăstirii, cu hramul Sfînta Treim e,
păstrează în interior o serie întreagă de picturi bizantine deosebit de
valoroase din punct de vedere istoric şi artistic.
La sosire, oaspeţii au fost întîmpinaţi de către P. S. Episcop Hrisostom de Dodonis, egumenul mînăstirii. După o scurtă vizită în bise
rica m înăstirii şi după un scurt popas în arhondaricul mînăstirii, d ele
gaţia Bisericii noastre, împreună cu cei care o însoţeau a fost invitată
în sala mare a Centrului interortodox, unde a urmat masa oficială.
în cuvîntarea rostită cu acest prilej, Prea Fericitul Arhiepiscop Se
rafim a spus următoarele :
«P rea F ericite Patriarh al B isericii O rto d o xe Române,
Din nou doresc să exprim sentimentele de dragoste şi de bucurie
care mă stăpînesc atît pe m ine cît şi pe fraţii m ei ierarhi, cu ocazia pre
zenţei aici a prea iubitei nouă Prea Fericirea Voastră şi a onoratei suite
a Prea Fericirii Voastre. Această dragoste şi bucurie dorim să o expri
măm şi prin prînzul acesta care este încă o dovadă a dragostei noastre,
după dumnezeiasca jertfă pe care am săvîrşit-o împreună şi de care
ne-am bucurat duhovniceşte, împărtăşindu-ne cu Prea Curatele Taine
ale Domnului nostru Iisus Hristos.
A ş dori să fiţi sigur, Sfinţite frate, că nu v ă simţim aici ca pe un
străin, ci ca pe un frate adevărat şi ca pe un om al casei. De aceea şi
prînzul acesta nu constituie numai cinstea pe care o acordăm unui dis
tins oaspete al nostru, ci şi expresia o dată în plus a fră fiei şi unităţii
dintre noi.
A m amintit puţin mai înainte, în Catedrala Aten ei, luptele comune
şi legăturile de nezdruncinat dintre cele două Biserici ale noastre. Dar
cine poate să uite vrem urile grele de sclavie la acelaşi cotropitor a
popoarelor noastre ortodoxe, perioadă în care au apărut şi s-au d e zv o l
tat şi eforturile comune de scuturare a jugului. Nu numai că au ma
nifestat aceeaşi nădejde de eliberare şi acelaşi ataşament faţă de cre
dinţa ortodoxă, prin care şi-au fortificat puterile şi s-au ridicat îm potriva
tiranului, dar mai mult, au colaborat şi au luptat împreună.
Frumoasa Dumneavoastră ţară de altfel a oferit găzduire multor co
mercianţi greci, care prosperînd acolo, au ajutat din punct de vedere
material revoluţia noastră, devenind între altele şi ctitori de minunate
biserici şi mînăstiri. Astfel, în persoana Prea Fericirii Voastre vedem
într-adevăr un iubit şi mult dorit frate iar v izite i Prea Fericirii Voastre îi
acordăm cea mai mare importanţă, întrucît aceasta reînviorează legăturile
celor două popoare ortodoxe ale noastre şi marchează continuarea lup
telor şi a eforturilor noastre comune, atît pentru credinţa noastră, cît şi
pentru asigurarea libertăţii şi a păcii. O ri de cîte ori a fost nevoie, Bi
serica a binecuvîntat armele pentru reuşita luptei de eliberare naţio
nală. M itropolitu l M o ld o v e i Veniam in a fost cel dintîi care a binecuvîn
tat în biserica Sfinţii T rei Ierarhi drapelul lui Ipsilanti, care purta pe o
parte semnul Sfintei Cruci şi icoana Sfinţilor împăraţi Constantin şi
Elena, iar pe cealaltă parte pasărea Phoenix renăscută din cenuşa pro-
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prie. In continuare, în faţa lui au depus jurămîntul oamenii Comandan
tului, care cu puţin timp înainte lansase chemarea : «luptă pentru cre
dinţă şi pentru patrie !».
Astăzi, din nou Biserica binecuvîntează eforturile popoarelor noas
tre pentru progres şi pentru pace, pentru viaţa în Hristos, singura în
măsură să asigure adevărata pace. într-adevăr, se vorbeşte foarte mult
şi de către mulţi în zilele noastre despre pace. Cu toate acestea, continuă
încă să existe războaie locale şi conflagraţii. Aceasta pentru că nu poate
fi concepută pacea fără Dumnezeu. Pacea este însuşi Hristos, C el care
de îndată ce îl gustăm, im ediat ne izbăveşte, ne eliberează de orice ne
linişte, de orice problemă, de orice pericol. Dacă acest lucru nu v a fi
înţeles de către conducătorii lumii acesteia, atunci nu v a exista pace.
Pacea nu poate fi restabilită prin tratate care pot fi şi sînt încălcate
im ediat după semnarea lor. Pacea ne-o dăruieşte numai Dumnezeu, iz 
vorul tuturor bunătăţilor şi ziditorul Sfintei noastre Biserici.
Să ne rugăm, deci, Prea Fericite, ca mesajul de pace al Bisericii
noastre să ajungă şi la urechile celor ce nu-1 aud şi să le înmoaie tăria
inimilor, celor care pentry multe şi diferite m otive au pierdut contactul
cu Biserica lui Hristos, au fost lipsiţi de harul Lui şi au pierdut lumina
cea adevărată.
Cu aceste gînduri, Prea Fericite, ridic paharul pentru sănătatea
Prea Fericirii Voastre, a suitei Prea F ericirii V oastre şi a binecredinciosului popor al Bisericii O rtodoxe Române surori, urînd ca bunătăţile
Dumnezeului celui Sfînt, binecuvîntarea şi nemărginita Lui milă să se
reverse din belşug peste popoarele noastre dreptcredincioase. A m in !».
In continuare a toastat Prea Fericitul Patriarh Iustin, care a spus
următoarele :
«P rea F ericite,
în a lt Prea Sfinţiţi,
Prea C uvioşi Părinţi,
Stim aţi Domni,
Trăim astăzi una dintre cele mai însemnate zile din viaţa noastră.
A fla ţi împreună, în acelaşi loc, am dat mărturie în faţa lui Dumnezeu şi
a oamenilor, că sîntem uniţi cu legături de nedesfăcut. T oţi cei care
mărturisim credinţa cea adevărată, alcătuim Biserica cea «Una, Sfîntă
Sobornicească şi Apostolească». Această unitate, sfinţenie, sobornicitate şi apostolicitate, le vom păzi cu multă sfinţenie, cu străşnicie.
Iar pacea întregii lumi o vom sluji ca pe cel mai mare tezaur al
omului, cunoscînd că de pace depinde viaţa noastră, viaţa întregii lumi.
Cu deosebită bucurie constatăm că între Bisericile noastre surori,
între B isericile O rtodoxe Română şi Greacă, au existat totdeauna ra
porturi frăţeşti de colaborare, a existat întotdeauna o deplină unitate
dogmatică şi cultică, a existat unitate «în cuget şi în simţiri», avînd ace
eaşi credinţă lucrătoare prin dragostea în Domnul nostru Iisus Hristos.
Strămoşii g recilor de astăzi, ca şi strămoşii românilor, — daco-romanii — , au prim it Evanghelia mîntuirii şi a păcii direct de la Sfinţii
Apostoli. Ap osto lii creştinătăţii au propovăduit la Atena, la Tomis, la
Corint şi la Roma.
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Bisericile noastre ortodoxe s-au fundamentat şi au continuat să
existe şi să lucreze mîntuirea oamenilor pe tem elia Apostolilor.
Unitatea noastră este mărturisită şi acum, din moment ce ne aflăm
împreună în acest aşezămînt mînăstiresc. A m ven it şi noi aici, precum
aievea închinătorii de pe drumul spre mare, de la gurile Dunării şi din
munţii Carpaţi. Inima noastră ne îndeamnă tot tim pul v ie ţii noastre ca
să slujim împreună, cît putem mai bine, problem ele actuale, Bisericile
şi popoarele noastre, aşa cum s-a constatat din discuţiile pe care le-am
purtat şi din dialogul rodnio al dragostei noastre frăţeşti. Din timpurile
apostolice şi post apostolice, din epoca patristică, popoarele şi Bisericile
noastre au continuat viaţa lor specifică, în ciuda multor dificultăţi isto
rice.
Evocăm cu emoţie trecutul, ca să înţelegem mai bine prezentul şi
ca să lucrăm mai rodnic în epoca contemporană.
într-adevăr, aşa cum afirmă arheologul român V asile Pârvan, mem
bru al Academ iei G reciei, România şi Grecia au zidit casele lor pe ace
leaşi pietre ale istoriei. A tît noi, cît şi grecii, ne simţim în Biserica O r
todoxă ca nişte «pietre v i i » (I Petru 2, 5). Casa noastră comună este
Biserica, cea Una, Sfîntă, Sobornicească şi Apostolească, care are drept
cap pe Domnul nostru Iisus Hristos.
La începutul stăpînirii otomane în Balcani, lupta noastră a fost co
mună, pentru apărarea unităţii noastre ortodoxe şi pentru răsturnarea
jugului tiran. Evocăm cu e v la v ie în clipa de faţă luptele lui M ircea cel
Bătrîn, Ştefan cel Mare, Iancu de Hunedoara, M ihai Viteazul. Evocăm
cu emoţie pe marii ctitori : V asile Lupu, M atei Basarab, Constantin Brâncoveanu, şi pe urmaşii acestora. Pomenim de asemenea eforturile, încu
nunate de succes, pentru apărarea O rtodoxiei şi pentru renaşterea Bi
sericilor şi a statelor noastre în secolul trecut.
Ca şi în trecut, aşa şi în prezent, popoarele noastre îşi aduc o pre
ţioasă contribuţie la înţelegerea, pacea şi colaborarea în Balcani. A v e m
aceleaşi concepţii în ceea ce priveşte problem ele ecumenice. Lucrăm
împreună la pregătirea Sfîntului şi M arelui Sinod. Lucrăm împreună, de
asemenea, în dialogurile cu celelalte Biserici creştine, colaborăm în toate
organizaţiile creştine internaţionale.
N e bucurăm iarăşi că Bisericile noastre autocefale îşi îm plinesc cu
e v la v ie rolul lor în păstrarea integrităţii Ortodoxiei şi depun eforturi
comune în vederea păstrării unităţii ortodoxe, sprijinind în acelaşi timp
strădaniile tuturor popoarelor pentru înfăptuirea colaborării, păcii, în
crederii şi frăţiei.
Cu aceste gînduri şi mărturisiri, ridic paharul în cinstea Prea Feri
citului Arhiepiscop Serafim al A ten ei şi a toată Grecia, a înalt Prea Sfin
ţiţilor M itrop oliţi şi a tuturor celor prezenţi în această sală, pentru men
ţinerea şi adîncirea legăturilor frăţeşti dintre B isericile noastre, pentru
instaurarea defin itivă a păcii între oameni şi între popoare !».
în aceeaşi zi, spre seară, Prea Fericitul Patriarh Iustin a vizitat clă
direa cea vech e a Universităţii în care a studiat.
Luni, 28 mai 1984, orele 11,00, Prea Fericitul Patriarh Iustin şi cei
lalţi membri ai delegaţiei au făcut o vizită protocolară preşedintelui R e
publicii Elene, Domnul Constantin Karamanlis. Delegaţia Bisericii O rto
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doxe Române a fost însoţită în această vizită de Prea Fericitul A rh ie 
piscop Serafim şi de I. P. S. M itropolit Varnavas. Cu acest prilej, Prea
F ericitul Patriarh Iustin a transmis preşedintelui Republicii Elene salutul
şi urările de fericire şi prosperitate pentru întreg poporul grec din par
tea preşedintelui Republicii Socialiste România, Domnul N icolae

In vizită la preşedintele Republicii Elene, Dl. Constantin Karamanlis

Ceauşescu. La rîndul său, Domnul preşedinte Karamanlis, după ce a
scos în evidenţă personalitatea proeminentă a conducătorului statului
român, apreciind că Domnia Sa s-a făcut cunoscut în întreaga lume pen
tru iniţiativele sale de pace, a rugat să i se transmită aceleaşi urări de
sănătate şi fericire.
La orele 13,00, Prea Fericitul Patriarh Iustin şi ceilalţi membri ai
delegaţiei au făcut o vizită ministrului adjunct, Iannis Kapsis, respon
sabil cu problem ele Bisericii din cadrul Ministerului Afacerilo r Externe
al Greciei. Cu acest prilej au avut loc importante schimburi de păreri
referitoare, printre altele, la situaţia O rtod oxiei în diaspora şi la aşezămintele româneşti de la Sfîntul Munte Athos. întîlnirea s-a desfăşu
rat într-un climat călduros şi a fost deosebit de constructivă.
La orele 14,00, Domnul ministru Iannis Kapsis a oferit din partea
guvernului grec o masă oficială în cinstea Prea Fericitului Patriarh
Iustin şi a însoţitorilor săi, la hotelul «M area Britanie».
Cu această ocazie Domnul Ministru I. Kapsis a ţinut un scurt cuvînt, evidenţiind importanţa v izite i Prea Fericitului Patriarh Iustin în
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Grecia, pentru dezvoltarea şi pe mai departe a legăturilor prieteneşti şi
foarte strînse care există deja între cele două ţări, România — Grecia.
A răspuns Prea Fericitul Patriarh Iustin, care a spus următoarele :
«V iz ita pe care o facem în ţara dumneavoastră se înscrie pe linia
dorinţei de a prom ova cît mai mult cu putinţă legăturile dintre B isericile
noastre ortodoxe, avînd convingerea că în acest fel vom contribui to to
dată şi la dezvoltarea şi adîncirea legăturilor frăţeşti dintre popoarele
noastre, la propăşirea ţărilor noastre şi la slujirea năzuinţelor de apro
piere, conlucrare şi pace ale om enirii contemporane. In acest fe l noi ne
dovedim într-adevăr slujitori ai popoarelor noastre şi slujitori ai om e
nirii în care vieţuim.
Asem enea trăsături caracterizează deopotrivă atît Biserica Greacă,
precum şi Biserica Română. Ca şi celelalte Biserici Ortodoxe, Bisericile
noastre, în tot ţrursul existenţei lor, au pus accentul pe păstrarea şi apă
rarea dreptei credinţe. De aceea se şi numesc O rtodoxe. Pe de altă parte,
în funcţie de nevoile spirituale şi m ateriale ale fiilor lor duhovniceşti,
ele şi-au desfăşurat activitatea în ţările respective. Cu m ijloacele lor
specifice şi-au adus contribuţia la prom ovarea unei v ie ţi libere şi în
destulate a credincioşilor lor. Totodată, purtînd în inim ile lor simţămîntul dragostei frăţeşti, grecii şi românii au cultivat neîncetat prietenia,
cooperarea şi întrajutorarea, atît în soluţionarea m arilor probleme, cît
şi în viaţa dfe toate zilele.
De adevărate războaie între ele nici nu se poate vorbi. Dim potrivă,
pacea a constituit idealul de totdeauna al popoarelor noastre.
Este o mare bucurie pentru noi toţi să constatăm că şi astăzi rela
ţiile dintre popoarele noastre se d ezvoltă în spiritul legăturilor tradiţio
nale de prietenie, precum şi în interesul înţelegerii şi bunei vecinătăţi
în Balcani, al destinderii şi cooperării în Europa şi în întreaga lume.
La întîlnirile care au avut loc, îndeosebi în ultimii ani, conducătorii
popoarelor noastre au pus în evidenţă faptul că este necesar, pentru b i
nele comun, să se instaureze un climat de încredere, cooperare şi secu
ritate în întreaga zonă a Balcanilor.
B isericile noastre, care propovăduiesc pe Mîntuitorul ca Domn al
păcii, se bucură de asemenea* in iţiative şi sprijină cu tărie toate acţiunile
menite să ducă la destindere, încredere, prietenie, cooperare şi pace
între popoare, nu numai în zona Balcanilor, ci şi în întreaga lume.
Se spune deseori.că fiecare epocă îşi are problem ele ei. Uneori des
tul de rar de altfel, o linişte desăvîrşită se aşterne pe un continent sau
altul, dînd oamenilor răgazul să progreseze în cultură şi civilizaţie, în
bunăstare m aterială şi propăşire spirituală, în înţelegere şi comuniune
frăţească ; alteori frămîntări speciale, sau mişcări de eliberare naţională
se nasc, unele după altele, dînd naştere la tulburări în societate şi la
necazuri în viaţa oamenilor. C ele mai amare epoci sînt însă vrem urile
de război dintre popoare. Către o vrem e ca aceasta, în chip voluntar sau
involuntar, se îndreaptă o mare parte a omenirii în vrem urile noastre.
Pe zi ce trece, situaţia internaţională devine tot mai îngrijorătoare.
In diferitele părţi ale lumii persistă stări de neînţelegere, de tensiune, de
criză, care tind să se adîncească fără încetare. Cursa înarmărilor, mai
ales a celor nucleare, a luat o amploare fără precedent, ameninţînd în
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treaga omenire cu prim ejdia izbucnirii unui nou război, mai întins şi mai
nimicitor decît oricare alt război în trecut. în faţa om enirii stă acum
perspectiva nu numai a distrugerii oricăror bunuri create de om, dar a
distrugerii însăşi a v ie ţii de pe planeta noastră.
Este adevărat că ţările noastre aparţin unor alianţe diferite. Dar în
faţa ambelor alianţe se află aceeaşi perspectivă : distrugerea. De la
înarmarea atomico-nucleară, trecîndu-se recent la instalarea de rachete
de o parte şi de alta a lumii, omenirea a făcut un nou pas mai aproape
de nim icirea ei. în loc să se îndrepte pe calea luminoasă a păcii, unii
oameni stăruiesc să meargă pe calea întunericului.
Fără îndoială, la rîndul lor popoarele iubitoare de pace îşi sporesc
şi ele acţiunile de împiedicare a izbucnirii unui nou război, a unui răz
boi atomo-nuclear. A ceste acţiuni au creat desigur o atmosferă de pace
în multe părţi ale lumii. Dar ele n-au izbutit pînă acum să împiedice
înarmarea m arilor puteri.
După cum se ştie, conducerea ţării noastre desfăşoară o consec
ventă politică de pace, în frunte cu preşedintele ei, Domnul N icolae
Ceauşescu. Sîntem siguri că Excelenţa Sa, Domnul preşedinte Karamanlis,
care a vizitat România de mai multe ori, nutreşte aceleaşi sentimente
pentru pace, nu numai între Gecia şi România, ci şi între statele din
Balcani şi în general între toate popoarele lumii.
Felicităm cu acest prilej pe Excelenţa sa Domnul Andreas Papandreu,
prim ministru al guvernului elen, pentru eforturile susţinute şi pentru
cunoscutele iniţiative ale Domniei sale în vederea apărării păcii.
Să fie rezolvate pe calea tratativelor toate neînţelegerile, o nouă
ordine economică internaţională bazată pe principii noi să fie cît mai
curînd înfăptuită. Dezarmarea generală şi totală să se realizeze fără întîrziere. Pacea în lume să fie pusă în drepturile ei fireşti.
Este adevărat că Biserica nu are puterea de a porni sau opri un
război. Ea are însă în misiunea ei sarcina de a împlini v oia lui Dum
nezeu în lume. Or, v o ia lui Dumnezeu este păstrarea păcii pe care Fiul
Lui iubit, Domnul nostru Iisus Hristos, ne-a adus-o de la El, Părintele
nostru al tuturor. Apărarea păcii este o poruncă dumnezeiască.
De aceea, noi, slujitorii Bisericilor, aveîn datoria să ne sporim efor
turile pentru a trezi în sufletele credincioşilor — şi nu numai în ale lor,
ci în ale tuturor oamenilor — , conştiinţa responsabilităţii comune faţă
de valoarea fundamentală a existenţei umane, care este viaţa. De aceea,
ne exprimăm voin ţa noastră de a continua să fim solidari cu toţi oa
menii doritori de bine de pretutindeni în lupta pentru împlinirea aspi
raţiilor de pace ale omenirii.
Mulţumindu-vă din adîncul inimii pentru prim irea binevoitoare,
plină de dragoste, pe care ne-aţi acordat-o, vă rog să-mi îngăduiţi să
ridic paharul pentru prom ovarea şi adîncirea prieteniei tradiţionale din
tre poporul român şi poporul elen, pentru bunăstarea şi continua pro
păşire a ţărilor noastre, pentru pace trainică şi dreaptă în întreaga lume».
Spre seară, Prea Fericitul Patriarh Iustin, împreună cu ceilalţi d ele
gaţi ai Bisericii O rtodoxe Române, au făcut o plimbare pînă la Capul
Sunio, staţiune turistică aflată la circa 70 km de Atena. A u fost însoţiţi de
I. P. S. M itropolit Varnavas, Arhim. Damaskinos Vrakas, Protos. Ştefa-
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nos Avram idis şi de directorul ziarului «Ekklisiastiki A lith e ia», care a
făcut şi oficiul de ghid. La Sunio a fost vizitat cunoscutul Templu al lui
Poseidon, datînd din anul 444 î.d.Hr. Dintre cele 34 de coloane cîte avea
templul iniţial, astăzi mai sînt în picioare 9 pe latura de sud şi 6 pe
latura de nord.
La întoarcere, oaspeţii români şi gazdele au servit cina la una din
renumitele pescării din staţiunea Glifada, din apropierea Atenei.

Întîlnirea dintre Prea Fericitul Patriarh Iustin şi primul ministru
al Greciei, Dl. Andreas Papandreu

M a rţi, 29 mai 1984, ultima zi a v izite i oficiale a Prea Fericitului
Patriarh Iustin în Grecia ; dimineaţa, a fost vizitat Seminarul T eolog ic
«R izarion» din Atena, precum şi reşedinţa Prta Fericitului Arhiepiscop
Serafim al Atenei, unde cei doi întîistătători s-au întreţinut într-o at
mosferă frăţească.
La orele 13,00, Prea Fericitul Patriarh Iustin, împreună cu ceilalţi
membri ai delegaţiei, însoţiţi de Prea Fericitul Arhiepiscop Serafim, au
făcut o vizită protocolară prim-ministrului elen, D-l Andreas Papandreu.
Prea Fericitul Patriarh Iustin a transmis D-lui Papandreu urările pre
şedintelui N ico lae Ceauşescu, şi a fost rugat de către prim-ministrul elen
să transmită mulţumirile sale însoţite de aceleaşi urări de sănătate şi
fericire preşedintelui României.
La orele 18,30, delegaţia Bisericii O rtodoxe Române a părăsit Grecia
pe calea aerului, întorcîndu-se în ţară. Pe aeroportul internaţional «A n atolikon» din Atena, delegaţia Bisericii O rtodoxe Române a fost condusă
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şi salutată de către Prea Fericitul Arhiepiscop Serafim, membrii Sino
dului permanent, preşedintele şi membrii Com isiei sinodale pentru re
laţiile interortodoxe şi intercreştine, şi de către alte oficialităţi. A fost
de faţă de asemenea şi ambasadorul R. S. România la Atena, domnul
C. Ecobescu, precum şi alţi membri ai Ambasadei.
La sosirea pe Aeroportul Otopeni, delegaţia condusă de Prea Feri
citul Patriarh Iustin a fost prim ită şi salutată de către P. S. Episcop Epifanie al Buzăului, P. S. Episcop Roman Ialomiţeanul, vicaru l Sfintei A r 
hiepiscopii a Bucureştilor, de Pr. Dumitru Soare, directorul Institutului
Biblio şi de Misiune O rtodoxă ; PP. CC. Preoţi vicari administrativi şi
consilieri ai Adm inistraţiei Patriarhale şi ai Arhiepiscopiei Bucureştilor
şi de alte persoane oficiale.
V izita Prea Fericitului Patriarh Iustin în Grecia a avut un caracter
cu totul aparte. După mărturia gazdelor, nici unui patriarh ortodox care
a vizitat G recia nu i s-a rezervat o asemenea primire, considerată ca
fiind la cel mai înalt nivel. Intr-adevăr, din momentul sosirii pe aero
portul internaţional al A ten ei şi pînă în ziua plecării, Prea Fericitul
Patriarh Iustin şi întreaga delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, au
fost înconjuraţi cu cea mai mare atenţie, care grăia de la sine despre
sentimentele cele mai alese de frăţietate şi de dragoste creştină ale gaz
delor.
Programul bogat al vizitei, pe care l-am trecut în revistă în această
cronică, stă mărturie cinstei înalte ce s-a acordat Prea Fericitului Patriarh
Iustin şi celorlalţi membri ai d elegaţiei române de către Biserica G re
ciei. în tîlnirile la cel mai înalt nivel — cu preşedintele Karamanlis,
cu prim-ministrul Papandreu, cu ministrul învăţămîntului şi Cultelor,
Domnul Kaklamanis, şi cu alţi factori de seamă din guvernul grec — au
demonstrat interesul şi atenţia pe care le-au acordat acestei v izite con
ducătorii de stat ai G reciei. în cuvîntările şi în discuţiile purtate cu
aceste prilejuri s-a accentuat rolul şi datoria Bisericii de a sprijini do
rinţa popoarelor din care fac parte, de pace, destindere şi progres spi
ritual şi material.
V izita Prea Fericitului Patriarh Iustin în Grecia, contactele pe care
le-a avut cu Prea Fericitul Arhiepiscop Serafim al Aten ei şi a toată G re
cia, cu membrii Sinodului permanent al Bisericii Greciei, cu membrii
Com isiei sinodale pentru relaţiile interortodoxe şi intercreştine, au con
tribuit la strîngerea şi adîncirea relaţiilor frăţeşti între cele două Bise
rici O rtodoxe şi la afirmarea unităţii lor din punct de vedere dogmatic,
canonic şi cultic.
Atm osfera solemnă, sărbătorească, care a dominat şi marcat e v e 
nim entele importante ale vizitei, începînd cu primirea oficială în C ate
drala Sfintei Arhiepiscopii a Atenei, continuînd cu participarea d ele
gaţiei Bisericii O rtodoxe Române la şedinţa festivă a Sinodului perma
nent al Bisericii G reciei, şi culminînd cu Sfînta Liturghie solemnă oficiată
în comun de Întîistătătorii celor două Biserici şi de un impresionant so
bor de ierarhi români şi greci, a demonstrat o dată în plus însemnătatea
pe care a acordat-o Biserica G reciei v izite i Prea Fericitului Patriarh
Iustin.
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în aceeaşi ordine de idei, putem menţiona ecoul larg pe care l-a
avut vizita Prea Fericitului Patriarh Iustin în presa greacă. A stfel, pe
tot timpul v izite i au apărut în ziarele de mare tiraj — cum s în t : '«A k ropolis», «K athim erini», «T o V im a», şi altele — reportaje însoţite de fo to 
grafii, care relevau personalitatea marcantă a Patriarhului Bisericii O r
todoxe Române, importanţa vizitei, precum şi atmosfera deosebit de fră
ţească în care aceasta s-a desfăşurat.
Iată ce scria ziarul «K athim erini» în numărul său din 27 mai 1984,
referitor la personalitatea Prea Fericitului Patriarh Iu stin :
«Patriarhul României, Domnul Iustin, care se află zilele acestea pen
tru o vizită oficială în Atena, este o personalitate remarcabilă a Bise
ricii Ortodoxe. Fizionom ie de conducător, cu calităţi ce-1 fac să se dis
tingă în toată lumea creştină. T e o lo g de renume şi conducător iscusit.
Ceea ce are importanţă pentru noi este faptul că Prea Fericitul Patriarh
Iustin a studiat teologia la Universitatea din Aten a ; este un excelent
cunoscător al lim bii greceşti şi nutreşte cele mai prieteneşti sentimente
pentru poporul grec. Prezenţa Patriarhului Iustin în Grecia cinsteşte po
porul elen ortodox».
O atenţie deosebită a acordat v izite i acesteia presa religioasă. Pu
blicaţii ca : «Ekklisiastiki A lith eia», «E kklisia», «O rth odox Typ os», şi al
tele, au relatat pe larg programul v izite i Prea Fericitului Patriarh Iustin
în Grecia. Buletinul O ficial al Bisericii Greciei — «E k k lisia» — a con
sacrat un număr întreg, cel din 15 iunie 1984, acestei vizite, publicînd
o cronică amănunţită a programului vizitei, cu toate cuvîntările ce s-au
rostit de către ambele părţi, precum şi un articol de fond al directorului
acestei reviste, Prof. Evangelos Theodoru, ştiri din Biserica Ortodoxă
Română, im presii ale unor personalităţi legate de această vizită.
«Concluzia generală — încheie Dl. Prof. Theodoru în articolul său —
este că prezenţa în Grecia a Prea Fericirii Sale Patriarhul Bisericii O rto
doxe Române, Domnul Iustin, şi a distinsei sale suite, şi convorbirile pe
care le-a avut cu Prea Fericitul Arhiepiscop Serafim al A ten ei şi a toată
Grecia, cu membrii Sfîntului Sinod, cu Preşedintele Republicii, cu Primul
Ministru, cu alţi reprezentanţi ai Guvernului Grec..., cu profesorii Facul
tăţii de T eologie, etc., este într-adevăr un nou şi strălucit popas în isto
ria celor două Biserici O rtodoxe locale şi a celor două popoare».
t VASILE TtRGOVIŞTEANUL,
Episcop-Vicar Patriarhal
Şi Ajhid. IO N BĂNĂŢEANU

D IN V I A T A C O M U N IT Ă Ţ ILO R ORTODOXE
R O M Â N E DE PESTE H O TA R E

CAPELA ORTODOXA RO M ÂNĂ
DIN BADEN-BADEN (R. F. GERMANIA)

Împlinirea a 100 de ani de la trecerea la cele veşnice a ctitorului
capelei ortodoxe române din Baden-Baden (R.F.G.) a însemnat un m o
ment de înălţătoare atmosferă românească. Festivităţile organizate cu
prilejul acestui moment com emorativ şi evocator în acelaşi timp s-au
desfăşurat sub protia I. P. S. Teoctist, M itropolitul M old ov e i şi Sucevei,
sub a cărei jurisdicţie se şi află capela. Solemnitatea com emorării a
avut în centrul său săvîrşirea Sfintei Liturghii arhiereşti. Erau prezenţi
numeroşi oaspeţi şi invitaţi — reprezentanţi ai oficialităţilor oraşului şi
ai landului Baden W iirtem berg — , credincioşi ortodocşi români din Ba
den-Baden, din alte localităţi din R.F.G., din Austria, E lveţia şi Franţa,
membri ai fam iliei defunctului ctitor.
La sfîrşitul Sfintei Liturghii s-a oficiat îndătinata slujbă a parasta
sului pentru pomenirea ctitorului şi'a celor adormiţi din neamul său, du
pă care I. P. S. M itrop olit Teoctist a rostit un vibrant şi cuprinzător ne
crolog din care redăm :
«In cultul Bisericii noastre strămoşeşti se acordă o mare grijă po
m enirii ctitorilor de biserici, binefăcătorilor şi, în general, înaintaşilor,
care au înscris pagini de cultură şi de spiritualitate în mult zbuciumata
istorie a poporului român. Acum, cînd se îm plinesc 100 de ani de la tre
cerea la cele veşnice a ctitorului acestei capele, principele M ihail Sturdza, cel ce a condus Ţara M o ld o v e i de la 1834 pînă la 1849, ochii şi gîndurile noastre se înalţă Către cer, invocînd m ilostivirea dumnezeiască
să-l aşeze în ceata drepţilor şi rostind liturgic «Dumnezeu să-l ie rte !».
Prinţul M ihail Sturdza se alătură prin ataşamentul său faţă de credinţa
strămoşească, căreia i-a dat strălucire şi prin această ctitorie aici în
Europa, marilor v o ie v o z i ctitori de ţară şi de neam. El însuşi mărturisea
în scrisoarea adresată mitropolitului Iosif Naniescu că trecerea capelei
sub jurisdicţia M itrop oliei M old ov e i şi Sucevei o face «pentru a dovedi
devotamentul meu de fiu al Bisericii M old ovei, patria m ea».
Românii păstrează în amintire pe toţi cei ce s-au străduit pentru
binele poporului şi pentru slava Sfintei noastre Biserici.
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A u trecut anii. A v e m însă bucuria să constatăm că această ctitorie
românească, expresie a artei şi credinţei poporului român, a prilejuit
de-a lungul acestui răstimp o mai bună cunoaştere a O rtodoxiei româ
neşti şi a contribuit astfel la întărirea relaţiilor de prietenie dintre po
porul german şi poporul român. Ne-am cunoscut reciproc şi în acelaşi
timp ne-am îm bogăţit spiritual. Ecumenismul ne-a deschis punţi de le 
gătură bisericeşti atît cu Biserica Evanghelică, cît şi cu Biserica Romano-Catolică. Conducători şi teolo gi ai B isericilor noastre s-au întîlnit şi
se întîlneso în dialogul teolo gic fie în România, fie în Germania. Capela
«M ih ail Sturdza» a fost cinstită cu prezenţa şi slujbele arhiereşti de către
vrednicul de pomenire patriarhul Justinian şi de către actualul nostru
Patriarh, Prea Fericitul Iustin, ca M itrop olit al M o ld o v e i şi Sucevei. N o i
înşine ne aflăm pentru a treia oară în acest locaş, trăind totdeauna m o
mente înălţătoare la acest altar românesc.
Pentru momentele de bucurie trăite astăzi, pomenind numele fe ri
citului ctitor M ihail Sturdza, prezint cele mai calde mulţumiri E xcelen
ţei Sale D-lui primar general, Dr. W a lter Carlein, care împreună cu Prea
Cucernicul Preot Radu M ironovici, superiorul Capelei, ne-au adresat in
vitaţia ca, în calitatea noastră de Arhiepiscop al Iaşilor şi M itropolit
al M o ld o v e i şi Sucevei, să aducem la îndeplinire testamentul înaintat în
anul 1882 mitropolitului Iosif Naniescu, ca această fundaţie să aparţină
canonic de M itropolia M old ovei.
Şi de această dată mă bucur să văd ctitoria v oie v od ală plină de cre
dincioşi, să aud cuvintele de om agiere din partea D-lui primar general
şi să văd prezenţa înaltelor personalităţi din partea Bisericii RomanoCatolice, a Bisericii Evanghelice şi a atîtor distinşi reprezentanţi ai ora
şului.
împărtăşind binecuvîntări şi mulţumiri Prea Cucernicului Pr. Radu
M ironovici, îm puternicitul nostru, îi dorim să fie ca şi pînă acum, la
înălţimea acestui post de răspundere şi să păstreze candela aprinsă la
mormîntul ctitoricesc, să îndeplinească rînduielile şi datinile româneşti,
aici unde se ve d e im aginea Bisericii şi ţării româneşti. Ca Părinte du
hovnicesc al Bisericii din M old ova şi Bucovina, împărtăşesc binecuvîn
tări bunilor credincioşi români şi v ă îndemn, iubiţi fraţi şi surori, să
păstraţi v alorile O rtodoxiei româneşti şi în acelaşi timp să v ă dovediţi
ca români buni şi loiali cetăţeni ai ţării în care v ă aflaţi».
A u mai v o r b it : Dr. W a lter Carlein, primarul general al oraşului
Baden-Baden, care s-a oprit asupra însemnătăţii artistice şi arhitectonice
a acestui locaş de închinare şi asupra personalităţii ctitorului defunct,
şi Pr. Radu M ironovici, conducătorul acestei comunităţi româneşti.
într-o atmosferă de pioasă reculegere a urmat depunerea coroanelor
de flori la cripta ctitorului, din partea M itrop oliei M old ov e i şi Sucevei
şi a prim ăriei oraşului.
în aceeaşi zi, invitaţii prezenţi la acest moment com em orativ au
participat la o recepţie oferită de primăria oraşului şi la tradiţionala
agapă de pomenire a ctitorului aşezămîntului, dată în salonul oficial al
locuinţei superiorului capelei «M ih ail Sturdza». Cu această ocazie s-au
rostit şi cîteva cuvîntări în care s-a stăruit asupra importanţei capelei
pentru viaţa spirituală şi culturală a oraşului Baden-Baden, asupra le-
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gaturilor fondatorului cu Biserica mamă şi cu pămîntul strămoşesc. S-a
reliefat, de asemenea, însemnătatea legăturilor de prietenie — chezăşii
puternice în păstrarea unei atm osfere de încredere şi de pace.
încheind şirul cuvîntărilor, înalt Prea Sfinţitul M itrop olit Teoctist
a mulţumit pentru frumoasele cuvinte de preţuire pe care le-a auzit din
partea tuturor celor care au luat cuvîntul. înalt Prea Sfinţia Sa a fe lici
tat pe superiorul capelei «M ih ail Sturdza», pe credincioşii ortodocşi ro
mâni care au ţinut să fie prezenţi în număr atît de impresionant la Sfînta Liturghie, cît şi pentru sprijinul pe care ei îl aduc aşezămîntului nos
tru românesc. Indemnîndu-i pe toţi să fie fruntaşi în muncă ,şi nobleţe
sufletească îşi să se distingă peste tot ca fii vrednici ai neamului nostru,
ca români şi creştini, prin vred n iciile şi virtuţile alese ale sufletului,
prin păstrarea unităţii credinţei strămoşeşti, înalt Prea Sfinţitul M itro
p olit T eoctist a rugat pe cei prezenţi să transmită tuturor celor apropiaţi
lor sufleteşte dragostea şi binecuvîntarea Bisericii-m ame.
într-o atmosferă de înaltă trăire creştinească şi românească toţi cei
prezenţi au avut cuvinte de adîncă mulţumire pentru acest binecuvîntat
moment prilejuit de com emorarea pom enirii fericitului ctitor al capelei,
care îi poartă numele, şi de întîlnirea cu M itropolitu l M o ld o v e i şi Sucevei, de care aceasta aparţine canonic.
în zilele următoare, I. P. S. M itrop olit Teoctist, însoţit de Pr. Radu
M iro n o vici şi de Dl. consilier al primăriei, O tto Eberhard Kugler, a v izitat diferite obiective culturale, religioase şi de interes istoric din Baden-Baden şi din împrejurimi, atelierul şi exp oziţia de pictură bisericeaşcă ale pictoriţei de origine română Prof. Elena Cozmeanu Zahirnic
din Baden-Baden, şi pe Dl. prof. univ. Zahirnic — sprijinitori de nădejde ai capelei «M ih ail Sturdza».
V izita şi lucrarea înalt Prea Sfinţitului M itrop olit Teoctist la BadenBaden se înscrie în şirul neîntreruptelor legături ale C apelei şi aşezămîntului «M ih ail Sturdza» cu Biserica strămoşească şi cu patria mamă,
expresie peste veacuri a dorinţei ctitorului şi a unităţii româneşti.

PAROHIA ORTODOXĂ R O M ÂNĂ DIN SOFIA
(BULGARIA)

Prăznuirea hramului unei biserici se înscrie, în mod obişnuit,. în
rîndul m arilor sărbători. Este şi m otivul pentru care şi parohia ortodoxă
română «Sfîntă T rem ie» din Sofia, dependentă canonic direct de Patriar
hia Română, şi-a sărbătorit şi în acest an hramul cu un fast deosebit.
Se ştie că în cultul ortodox sărbătoarea Sfintei Treim i este legată
direct de praznicul P ogorîrii Sfîntului Duh (C incizecim ea sau Rusaliile),
ea serbîndu-se întotdeauna a doua zi.
Sîmbătă, 9 iunie 1984, s-au oficiat slujbele Vecerniei, Litiei şi Acatis
tului Sfintei Treim i de către preotul paroh Alex.-Arm ând Munteanu şi
de confratele său bulgar Arhim. M iron, care a rostit la sfîrşit un cuvînt
de învăţătură despre însemnătatea praznicului P ogorîrii Sfîntului Duh.
A doua zi dimineaţa s-au săvîxşit Utrenia şi Sfîntă Liturghie, la care au
participat, alături de preotul paroh, Pr. asist. An atolie Balacev şi P. S.
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Episcop Ilarion, vicar patriarhal şi delegat al Sanctităţii Sale Patriarhul
M axim al Bisericii O rtodoxe Bulgare, la festivităţile legate de prăznuirea
hramului parohiei româneşti din Sofia.
La sfîrşit, sfinţiţii slujitori au rostit cuvîntări în care s-a subliniat
importanţa praznicului P ogorîrii Sfîntului Duh în viaţa Bisericii şi a cre
dincioşilor, continuitatea şi permanenţa legăturilor de prietenie şi bună
vecinătate dintre români şi bulgari. A urmat tradiţionala agapă — cu
specific românesc — la care au participat numeroşi credincioşi şi in v i
taţi români şi bulgari, şi în cadrul căreia s-au evocat prietenia şi întra
jutorarea celor două Biserici O rtodoxe surori, întîlnirile dintre întîistătătorii lor, conlucrarea lor în organismele creştine internaţionale, pre
cum şi eforturile lor pentru ca pe pămînt să fie pace şi între oameni
bunăvoire.
Luni, 11 iunie, preotul comunităţii ortodoxe române din Sofia a săvîrşit Utrenia şi Sfînta Liturghie, precum şi slujba pairastasului pentru
pomenirea ctitorilor, slujitorilor şi a consilierilor parohiei, răposaţi în
Domnul.
în aceeaşi zi, s-a depus şi o coroană de flori la Monumentul eroilor
români din cimitirul central din Sofia.
Agap a care a urmat, a prilejuit participanţilor momente de aleasă şi
sinceră atmosferă românească, precum şi exprimarea sentimentelor de
satisfacţie pentru organizarea şi reuşita acestui moment sărbătoresc şi
evocator din viaţa comunităţii ortodoxe româneşti din capitala bulgară.

PRINTRE CREDINCIOŞII ORTODOCŞI ROMÂNI
DIN AUSTRALIA ŞI NO U A ZEELANDĂ

De mai multă vrem e credincioşii ortodocşi români stabiliţi în părţile
Australiei şi N o ii Zeelande s-au constituit în parohii la : Melbourne,
Sydney, A d elaid e şi W ellin gton. A lte cîteva filiale s-au organizat în ora
şele N ew castle, Perth şi Brisbane. Comunităţile existente, aflate sub
jurisdicţia directă a Patriarhiei Române, desfăşoară pe aceste meleaguri
o frumoasă activitate românească.
Ca semn al legăturilor dintre Biserica mamă şi aceste parohii, Prea
Fericitul Patriarh Iustin l-a încredinţat pe înalt Prea Sfinţitul M itropolit
N icolae al Banatului să le v izite ze şi să le transmită pe lîngă patriarhiceasca binecuvîntare, dragostea cu care îi înconjoară fraţii şi surorile
lor din patrie. V izita s-a desfăşurat între 28 iunie şi 25 iulie, fiind rezer
vată cîte o săptămînă fiecărei parohii.
Programul stabilit a inclus oficierea Sfintei Liturghii la 1 iulie, la
Melbourne, cînd s-a prăznuit şi hramul b is e r ic ii; la 8 iulie la A delaide f
la 15 iulie la Sydney, şi la 22 iulie la W ellin gton. Peste tot înalt Prea
Sfinţitul M itropolit N ico lae s-a întreţinut cu preoţii parohi, cu com ite
tele parohiale şi cu numeroase fam ilii de e n o ria ş i; a participat la unele
manifestări ale comunităţilor ortodoxe rom ân e; s-a interesat de felul
cum se desfăşoară viaţa bisericească.
în localităţile pe unde a trecut, înalt Prea Sfinţia Sa a cercetat şi
pe ierarhii ortodocşi rezidenţi acolo, pe conducătorii altor B iserici, co n 
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siliile ecumenice locale, pe reprezentanţii diferitelor organizaţii religioa
se. Am intim între altele v izite le făcute episcopilor Iezek iel (grec) şi V a 
sile (sîrb) la Melbourne, episcopului Paul la Adelaide, Arhiepiscopiei
greceşti din Sydney şi arhiepiscopului Dionisie la W ellington. La M e l
bourne a conferit cu arhiepiscopul anglican D avid Penman, iar la W e 
llington cu episcopul anglican Edward Norm an şi cu cardinalul Williams.
La A d elaid e a luat parte la întrunirea Cercului teologilor, unde Prof.
S. P. Hebart, prezentînd un referat pe tema «drepturile omului», s-a re
ferit la contribuţia te olo gie i ortodoxe române în această direcţie, iar la
W ellin gto n a ţinut o expunere despre Ortodoxie şi Biserica Ortodoxă
Română în faţa studenţilor «clasei de studii relig ioa se» a Universităţii
Victoria.
De asemenea, s-a întîlnit cu reprezentanţi ai autorităţilor locale
printre care primarul din W ellin gto n şi mai mulţi parlamentari neo
zeelandezi.
Cu p rilejul acestor contacte, interlocutorii înalt Prea Sfinţitului M i
tropolit N ico lae Corneanu şi-au manifestat interesul pentru ţara şi Bi
serica noastră şi şi-au exprimat totodată aprecierea faţă de preoţii şi
parohiile ortodoxe române din Australia şi Noua Zeelandă, faţă de ac- ţ
tivitatea lor religioasă şi culturală. în acelaşi context este de reţinut că
la M elbourne serviciul religios a fost filmat şi apoi redat la televiziune
în cadrul unei emisiuni a grupurilor etnice, iar la W ellin gton, ierarhului
ortodox i s-a luat un interviu, care a apărut în ziarele locale.
V izita înalt Prea Sfinţitului M itrop olit N ico lae al Banatului la pa
rohiile din Australia şi Noua Zeelandă arată grija Bisericii Ortodoxe R o
mâne în ce priveşte satisfacerea nevoilo r religioase ale fiilor ei duhov
niceşti, indiferent la ce distanţă s-ar afla, precum şi determinarea aces- j
tora de a păstra neştirbită legătura cu Biserica mamă, cu ţara lor de baş- j
tină şi neamul din care au odrăslit.
■

* IHBRV MlUl * PftSTORîlU *

Î M B U N A T a ţ i r e a a c t i v i t ă ţ i i p a s t o r a l -m i s i o n a r e

A PREOTULUI
t VASILE COM AN,
EPISCOPUL ORADIEI

Problema pastoral-misionară este una dintre cele mai actuale preo
cupări ale Bisericii în zilele noastre. Ea este dezbătută în aproape toate
întîlnirile interconfesionale, în dialogurile ecumenice şi, în general, în
toate întrunirile în care reprezentanţii Cultelor se ocupă cu traducerea
în viaţă a învăţăturii creştine, cu necesitatea imperioasă a Bisericii de
a arăta valabilitatea E vangheliei în m ijlocul unei societăţi în plină trans
formare.
în rîndurile ce urmează vom aborda problema pastoraţiei şi a misi
unii în cadrul restrîns al parohiei, cu alte cuvinte să arătăm m etodele
misionare şi pastorale pe care preotul este dator să le întrebuinţeze ca
să facă din parohia lui o parohie vie, adică a parohie ai cărei membri să
trăiască o viaţă creştinească, în unitate, bună înţelegere şi pace, sub
bolta de har a Bisericii.
Intr-o societate în plină dezvoltare şi înnoire, care caută noi struc
turi şi stiluri de viaţă, Biserica este chemată să găsească m ijloacele şi
aăile cele mai potrivite în activitatea ei de propovăduire a Cuvîntului
lui Dumnezeu, de sfinţire a v ie ţii credincioşilor şi de călăuzire a lor spre
tot ceea ce este plăcut lui Dumnezeu şi folositor societăţii.
în această acţiune nu lipseşte strădania de a reînvia şi de a aduce
în actualitate spiritul misionar şi pastoral al Bisericii din prim ele veacuri,
din epoca de aur a creştinismului.
în această epocă patristică aflăm nu numai tezaurul genuin al în vă
ţăturii creştine, formulat de Părinţii Bisericii la Sinoadele Ecumenice,
ci şi m etodele şi spiritul prin care ei au reuşit să înnoiască faţa lumii.
M etod ele misionare şi pastorale din trecutul Bisericii au devenit
clasice şi norm ative pentru Biserică. Ele trebuie cunoscute îşi folosite
în măsura în care se potrivesc noilor condiţii de viaţă ale omenirii.
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Evident, cînd vorbim despre actualitatea lor, nu ne gîndim să le fo
losim întocmai, sau să aducem în timpul nostru acele vrem uri şi situaţia
societăţii din acel timp, lucru de altfel im po sibil; nici să copiem răspun
suri sau atitudini p otrivite atunci, ci să împrumutăm din rîvn a şi darul
celor ce le-au săvîrşit, să aprindem dragostea de Dumnezeu şi de oa
meni în inima slujitorilor Bisericii, fără de care orioe m etodă pastorală
rămîne fără valoare ; să facem dinamic şi viu spiritul lor misionar, ca
pacitatea de dăruire pentru binele oamenilor.
în istorie sînt fapte şi situaţii la care nu se pot da răspunsuri sau
soluţii identice. Totuşi, din fiecare epocă se pot transmite posterităţii
metode pastorale şi căi prin care să se înscrie un spor calitativ în fo lo 
sirea şi eficacitatea lor. Felul în care Părinţii şi ierarhii Bisericii pri
mare au propovăduit şi apărat mesajul Evangheliei, felul în care ei au
înţeles năzuinţele oamenilor din vrem ea lor, spiritul de dăruire pentru
binele şi mîntuirea oamenilor, pot constitui în vrem ea noastră un model
de pastoraţie şi misiune, care trebuie practicat şi lărgit.
în prefaţa studiului asupra Sfîntului G rigorie de Nyssa, Hans Urs
v on Balthasar scria : «...un templu grec, o biserică romană, o catedrală
gotică, m erită admiraţia noastră, pentru că e le sînt mărturii ale unei
frumuseţi întrupate. însă a le reproduce la ora actuală este un anacro
nism. A încerca să le adaptăm la trebuinţele şi gusturile noastre este
un rău şi mai m are» ( Presence et pensee. Essai sur Ia philosophie re ligieuse de G regoire de Nysse, Paris, 1942, p. V III).
Atunci ce trebuie să facem ? Să luăm spiritul care le-a născut şi să
creăm cu el ceea ce este de trebuinţă timpului nostru. Să împrumutăm
din veacul de aur al Bisericii credinţa v ie şi puternică a membrilor Bi
sericii — clerici şi laici — dragostea de Dumnezeu şi de oameni, adevă
rul şi lumina harului care i-a călăuzit atunci şi să le punem în slujba
binelui comun, în vestirea Evangheliei, în sfinţirea şi desăvîrşirea vieţii.
Să îmbinăm propovăduirea credinţei adevărate — O rtodoxia, cu trăirea
acestei credinţe, adică ortopraxia. Una fără alta nu pot aduce roade. Ele
sînt ca doi ochi de care au trebuinţă slujitorii Bisericii, ca două aripi
fără de care nu se pot înălţa în zona colaborării cu harul divin, fără de
care nu pot face nimic, aşa precum a spus însuşi M în tu itoru l: «Fără
M ine nu puteţi face nim ic» (Ioan 15, 5).

a.
N ecesitatea spiritului misionar şi a îmbunătăţirii activităţii pasto
rale a Preotului.
Trebuie să spunem de la început că activitatea pastoral-misionară a
preotului se cere îmbunătăţită, ridicată la o calitate nouă pe care o
cere misiunea lui în lume.
Dacă în domeniul lucrării ogorului, din care se recoltează pîinea
cea de toate zilele, s-a trecut de la plugul de lemn, la tractoare cu mul
te brazde şi cu reglarea arăturii la adîncimea cerută, atunci cu atît mai
mult în «plugăria» duhovnicească a Bisericii sînt necesare m etode îm
bunătăţite, m ijloace de lucru mai eficiente, un mod de lucru cu mai
multă grijă şi atenţie faţă de «nemuritorul suflet om enesc», faţă de v ia 
ţa oamenilor ; mai multă dragoste şi mai multă dăruire. Preotu l să fie
conştient că nu credincioşii sînt pentru el, la îndemîna lui, ci el este
pentru credincioşi la îndemîna lor.
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Ţinînd seamă că trăim într-o vrem e în care tot felul de semănători
de «n egh ină» asaltează ogorul sufletesc al credincioşilor, preotul nu p oa
te rămîne nepăsător, indiferent, în faţa acestor acţiuni de ademenire şi în
depărtare a credincioşilor de la adevărata credinţă. El trebuie să fie străjeru l care cheamă pe credincioşi în corabia mîntuirii, farul care lumi
nează, apărătorul şi vestitorul adevăratei credinţe.
Pasivismul nu are ce căuta în viaţa preotului de azi. Resemnarea şi
automulţumirea echivalează cu o paralizie spirituală.
De altfel caracterul dinamic al activităţii pastoral-misionare a preotu
lui este cerut de însăşi misiunea lui. Preotul este înainte de toate un
«trim is» al lui Dumnezeu, pentru mîntuirea oamenilor. în devenirea lui
ca preot sînt trei momente însem nate: alegerea sau chemarea, sfinţirea
şi trim iterea. M întuitorul a spus A p ostolilor : «N u v o i M -aţi ales pe
M ine, ci Eu v-am ales pe v o i» (Ioan 15, 16). Cînd i-a chemat la apostolat
le-a zis : «V e n iţi după M ine şi v ă v o i face pescari de oam eni» (M atei
4, 19).
în ziua de Rusalii a trimis peste ei pe Duhul Sfînt, zicîndu-le : «M ergînd, învăţaţi toate neamurile, botezîndu-le în numele Tatălui şi al Fiu
lui şi al Sfîntului Duh. învăţîndu-le să păzească toate cîte v-am poruncit
vouă, şi iată Eu cu v o i sînt în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului»
(M atei 28, 19— 20).
A ltă dată le-a spus : «Precum M -a trimis pe M ine Tatăl, aşa v ă tri
mit şi Eu pe v o i» (Ioan 20, 21).
în Sfînta Scriptură se întîlneşte de peste 40 ori cuvîntul «trim itere*.
Proorocii au fost trimişi să vestească v oia lui Dumnezeu şi venirea lui
M esia ; A p ostolii au fost trimişi să vestească împărăţia lui Dumnezeu,
îngerii sînt trim işi să binevestească şi să ocrotească pe oameni. Toate
acestea se fac în numele şi cu puterea lui Dumnezeu. După cuvîntul
S c rip tu rii: «N im en i nu poate propovădui dacă nu are trim itere» ,(Rom.r
10, 4). C el ce are această putere şi trimitere trebuie să o ducă la înde
plinire, altfel d evine slugă nevrednică de darul lui Dumnezeu ce i s-a
dat.
M întuitorul Hristos, Păstorul cel bun, a lăsat minunate pilde din
care se pot desprinde învăţăminte folositoare cu privire la caracterul
misionar al pastoraţiei şi la felul de păstorire a credincioşilor. Vom
aminti doar trei dintre aceste parabole, care au un bogat conţinut pas
toral. Prima este pilda despre oaia pierdută. Un păstor a pierdut o oaie
din turmă, dar el în loc să se îngrijească de celelalte, care erau mai mul
te, le lasă pe cele nouăzeci şi nouă şi caută oaia pierdută. Nu are linişte
pînă nu o află. O scoate din mărăcini şi din gura lupilor răpitori. Se bu
cură cînd o află, o ia pe umeri şi o îngrijeşte, ca şi cînd ar tămădui-o
de răni, de frica şi de ruşinea întoarcerii în staul. V in e cu ea între cele
lalte şi arată cîtă bucurie este în cer cînd un rătăcit se întoarce de pe
calea rătăcirii. Cine este acest păstor şi ce trebuie să învăţăm de la el ?
Fără îndoială ne impresionează g rija lui pentru oaia pierdută şi spiritul
misionar care nu i-a dat linişte pînă nu a aflat-o şi a adus-o în staul. El
nu era mulţumit de cele nouăzeci şi nouă de oi, pînă cînd nu o ştia adusă
acasă şi pe cea rătăcită. El este conştient că nu este păstor numai pentru
cei buni şi ascultători de glasul Bisericii, ci caută să mîntuiască şi pe
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cei rătăciţi. El urmează pilda Păstorului cel mare care a spus despre
Sine că «a venit să caute şi să mîntuiască pe cei pierduţi».
«Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale». Spiritul de je rt
fă, de dăruire pentru credincioşi este o cerinţă principală a activităţii
pastoral-misionare a preotului.
Nim eni nu este prea mic sau prea neînsemnat, ca să fie uitat sau
lipsit de ajutor. Cînd v e zi un om că se îneacă, nu poţi spune : e numai
unul, nu m erită să încerc să-l salvez. Nu se poate spune atunci cînd unul
se abate de la dreapta credinţă, e doar unul singur, nu se cunoaşte în
parohie,^cu unul în plus sau în minus. Fiecare om are dreptul de a fi
salvat. Nu poate fi satisfacţie mai mare pentru un preot decît atunci
cînd, prin cuvîntul său pilda sa, poate îndrepta sau aduce pe calea cea
dreaptă un semen al său. Dacă are satisfacţie atunci cînd restaurează sau
pictează biserica, cu atît mai mare e satisfacţia cînd îndreaptă pe un
om. Pentru o asemenea lucrare este n evoie de multă dragoste, de dra
goste care «niciodată nu cade», de mult spirit de dăruire.
De asemenea se poate lua învăţătură pentru problema noastră din
pilda cu drahma pierdută. Femeia care avea zece drahme a pierdut una
din ele. A căutat-o printre lucrurile din casă, lucruri care erau mai de
preţ decît drahma. în această pildă se cade să vedem spiritul misionar
al slujitorului bisericesc, căruia nu-i este permis să socotească îndato
ririle pastorale minore, pierdute printre alte g riji şi preocupări şi amînate de la o zi la alta. în pastoraţie nu se poate spune : n-am timp, cînd
cineva te cheamă să-l ajuţi. Activitatea pastorală nu constă numai din
fapte extraordinare, din acţiuni cu răsunet, spre a fi văzut sau lăudat
de oameni. Ea constă uneori din cuvinte, din atitudini sau chiar gînduri
care pot avea o mare putere de îndreptare. Un cuvînt sau un gest, o
mînă întinsă la timp pot ajuta mult. Un pahar de apă dat celui însetat
poate fi salvator. «Paharul de apă» despre care vorbeşte Scriptura este
lucrul esenţial de care are n evoie un om. El este ajutorul necesar seme
nului nostru, fie că se numeşte un sfat bun, un ajutor material, o mînă
întinsă celui ce se află în prăpastia deznădejdii.
Nu mai puţin grăitoare este pilda fiului risipitor. Dacă în cele două
pilde amintite, pastoraţia avea în vedere datoria de a căuta şi a afla pe
cei rătăciţi, strădania de a-i aduce la credinţa cea adevărată, în pilda fiu
lui risipitor se evidenţiază dragostea şi atitudinea ce se cuvine să fie
arătată celor ce se întorc la sînul Bisericii. Cu fiul risipitor din Evanghe
lie sînt asemuiţi credincioşii care se simt nemulţumiţi cu ceea ce le dă
Biserica şi caută mîntuire în altă parte. Pilda tatălui din Evanghelie este
grăitoare. Plecarea fiului l-a mîhnit, dar dragostea de fiu nu l-a părăsit.
Iar cînd l-a văzut de departe, i-a ieşit întru întîmpinare şi l-a îmbrăţişat.
Nu a mai ţinut seama de ce zic ceilalţi oameni. L-a îmbrăcat în haine
noi, a tăiat viţelu l cel gras. Cu alte cuvinte a făcut tot ce se putea face,
ca fiul să se simtă din nou bine acasă, să alunge ruşinea şi să intre în
drşgostea tatălui său.
Se întîmplă că unii credincioşi care s-au abătut de la dreapta cre
dinţă să regrete acest lucru şi să dorească să revină în sînul Bisericii
mame. Adeseori spun : «A ş ven i la biserică, dar îmi este ruşine». A ic i
intervine rolul preotului. El este chemat să sesizeze acest moment, după
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cum este dator să sesizeze şi momentul în care începe să se îndepărteze
de la dreapta credinţă.
Şi într-un caz şi în altul, preotul trebuie să caute m ijloacele cele mai
adecvate pentru păstrarea credincioşilor la sînul Bisericii şi să-i întă
rească pe tem elia adevăratei credinţe. Este o osteneală şi o slujbă care
nu rămîne zadarnică, precum spunea şi apostolul Iacob : «Dacă vreunul
va rătăci de la adevăr şi-l v a întoarce cineva, să ştie că cel ce a întors
pe cel păcătos de la rătăcirea lui, îşi v a mîntui sufletul din moarte şi va
acoperi mulţim e de păcate» ;(Iacob 5, 19— 20).
Privind la activitatea misionar-pastorală a Sfinţilor T rei Ierarhi,
constatăm că ea se caracterizează printr-un misionarism cu multe ac
ţiuni binefăcătoare. Pe de o parte ei au fost neîntrecuţi propovăduitori
şi apărători ai O rtodoxiei, pe de altă parte ei au ajutat prin fapte de mi
lostenie pe credincioşi să ducă o viaţă demnă în societate. Misionaris
mul s-a manifestat atît teoretic, prin propovăduirea Cuvîntului lui Dum
nezeu şi apărarea învăţăturii creştine, care era ameninţată de multe ere
zii, cît şi pe tărîm practic, prin crearea de aşezăminte de binefacere, pre
cum sînt cele înfiinţate de V asile cel M are în pustiul Pontului. Ioan Gură
de A ur era numit încă din timpul v ie ţii «ambasadorul săracilor».
Credem că e necesar să se reactiveze acest spirit misionar al Bise
ricii din timpul lor. Nu ne gîndim la misionarismul extern, de convertire
a unor lumi care nu cunos-c creştinismul, deşi nici acesta nu trebuie pă
răsit, ci la datoria slujitorilor Bisericii de apărare a credincioşilor în faţa
multiplelor şi agresivelor acţiuni ale prozelitismului sectar.
Preotul de azi trebuie să fie prin excelenţă un preot misionar. Nu
poate fi preot adevărat cel ce nu este preocupat de zidirea Trupului lui
Hristos (Efes., 4, 14— 16), în adevăr, în duh de pace şi bună înţelegere în
tre oameni şi popoare.
Pastoraţia misionară nu se poate face însă cu sila. Pe acei credin
cioşi îi avem în sînul Bisericii, pe care reuşim să-i convingem , cu cuvîn
tul şi cu pilda v ie ţii noastre.
Sfînta Scriptură este categorică atunci cînd este vorba de răspunde
rea pe care o are slujitorul Bisericii faţă de credincioşi.
«Iisus a zis către ucenicii săi : «Cu neputinţă este ca să nu vină
smintelile ; dar v a i aceluia prin care vin. M ai de folos i-ar fi dacă i
s-ar lega de gît o piatră de moară şi ar fi aruncat în mare, decît să smin
tească pe unul dintre aceştia m ici» (Luca 17, 1— 2).
Fenomenul prozelitismului sectar este com plex ; el trebuie privit
direct, fără să minim alizăm cauzele. Să facem tot ceea ce ne cere Bise
rica, ceea ce aşteaptă neamul nostru în istoria căruia aflăm atîtea pilde
de apărători ai O rtodoxiei. Să apărăm unitatea lui bisericească şi să con
tribuim la păstrarea unităţii naţionale.
b.
A ptitu din i şi atitudini în pastoraţie. Este îndeobşte cunoscut că,
pentru a putea fi un bun preot, sînt necesare anumite aptitudini, anu
mite însuşiri intelectuale, m orale şi fizice, fără de care nu poţi sluji cu
adevărat nici lui Dumnezeu, nici oamenilor.
Ele sînt chemate să demonstreze caracterul de «a les » al preotului,
de om care să poată executa, cu ajutorul harului divin, o acţiune de în
dreptare şi de conducere a oamenilor pe calea mîntuirii. Preotul trebuie
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să fie un om al lui Dumnezeu, un om al B isericii şi un om al poporului
din care face parte. Desigur, cea dinţii cerinţă a unui tînăr care merge
la T e olog ie este aceea de a simţi vocaţie, înclinare şi dorinţă pentru o
astfel de misiune. Să nu pornească pe acest drum la întîmplare, sau din
m otive cu totul străine de o asemenea misiune. Dacă nu are o asemenea
vocaţie şi aptitudinile necesare, lucrarea lui v a fi lucrare fără rod sau
poate chiar păgubitoare (S crie ri de teo lo gie litu rgică şi pastorală, — în
deosebi studiile : S lujirea învăţătorească a B isericii în z ilele noastre ;
Locu l şi rostul preotu lu i în parohie — , p. 296— 331).
Dar, oricît de multe şi de frumoase sînt însuşirile unui preot, ele nu
pot asigura succesul în pastoraţie dacă nu generează anumite atitudini,
un anumit comportament care înlesneşte comuniunea dintre preot şi
credincioşi, care face ca însuşirile lui să se fructifice spre binele cre
dincioşilor şi să nu devină m otive de înstrăinare a preotului de credin
cioşi şi de ineficienţă în activitatea pastorală.
în rîndurile ce urmează ne vom opri asupra acestor atitudini, adică
asupra modului cum trebuie să se poarte preotul în parohie, ce atitudine
trebuie să aibă în faţa variatelor situaţii cu care este confruntat.
N e vom opri numai la anumite principii călăuzitoare, la anumite
deziderate care dau cheia succesului în activitatea pastorală.
Atitudinea preotului faţă de credincioşi, faţă de oameni în general,
pune la încercare de multe ori pe preot şi atrage după sine o seamă de
urmări care îm bogăţesc sau anulează activitatea lui pastorală.
Atitudinea preotului în săvîrşirea serviciului divin, în propovăduirea Cuvîntului lui Dumnezeu, în relaţiile cu oamenii şi în general în so
cietate, form ează stilul lui de viaţă şi muncă, stil care se cuvine să fie
elevat, am putea spune deosebit de al celorlalţi oameni. Preotului nu-i
sînt îngăduite unele atitudini care pentru ceilalţi oameni nu au o d eo
sebită importanţă. M întuitorul a indicat aceste atitudini în două propo
ziţii : « V o i sînteţi lumina lum ii» şi «V o i sînteţi sarea pămîntului». Dacă j
analizăm aceste două im perative, cerute de Iisus ucenicilor săi, înţele- j
gem rostul şi atitudinea pe care se cuvine să o aibă permanent preotul
în pastoraţie.
Ceea ce asigură preotului o atitudine ziditoare în m ijlocul credin
cioşilor este iubirea sinceră, caldă şi dezinteresată a credincioşilor.
Aceasta este ca un izvor din care se alimentează gîndurile, sentimen
tele, cuvintele şi faptele lui. Ea îl determină să-şi preţuiască credin
cioşii, să-i ajute îşi să le ştie răbda unele greşeli, cu un cuvînt să fie
păstorul cel bun, «nedînd nici o sminteală întru nimic, ca să nu fie
slujirea noastră defăim ată» (II Cor., 6, 3).
Apostolul P avel ne oferă în epistola către Romani un adevărat cod
al atitudinilor preotului în societate şi care se încheie cu îndemnul « N i
mănui cu nimic nu fiţi datori, decît cu iubirea unuia faţă de a ltu l; că
cel ce iubeşte pe aproapele, a împlinit le g e a » (Rom., 13, 8). T ot apostolul
P avel spune : «D eşi sînt liber faţă de toţi, m-am făcut rob tuturor ca să
dobîndesc pe cei mai mulţi> (Rom., 9, 19).
Pastoraţia modernă cere un stil nou şi o reînviorare a m etodelor
pastorale, a tacticii şi atitudinilor faţă de credincioşi. însuşirea v ie şi
veşnică a învăţăturii Mîntuitorului, lumina şi harul pe care ni le-a adus
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El, obligă Biserica să încerce toate căile pentru a le face cunoscute cre
dincioşilor, ţinînd seama de nivelul lor de pregătire intelectuală şi de
condiţiile în care îşi duc viaţa.
Pornind de la realităţile din ţara noastră, ne dăm seama că se fău
reşte o viaţă nouă, că oamenii dobîndesc o nouă conştiinţă a demnităţii
şi menirii lor în lume. în faţa acestei noi realităţi trebuie o reîn viorare
a m etodelor şi atitudinii preoţim ii faţă de credincoşi. între cler şi credin
cioşi se cuvine să fie o strînsă colaborare. Credincioşii sînt părţi com ple
mentare ale Bisericii lui Hristos. Biserica este trupul tainic al lui Hristos
şi fiecare credincios un mădular. Preoţia sacramentală nu anulează
«preoţia generală», dobîndită de credincioşi prin Botez, M irungere şi Eu
haristie, dar nici aceasta nu poate înlătura şi nu se poate dispensa de
preoţia sacramentală. Preotul are chemarea şi trimiterea de a se îngriji
de toate mădularele, să le acorde locul şi rolul în Biserică.
Una din atitudinile de mare însemnătate în pastoraţie este omenia
şi biîndeţea preotului. Este necesar să se insiste asupra acesteia întrucît
preotul se lasă uşor furat de duhul mîndriei, de duhul stăpînirii asupra
credincioşilor, care-1 desparte şi distanţează de aceştia. Dacă e stăpînit
de o asemenea atitudine, e l interpune împlinirea v o ii lui, îm plinirii v o 
inţei lui Dumnezeu. Se propovăduieşte pe sine, în loc să propovăduiască
pe Dumnezeu. Slujeşte şi cîntă în biserică spre a fi lăudat el şi nu spre
a-i apropia pe credincioşi de Dumnezeu. Se naşte o egolatrie în locul
adorării lui Dumnezeu. Este ispitit să uite adeseori cuvintele apostolu
lui P a v e l: «p rin darul lu i Dumnezeu slnt ceea ce s în t». Se obişnuieşte
să fie lăudat, aşteaptă chiar aceasta de la credincioşi.
Apostolul P avel scrie Filipenilor : «B iîndeţea voastră să fie cunos
cută de toţi o am en ii» (Filip., 4, 5). Apostolul Petru îndeamnă : F iţi to t
deauna gata să răspundeţi oricu i vă cere socoteala..., însă cu blîndeţe
şi cu bună credinţă » (I Petru 3, 15).
De ce n-am spune-o că cele mai multe neînţelegeri în pastoraţie vin
tocmai din această lipsă de a face socoteala, la a da seama înaintea cre
dincioşilor despre cele ce se lucrează în parohie. Se uită prea adeseori
că preotul nu are v o ie să se supere, sa se m înie pe cel ce îi greşeşte,
sau cel puţin «să nu apună soarele întru mînia lui». El e dator să uite
ofensa ce i s-a adus de către credincios, precum uită din dragoste ofensa
adusă de copilul său trupesc. Preotul e dator să ierte, să ierte mereu
pe cei ce îi greşesc. A re acest mare p rivilegiu de a ierta, ceea ce aduce
ca o alifie multă tămăduire asperităţilor şi urii dintre oameni.
Deşi conducerea pastorală are unele puncte comune cu orice con
ducere din alte cîmpuri de activitate, ea are totuşi unele note care îi
sînt proprii. A spus-o însuşi Mîntuitorul într-un moment în care cei doi
ucenici Iacob şi loan au cerut să-i facă mai mari în împărăţia cerurilor :
«Ştiţi că domnii păgînilor stăpînesc peste ei şi cei mari au asupra lor
toată puterea. Nu tot aşa va fi între voi, ci care între v o i v a vrea să
fie mai mare, să fie slujitorul vostru, şi care dintre v o i v a vrea să fie
întîiul, să fie sluga voastră» (M atei 20, 25— 27).
Sfîntul apostol Petru îndemna pe cei rînduiţi să slujească la altar
astfel : «Păstoriţi turma lui Dumnezeu care v i s-a încredinţat, veghind
asupra ei, nu cu silnicie, ci cu bunăvoie, după Dumnezeu ; nu pentru
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cîştig urît, ci din dragoste ; nu ca stăpini ai păstoriţilor, ci pildă făcîndu-vă turm ei» (I Petru 5, 2— 5).
Greşeşte preotul care, mutîndu-se dintr-o parohie în alta, vrea să
introducă cu sila anumite mentalităţi sau practici necorespunzătoare
şi neasimilate de unii credincioşi. Roadele bune în pasioraţie nu se văd
repede, în schimb cele rele sînt foarte repede cunoscute de credincioşi.
N u se pot culege roade în chip spectaculos. în pastoraţie este un timp
de semănat, de în grijit ogorul sufletesc şi apoi de cules roade. Se întîmplă uneori, după cuvintele Scripturii, că «unul este cel ce seamănă
şi altul cel ce culege», dar nimeni nu are v o ie să se laude sau să se
întristeze, pentru că Dumnezeu răsplăteşte fiecăruia după munca sa.
c.
V estito ri ai E v an g h e liei şi ap ărăto ri ai dreptei credinţe. Biserica
continuă în lume întreita activitate a Mîntuitorului. Ea are misiunea să
vestească Cuvîntul lui Dumnezeu, să săvîrşească Sfintele Taine pentru
împărtăşirea harului divin, şi să îndrume pe credincioşi pe calea m în
tuirii. în mod teoretic aceste trei activităţi se pot îm părţi sau aprecia
fiecare d e o s e b it; practic însă ele sînt strîns legate, se întrepătrund şi
se completează. Cînd se vesteşte Evanghelia, se face şi slujire ; cînd se
oficiază Sfintele Taine sau Liturghia, se şi propovăduieşte adevărul re 
velat ; şi cînd se face lucrarea de călăuzire şi îndreptare a v ie ţii credin
cioşilor, se face concomitent şi binevestire şi slujire. Prioritatea uneia
sau alteia nu trebuie să fie pusă în concurenţă, deoarece ele se săvîrşesc concomitent şi sînt complementare. Am putea spune că sînt ca trei
laturi ale unui triunghi echilateral, care toate laolaltă dau chipul întreg
al triunghiului ; separate rămîn fără rost. Am intim doar faptul că în Sfînta
Liturghie partea întîi are un caracter predominant de învăţătură şi de
vestire a r e v e la ţie i; în partea a doua ea constituie însăşi legătura dintre
om şi Dumnezeu prin Euharistie, dar încheierea şi însemnătatea ei trece
peste lim itele săvîrşirii şi pătrunderii în viaţă. Liturghia nu se termină
cu acţiunea atunci cînd facem încheierea ; ea continuă să influenţeze
şi să determine o influenţă în viaţa credincioşilor. Există aşadar un
echilibru şi o intercondiţionare a celor trei activităţi : catehetică, litur
gică şi pastorală. Dar ceea ce ni se pare esenţial este că toate aceste
trei laturi ale activităţii Bisericii trebuie să aibă un caracter misionar,
iar săvîrşitorii lor un spirit misionar, un dinamism spiritual care să facă
viu pe Hristos în inima şi viaţa credincioşilor. Nu se poate propovădui
oricum, nici liturghisi şi conduce pe credincioşi. N ici una din aceste dem
nităţi nu poate aduce roadele dorite, fără să aibă coeficientul misionar,
care le imprimă putere, elan şi le ajută să fructifice energiile divine pe
care le are fiecare în sine. Conferinţa misionară de la M elbourne (mai
1981) declară: «Credem că dacă Bisericile noastre se v o r preocupa de
aceste două aspecte ale comuniunii creştine, vom putea evita atît inte
lectualismul excesiv al unor tradiţii ce supralicita predicarea, cît şi ritualismul exagerat al celor care sînt concentraţi în mod unic asupra Eu
haristiei» (Apud Pr. prof. dr. Ion Bria, Curs de teologie şi practică m i
sionară ortodoxă, Geneva, 1982, p. 39).
Activitatea preotului în toate laturile ei trebuie să aibă acest semn
al misiunii. El transmite un adevăr care nu este al lui. E mandatarul
unei misiuni pe care nu o poate face oricum, numai pentru el, de mîn-
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tuială, ci cu destoinicie, şi să înveţe pe alţii (I Tim., 3, 2). Slujba lui la
altar, la amvon, pe stradă şi oriunde, trebuie făcută cu credinţă, cu con
vingere, cu răspundere în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor.
Preotul este vestitor al Evangheliei, dar este şi păzitor şi apărător
al învăţăturii transmisă de A p ostoli de la Hristos şi predată Bisericii.
în această activitate trebuie să ţină seamă de valoarea adevărului
pe care îl vesteşte, de ogorul sufletesc, adică de nivelul şi starea celor
cărora le vesteşte Evanghelia ,şi de m etodele, de modul cel mai adecvat
prin care poate transmite acest mesaj. El nu este un vestitor oarecare
al Evangheliei. Trebuie ţinut seama că în rîndurile credincioşilor se află
mulţi vestitori ai altor credinţe religioase care caută să rupă de la sînul
Bisericii mame pe unii dintre ei. Ei vestesc cu fanatism Evanghelia, au în
propovăduirea lor un mod deosebit, insinuant, vestesc o apropiere im i
nentă a celei de a doua veniri a lui Iisus, cheamă pe credincioşi să intre
în rîndurile lor făgăduindu-le o mîntuire uşoară, printr-o simplă aderare
la cultul lor ; îi înconjoară cu o dragoste prefăcută, răstălmăcesc înţe
lesul Sfintei Scripturi şi folosesc alte metode.
în faţa acestei acţiuni de abatere a credincioşilor de la dreapta
credinţă, preotul trebuie să fie «tare în Scripturi», să arate că în Bise
rică şi prin Biserică se vesteşte şi se păstrează curată învăţătura creştnă. El trebuie să fie bine pregătit, să cunoască sufletul credincioşilor
şi să ancoreze adînc în problem ele care frămîntă pe om, să ofere hrana
sufletească de care au lips.ă credincioşii.
într-o vrem e în care cultura, cu toate ramurile ei, a pătruns adînc
în viaţa oamenilor şi pune la îndemînă tot felul de m ijloace, este fără
îndoială necesar ca preotul să fie un om cult, informat, pregătit să răs
pundă întrebărilor ce i se pun (Diac. prof. Emilian Vasilescu, Cultura
preotu lu i de azi, în «B.O.R.», nr. 7/1959, p. 642— 646). «Cultura şi edu
caţia preotului nu pot să nu ţină seama de cultura şi educaţia maselor
din zilele noastre. El are menirea să comunice cu v alorile lumii, avînd
însă conştiinţa lim itelor lor. Să se regăsească totdeauna om şi creştin,
frate şi părinte în credincioşie totdeauna cu misiunea sa» (Le prâfre
dans ce temps, în «L e M onde», din 11— 12 iulie 1965).
Misiunea învăţătorească a preotului aparţine întregii lui activităţi.
Ea se îndeplineşte «cu timp şi fără tim p». în parohie el este de multe ori
singur, obligat să contracareze o seamă de false învăţături care dau
naştere la false credinţe. «P e zidurile tale, Ierusalime, am pus nişte străje ri care nu v or tăcea niciodată», spune proorocul Isaia (6, 4).
Propovăduirea E vangheliei este pentru preot m ijlocul clasic de a
trezi în sufletul credincioşilor setea după Dumnezeu, «dorinţa de a cu
noaşte sensurile adinei ale v ie ţii harism atice», m ijlocul prin care se face
cunoscută concepţia creştină de viaţă, aşa cum o propovăduieşte Bise
rica dintru început.
Dacă îndeplineşte misiunea învăţătorească cu rîvnă, cu pricepere,
credincioşii nu mai aleargă la «o re le de evanghelizare», la care vin pro
pagandişti ai altor culte şi uneori din alte ţări. Biserica este garant pen
tru propovăduirea dreaptă a credinţei.
Problema apărării şi păstrării E vangheliei în Biserică şi a propovăduirii prin Biserică, este încă de la începutul creştinismului un testa
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ment apostolic. N oul Testament, scrisorile Sfîntului apostol Pavel, scri
sorile pastorale şi epistolele Sfîntului Ioan, dau mărturie despre aceasta.
Sfîntul apostol P avel scrie Galatenilor oarecum supărat de uşurinţa
cu care îşi schimbă credinţa : «M ă mir că aşa degrabă treceţi de la cel
ce v-a chemat pe voi, prin harul lui Hristos, la altă evanghelie ; că sînt
unii care v ă tulbură şi v oiesc să schimbe Evanghelia lui Hristos. Dar —
continuă apostolul — chiar dacă noi sau înger din cer v-ar vesti altă
Evanghelie decît aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema» (Gal., 1,

6— 8).
Apărarea Evangheliei de răstălmăciri a format o preocupare atentă
a Sfinţilor Apostoli. în disputa dintre iudaizanţi, care voiau să oblige
pe creştinii ven iţi dintre neamuri să se taie împrejur şi să ţină prescrip
ţiile legii mozaice, Apostolul P avel ia o atitudine hotărîtă, zicînd : «D in
cauza fraţilor mincinoşi, care veniseră furioşi să iscodească libertatea
noastră pe care o avem în Hristos Iisus, ca să ne robească. Cărora nici
măcar un ceas nu ne-am plecat cu supunere, pentru cq adevărul Evan
g h e lie i să rămînă n eclin tit la v o i» (Gal., 2, 4— 6).
Este vrednică de remarcat atitudinea hotărîtă a apostolului P avel
de a apăra «adevărul Evangheliei». Ea a fost însuşită şi aprobată de Sino
dul Apostolic.
în cuvîntarea de despărţire de preoţii Bisericii din 'Efes, apostolul
Pavel le dă această poruncă testamentară : «Drept aceea, luaţi aminte
de v o i înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfînt v -a pus pe v o i
episcopi, ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a cîştigat-o cu
însuşi Sîngele său. Căci eu ştiu aceasta, că după plecarea mea v o r intra
între v o i lupi răpitori care nu v o r cruţa turma» (Fapte 20, 28— 29).
Este evident că în aceste cuvinte de despărţire, apostolul P avel face
amintire de timpul în care v o r ven i «în văţători m incinoşi», care v or
răstălmăci şi v o r încerca să împrăştie şi să împartă pe creştini. Datoria
preoţilor, ca unii care sînt puşi de Duhul Sfînt să păzească Biserica lui
Hristos, este de a propovădui cu zel adevărata învăţătură de credinţă
şi de a feri pe credincioşi de învăţăturile greşite şi de răstălmăcirea
Evangheliei.
Ca să aibă roade vestirea Evangheliei, este necesar să se ţină seamă
de sufletul şi de viaţa credincioşilor, de problem ele care îi frămîntă. C el
ce propovăduieşte Evanghelia, e bine să se întrebe şi să-şi răspundă
sieşi : Cum pot vesti mai bine şi cum pot face mai înţeleasă Evanghelia
în zilele noastre ? Cum se poate prezenta mai viu şi mai corespunzător
cu viaţa oamenilor adevărul dumnezeiesc ? Cum se poate comunica mai
corect şi mai integral învăţătura B isericii ?
Ce aşteaptă omul de azi de la predicator ? La această întrebare
R. P. Linthard răspunde : «Lumea de azi caută mărturisitori ai credinţei,
nu apologeţi». Este o constatare care merită să fie luată în seamă. N e
vin în minte cuvintele lui N ico lae Iorga către s en ato ri: «T o ţi vorbiţi
foarte frumos despre trecut, dar ce faceţi pentru ca prezentul să fie mai
frumos, mai bun ?».
Adevăru rile credinţei devin valab ile mai ales prin trăirea lor, nu
prin polem ică şi apologie teoretică. Este bine să lăsăm la o parte tonul
polemic în propovăduirea Evangheliei, căci ea cuprinde învăţătura păcii
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şi a dragostei. Să dăm propovăduirii un caracter misionar şi irenic. Să
scoatem în relief, în lumina învăţăturii creştine, tot ceea ce uneşte pe
oameni, menirea îşi destinul lor comun. Predica are menirea să satisfacă
foamea şi setea sufletului după adevăr, dreptate, pace şi iubire de Dum
nezeu şi de oameni.
De asemenea nu v a lipsi din cuprinsul propovăduirii creştine pro
blema atît de vitală a păcii şi a bunei în ţelegeri între oameni şi p o
poare. Ea trebuie înfăţişată sub întreitul ei as p e ct: pacea cu Dumnezeu,
pacea cu noi înşine şi pacea cu semenii.
Pentru creştin anii v ie ţii în lume sînt ani în care conlucrează cu
Dumnezeu la desăvîrşirea v ie ţii lui şi la binele semenilor. Sînt anii m i
lei lui Dumnezeu. La fiecare început de an Biserica se roagă pentru binecuvîntarea cununii anului în care am intrat. Biserica nu propovăduieşte fuga sau retragerea din lume, ci îndeamnă pe credincioşi să-şi
îndeplinească munca lor «ca pentru Dumnezeu». Cu alte cuvinte dă mun
cii un caracter sacru.
Faţă de ademenirile celor ce propovăduiesc un apropiat sfîr$it al
lumii şi îndeamnă pe credincioşi să fugă din lume şi să nu-şi îndepli
nească datoriile care le au pentru viaţa pămîntească, preotul v a învăţa,
folosindu-se de tem eiurile biblice şi patristice, care este m enirea şi v a 
loarea vieţii. însuşi Hristos a spus: «Eu am ven it în lume ca lumea
viaţă să aibă şi mai multă să aibă» (Ioan 10, 10).
Sfinţii Părinţi ne-au lăsat minunate pilde şi m odele de vestire a
Evangheliei. Ei au propovăduit cu atîta elan, cu atîta convingere adevă
rurile credinţei, şi au risipit rătăcirile şi eresurile celor ce s-au abătut
de la dreapta credinţă. Să împrumutăm din rîvna şi dragostea lor de
vestire a E vangheliei şi se v o r risipi rătăcirile de la dreapta credinţă.
între ob iectivele propovăduirii Evangheliei, activarea predicii catehetice trebuie să ocupe un prim loc. A şa precum la începutul creştinis
mului se explicau în cadrul cultului creştin adevărurile de credinţă şi
normele morale, tot astfel se pot explica aceste învăţături în cadrul
serviciilor religioase. Cu aceste ocazii se pot instrui credincioşii şi apăra
de influenţele eterodoxe. T ot ou acest prilej se pot combate superstiţiile,
v ic iile şi abaterile de la legea morală. O grijă deosebită se v a acorda
v ie ţii de familie. Ea este celula vieţii, iar pentru creştini fam ilia este
«biserica cea m ică». în ea cresc generaţiile viitoa re de care depind fe 
ricirea şi prosperitatea popoarelor.
Nu trebuie trecută cu vederea importanţa sărbătorilor bisericeşti în
iconomia mîntuirii, căci se pare că sub influenţa altor^ Culte, nu se
acordă destulă însemnătate şi nu se scot în evidenţă valoarea şi
puterea lor transformatoare în viaţa credincioşilor.
Ţelul propovăduirii E vangheliei este de a pregăti pe credincioşi
pentru înnoirea vieţii, pentru desăvîrşirea şi mîntuirea lor.
După învăţătura creştină omul este chipul lui Dumnezeu şi are m e
nirea să urce pe treptele asemănării şi îndumnezeirii. Această ţintă o
poate ajunge prin eliberarea din robia păcatului, prin unirea cu Hristos,
prin biruinţa asupra m orţii şi trăirea în nădejdea învierii. La această
ţintă ajungem în Euharistie, despre care Sfîntul Atanasie spune că este
«leacul nem uririi», calea care duce la unirea cu Dumnezeu.
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d.
Litu rghia şi viaţa. Centrul cultului ortodox este Sfînta Liturghie,
iar inima acesteia este Euharistia, taină a unirii cu Dumnezeu şi a îm
părtăşirii cu Trupul şi Sîngele Domnului nostru Iisus Hristos.
A ceastă sfînta şi dumnezeiască slujbă este suprema arătare a iu
birii lui Dumnezeu faţă de oameni şi, în acelaşi timp, calea prin care
sufletul omului îşi împlineşte dorul după întîlnire şi comuniune cu
Dumnezeu.
Prin Liturghie, Biserica prelungeşte prezenţa lui Dumnezeu în lume
în mod sublim şi lucrarea mîntuirii neamului omenesc prin jertfa de
pe cruce a Fiului lui Dumnezeu întrupat.
Ea este, pe de o parte, o înfăţişare şi o amintire a întregii v ie ţi pămînteşti a lui Hristos, de la întrupare, la jertfa de pe cruce, la M oartea
şi în vierea sa. Iar pe de alta, este actualizarea jertfei de pe cruoe şi
comunicare a darurilor ce s-au revărsat în lume din această jertfă.
Biserica a primit chiar de la Iisus porunca îm plinirii acestei Taine
şi asigurarea prezenţei lui Hristos în acest mod sublim.
Pentru ca această lucrare să fie perpetuă, să se poată împărtăşi
toate generaţiile de oameni pînă la sfîrşitul veacurilor, a instituit Taina
Euharistiei, pe care Biserica a îmbrăcat-o într-o haină minunată de imne şi laude, rugăciuni, comuniune cu îngerii şi cu sfinţii, chemare a Du
hului Sfînt, de sfinţire a v ie ţii şi de comuniune cu Hristos. Aceasta este
taina Bisericii, prin care credincioşii trăiesc cu Hristos şi în Hristos.
în Liturghie se săvîrşeşte împăcarea oamenilor cu Dumnezeu şi împă
carea lor întreolaltă. Prin Sîngele Lui ne vom izb ăvi de mînie, de mînia
lui Dumnezeu. Căci dacă pe cînd eram vrăjmaşi, ne-am împăcat cu Dum
nezeu prin moartea Fiului Său, cu atît mai mult împăcaţi fiind, ne vom
mîntui prin viaţa Lui (Rom., 5, 9— 10 ; II Cor., 5, 19).
A ici, prin jertfa nesîngeroasă a Domnului Hristos, ca odinioară prin
jertfa Lui sîngeroasă pe Golgota, este învinsă moartea şi diavolul, dobîndind nevinovăţia, dreptatea şi viaţa veşnică.
Euharistia restabileşte legătura dintre om şi Dumnezeu. Hristos vin e
la om cu Duhul şi cu dragostea Lui. A ic i îl cunoaştem şi îl numim pe
Dumnezeu Tatăl nostru. «Euharistia îmbrăţişează cu iubire dumnezeiască
pe fiecare om care vin e în lume, ca pe o creatură a lui Dumnezeu, care
este mîntuită prin jertfa de pe cruce ş Fiului lui Dumnezeu ; ea îl hră
neşte cu hrana netrecătoare a trupului şi sîngelui Său şi cu iertarea pă
catelor, spre viaţă veşn ică» (Vladim ir, Arhiepiscop de Dimitrov, Slujba
Euharistiei şi om ul secolu lu i al X X -le a , în voi. «D ie Euharistie», caiet
8, 1974, p. 161).
Participarea credincioşilor la Sfînta Liturghie trebuie să fie deter
minată de convingerea că aici găsesc bucuria şi fericirea, întîlnirea cu
Hristos.
Prin participarea la Sfînta Liturghie credincioşii învaţă şi primesc
puterea să se opună răului, păcatului şi urii.
Liturghia are darul de a împăca pe oameni, de a potoli patim ile şi
ura dintre ei, de a întări sentimentul virtuţii şi solidarităţii între ei.
Observăm că activitatea liturgică a Bisericii are două coordonate
pe care se manifestă. O primă coordonată este chemarea credincioşilor
la Hristos, pentru pregătirea credincioşilor prin vestirea E vangheliei şi
săvîrşirea Sfintelor Taine, pentru a sădi în sufletul şi viaţa lor duhul cel

ÎNDRUM ĂRI p a s t o r a l e

nou al v ie ţii în Hristos şi cu Hristos, şi în al doilea rînd, coordonata
ecclesiologică, care constă în transmiterea darurilor Duhului Sfînt, în
zidirea Bisericii şi transformarea tuturor credincioşilor în pietre v ii ale
Bisericii şi ale neamului, vestitori, trăitori şi îm plinitori ai iubirii de
Dumnezeu şi de oameni.
e.
V ia ţ a şi faptele preotului, factor p rincip al în activitatea lu i p astoral-m ision ară. Nu se poate vorb i despre o îmbunătăţire şi înnoire a
activităţii pastoral-misionare, fără îmbunătăţirea şi înnoirea v ie ţii preo
tului. Intre cuvîntul şi faptele preotului trebuie să fie cea mai strînsă
legătură, o cit mai deplină concordanţă. Faptele preotului şi pilda v ie ţii
lui sînt argumentul cel mai puternic care susţine ca un piedestal întreaga
lui activitate.
Dacă pentru un scriitor nu are atîta importanţă faptul că viaţa lui
nu e în concordanţă cu scrisul şi cel ce citeşte o carte nu se intere
sează cine este şi cum a trăit autorul ei, cînd este vorba despre preot
datele se schimbă. Faptele sînt acelea care dau valoa re sau anulează
toată propovăduirea lui.
Ca să poţi îndrepta viaţa oamenilor trebuie ca tu să fii drept. Ca
să-i poţi face buni şi credincioşi, trebuie ca mai întîi tu să fii bun şi cre
dincios. Nimănui nu i se cere o mai deplină acoperire a cuvintelor cu
faptele lui ca preotului. El propovăduieşte adevărul şi trebuie să-l pro
povăduiască integral prin cuvînt şi prin faptă.
«Preotul trebuie să ştie — scrie Prof. T eodor M. Popescu — că el
nu se poate manifesta, bucura, ,supăra şi distra ca alţii, nu poate face
Kau vorb i decît ca preot. La el nu se caută artă, ci adevărul, iar ade
vărul se slujeşte cu faţa curată, cu sinceritate, cu naturaleţă. Dumnezeu
vrea slujire adevărată».
Sfîntul Ioan Gură de A ur sp une: «Preotului îi este necesar un suflet
cu totul strălucitor întru frumuseţe, a cărui lumină să lumineze şi să
înveselească sufletele acelora care au ochii întorşi spre el. G reşelile oa
menilor de rînd rămîn îngropate în umbră, nu prejudiciază decît acelora
care le com it».
Pe bună dreptate s-a spus ca cheia succesului în pastoraţie este pilda
v ie ţii preotului.
Credem că este necesar să arătăm că între misiune şi pastoraţie este
o strînsă legătură. Ele nu se pot despărţi, iar dacă se despart este spre
paguba amîndurora. Preotul este în mod permanent misionar. Fie că
propovăduieşte Cuvîntul lui Dumnezeu, fie că slujeşte la altar, -fie că
se află în m ijlocul credincioşilor ca părinte sau frate, ajutîndu-i sau sfătuindu-i, el este în misiune. Une6ri sîntem ispitiţi să spunem că preot
misienar e numai acela care este trimis într-o parohie să ajute pe preotul
localnic în propovăduirea Evangheliei. Fiecare preot este şi trebuie să
se corjsidere misionar. M isiunea face parte integrantă şi nelipsită din
activitatea preotului.
Aşadar, întreaga activitate a preotului trebuie să aibă un caracter
misionar, un caracter de convingere, de convertire la Hristos şi de apă
rare a dreptei credinţe. El este mereu «trim is», mereu misionar în paro
hia lui, în numele şi în puterea lui Iisus Hristos.
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în al doilea rind, trebuie reconsiderat conceptul de pastoraţie, lăr
gind sfera ei de acţiune, precum şi modul corespunzător al activităţii
pastorale în noile condiţii şi pretenţii de viaţă ale credincioşilor.
Mîntuitorul a spus despre Sine : «Eu sînt Păstorul cel bun. Păstorul
cel bun îşi pune viaţa pentru oile Sale... Eu sînt păstorul cel bun şi cu
nosc- oile M e le şi oile M e le M ă cunosc pe M ine. Precum M ă cunoaşte
, Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi viaţa M ea o pun pentru o i» (Ioan 10,
11, 14 şi 15).
Pastoraţia nu se reduce la o funcţie administrativă de conducere,
deşi şi aceasta face parte din ea. A fi păstor sufletesc nu înseamnă nu
mai a conduce, ci înseamnă şi a hrăni pe cei încredinţaţi spre păstorire
şi a-ţi da viaţa pentru ei. Datoria principală a păstorului de suflete este
să hrănească şi să- îndestuleze foamea -şi setea sufletească a credincio
şilor. Ca să poată îndruma credincioşii, preotul trebuie să-i cunoască.
Să cunoască pe cît posibil pe fiecare, cu necazurile şi bucuriile lui. Ca
să-i poată îndruma trebuie să-i asculte, să-i înţeleagă şi mai ales să-i
iubească. Nu poţi îndruma pe cineva dacă nu ai răbdarea şi puterea de
a-1 în ţele g e ..
«Păstorul oilor — spune Sfîntul Ioan Gură de A u r — este urmat de
turmă oriunde merge, iar dacă unele se abat de la calea cea dreaptă
şi părăsesc păşunea ca să pască în locuri pustii, este dator să le cheme
cu glas tare, să le aducă înapoi, să le redea turmei de care s-au despărţit.
Dar dacă un om rătăceşte de la dreapta credinţă, păstorul are nevoie
de multă concentrare, perseverenţă şi răbdare. El nu poate să-l tîrască
cu forţa, nici să-l constrîngă prin teamă, ci trebuie să-l aducă prin con
v ingere înapoi, la adevăratul început de unde a căzut» (Cartea a IV-a,
Despre P reoţie).
N ota dominantă a activităţii pastoral-misionare a preotului de azi
şi dintotdeauna, izvorul din care se alimentează munca lui în toate di
recţiile, este iubirea de oameni, iubirea de credincioşii pe care îi păsto
reşte. Cînd a secat acest izv or din inima preotului, cînd activitatea lui
se alimentează din alte izvoare, cînd iubirea de oameni este înlocuită
cu iubirea de sine, sau cînd îşi desfăşoară activitatea călăuzit de alte in
terese ; cînd este stăpînit de lăcom ie, -de mîndrie sau de alte păcate,
el d evine un preot năimit, fur de cele sfinte, povăţuitor orb, lumină ar
tificială, foc stins, care nu încălzeşte şi nu luminează viaţa păstoriţilor
săi.
.
Iubirea de om, sinceră şi dezinteresată, este necesară în activitatea
pastoral-misionară din zilele noastre cu atît mai vîrtos cu cît societatea
a ajuns la o formă superioară de organizare, în care toată atenţia şi
grija sînt îndreptate spre om, spre mulţimile de oameni care au stat
veacuri de- a rîndul în lanţul multor asupriri.
«
Dacă e să pătrundem mai amănunţit în modul de pastoraţie' cerut
de vrem urile noastre, trebuie să reactualizăm chipul în care Iisus H ris
tos s-a purtat în lume. Să-L luăm pe El ca rţiodel de Păstor. El a spus:
«F iu l Omului nu a venit să I se slujească, ci ca să slujească El şi să-şi
dea viaţa răscumpărare pentru m ulţi» (M atei 20, 28 t Marcu 10, 45).
M etoda cea mai bună în pastoraţie este slujirea. în zilele noastre
se vorbeşte tot mai des despre «Biserica slu jitoare» şi pe bună dreptate.
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A vem n evoie de o preoţime capabilă să slujească şi să se dăruiască pen
tru binele vrem elnic şi cel veşnic al credincioşilor.
Propovăduirea E vangheliei trebuie susţinută şi însoţită de o activi
tate pastorală călăuzită de slujirea oamenilor, de apropierea sinceră de
ei, de sprijinrea în mod practic a năzuinţelor lor de libertate, dreptate
şi pace.
Este timpul să se înţeleagă în activitatea pastoral-misionară contem
porană pilda bobului de grîu, care dacă nu se îngroapă în pămînt şi nu
moare, răm îne singur şi nu aduce rod. Dacă preotul nu ştie să moară
faţă de dorul de a stăpîni şi de a fi în frunte, dacă nu v a şti să renunţe
la setea de îm bogăţire şi nu va fi în stare să îndeplinească rolul aluatului
care 'dospeşte toată frămîntătura, atunci lucrarea pastoral-misionară ră
mîne fără rezultatele care se aşteaptă. Urmînd pilda păstorilor buni care
m erg în fruntea turmei pe cărări de munte, dar mai adesea în m ijlocul
turmei, păstorul de suflete îşi va găsi locul util şi călăuzitor în m ijlocul
credincioşilor săi şi al societăţii în care trăieşte. A fi contemporan în
pastoraţie înseamnă a ţine legătura strînsă cu Iisus Hristos, acelaşi ieri,
azi şi în veac, şi în al doilea rînd.a păstra legătura cu oamenii în m ijlo
cul cărora trăieşte, pe care să-i înţeleagă şi să-i ajute.
Activitatea pastoral-misionară nu se poate face la întîm plare şi de
unul singur. Preotul trebuie să organizeze temeinic şi să ia în ajutor pe
colaboratorii cei mai apropiaţi, să lucreze pentru păstrarea credincioşi
lor sub bolta Bisericii străbune şi să-i ferească de a luneca spre alte
învăţături religioase străine de învăţătura ortodoxă.
Călăuzit de dragostea faţă de credincioşi, fid el misiunii lui sfinte în
parohie, e l v a reuşi să găsească m ijloacele ce le mai bune de îndrumare,
de preţuire şi de ajutorare a Credincioşilor săi şi de apărare a dreptei
credinţe.
Dragostea faţă de credincioşi, interesul pentru binele lor material
şi spiritual, v a da preotului prestigiul, ascultarea şi iubirea care se cuvin
unui părinte sufletesc bun.
Sînt cazuri în care se cere să se treacă urgent de la cuvînt la faptă,
de la îndemn la sprijin, de la consolare la acţiune eficientă, la o tratare
terapeutică salvatoare în cazurile excepţionale. C redincioşii nu v o r uita
niciodată binele ce li se face din partea păstorului lor sufletesc.
încălzit de o asemenea dragoste faţă de credincioşi, păstorul de su
flete v a găsi toate m ijloacele şi căile pentru hrănirea şi îndrumarea cre
dincioşilor încredinţaţi spre păstorire spre tot lucrul bun şi plăcut lui
Dumnezeu şi folositor oamenilor.
încheiere. O p rivire retrospectivă a activităţii pastoral-misionare a
preotului ne duce la concluzia necesităţii înnoirii m ijloacelor şi căilor
de slujire a lui Dumnezeu şi a oamenilor. Această înnoire şi îmbunătăţire
este cerută, pe de o parte de sublimul misiunii preoţeşti, pe de altă
parte de vrem urile noi pe care le trăim, care solicită o înaltă conştiin
ţă şi un spirit de răspundere în activitatea tuturor oamenilor.
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Adevăratul preot este acela care e hotărît să lucreze cu iubire de
Dumnezeu şi de oameni la «zidirea Trupului lui Hristos, pînă ce toţi vom
ajunge la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la sta
rea bărbatului desăvîrşit, la măsura vîrstei deplinătăţii lui Hristos»
(Efes., 4, 12— 13).
Pentru atingerea acestei ţinte, preotul trebuie să ţină legătura strînsă cu Iisus Hristos, Păstorul cel mare, şi să urmeze din toate puterile
pilda Mîntuitorului.
In slujirea sa sacerdotală, în vestirea E vangheliei şi în toată lucra
rea sa pastorală, el nu v a uita că lucrează. în numele şi cu puterea lui
Hristos, că el este mesagerul unui adevăr şi al unei lucrări dumnezeieşti.
Despre legătura dintre preot şi Hristos, Pr. prof. D. Stăniloae scrie
cuvinte de o adîncă şi cutremurătoare semnificaţie :
«Preotul nu înlocuieşte în împlinirea văzută a celor trei slujiri pe
Hristos. De aceea nu se poate spune că el e singur, de sine, în îm plini
rea lor, sau că Hristos e sus în cer şi preotul jos pe pămînt, ca un fel
de delegat care substituie pe un Hristos absent. Dar nici el nu e anulat
de Hristos, în sensul că ar fi un simplu organ pasiv care nu are de pus
nim ic de la el. în primul caz s-ar justifica ca un fe l de mîndrie a preo
tului, o încredere în sine ; în al doilea, o nepăsare în modul îm plinirii
slujirilor încredinţate lui. Iar acestea aduc de multe ori sminteală unor
credincioşi.
De fapt Hristos însuşi săvîrşeşte lucrările mântuitoare prin preot.
Aceasta trebuie să insufle preotului nu o mîndrie sau o nepăsare, ci o
adîncă smerenie. Căci nu din puterea lui înfăptuieşte lucrarea mîntuitoare .a credincioşilor, ci din puterea lui 'Hristos. El trebuie să se simtă
continuu cutremurat de ceea ce se îm plineşte prin el dintr-o putere care
nu-i a lui. Smerenia lui, starea lui de continuă cutremurare, de rugă
ciune simţită în timpul săvîrşirii actelor de slujire, stare produsă şi sus
ţinută de convingerea că Hristos însuşi lucrează prin e l» (S lu jirile p reo
ţeşti, în «M ărturii şi Evocări», Oradea, 1980, p. 339).
Această legătură strînsă cu Hristos dă întregii lui activităţi pastoralmisionare dimensiunea verticală. Ea îl fereşte de a desfăşura o a ctivi
tate de suprafaţă şi de rutină.
Fără îndoială el trebuie să ţină seama şi de realităţile noi
trăiesc credincioşii, de năzuinţele lor, precum şi de faptul că
«îm preună lucrător al lui Dumnezeu» (I Cor., 3, 19), cu opera de
rare a omului şi de propăşire a lumii în general. El continuă
slujire a lui Hristos pentru mîntuirea credincioşilor.

în care
el este
restau
întreita

Se cuvine ca pastoraţia să fie pusă continuu, cu cuvîntul şi cu fapta,
în slujba credincioşilor, în sprijinul năzuinţelor lor de pace, libertate şi
propăşire, precum şi în îm plinirea dorului lor fierbinte după mîntuire.
Printr-o astfel de activitate pastoral-misionară se continuă lucrarea
«Păstorului cel bun, care viaţa şi-o pune pentru oile sale» (Ioan 10, 11).

DESPRE O R G A N IZ A R E A LUC R ĂR ILOR
DE P IC T U R A B ISER ICE ASCA*
Drd. AD RIAN ALEXANDRESCU

între alte îndatoriri pastoral-administrative, preotul paroh o are şi
pe aceea a îm podobirii locaşului al cărui slujitor este, cu pictură nouă
sau cu restaurarea celei vechi, care în multe cazuri întruneşte preţioase
calităţi de artă religioasă şi constituie bun al Patrimoniului Cultural
Naţional.
A cest evenim ent din viaţa parohiei comportă o serie de exigenţe*
cărora preotul este chemat să le dea o rezolvare concretă, în acord cu
doctrina canonică a Bisericii O rtodoxe Române privind iconografia şi în
spiritul orientărilor trasate de legislaţia în v igo are privind ocrotirea Pa
trimoniului 'Cultural Naţional.
Ca «teo lo g ie în im agini», zestrea iconografică a Bisericii noastre se
integrează în Tradiţia ortodoxă, fiind expresia vizuală a doctrinei d og
matice şi canonice reglementată de autoritatea bisericească în decursul
veacurilor şi apreciată ca pecetea O rtodoxiei, întipărită în monumente
şi piese iconografice. Acestea sînt însă, în acelaşi timp, şi întruchipări
ale spiritualităţii neamului care le-a creat, ba chiar mărturie a fiinţei
sale istorice, aşa cum o dovedesc şi ctitoriile din ţara noastră care, fiinţînd pînă în vrem ea de azi probează că aceeaşi năzuinţă din care s-au
iv it a vegh eat în continuare la reînnoirea lor. Cînd cronicile pomenesc
în general de iniţiativa unei astfel de reînnoiri, aproape de fk care dată
descriu şi tristeţea resim ţită în faţa vestigiilo r celei vechi. Dar un in
diciu de respect faţă de mărturiile lăsate de înaintaşi poate fi identificat,
de pildă, şi în atitudinea unuia din ctitorii noştri străluciţi, voievod u l
Vasile Lupu, atunci cînd porunceşte logofătului Racoviţă, însărcinat cu
isprăvnicia unei noi zidiri, să nu folosească m aterial de la vech ea curte
domnească din Vaslui, «c e acest lucru nu se cade să facem că nu iastăcu cinste» 1. Infirmată uneori în decursul timpului, această dovadă a g rijii
faţă de vech ile ctitorii ca mărturii ale trecutului, se va afirma totuşi din
ce în ce mai stăruitor spre a se conştientiza ca atare în preocupările
cărturarilor paşoptişti, N ico lae Bălcescu, M ihail Kogălniceanu şi alţii,
generînd apoi un adevărat curent de opinie ilustrat de contribuţia unor
mari personalităţi ale v ie ţii bisericeşti şi culturale, între care sînt de
amintit episcopii M elchisedec Ştefănescu, Ghenadie Enăceanu, m itropo
litul Partenie, Alexandru Odobeseu, V . A . Urechiă, Gr. Tocilescu ş.a.2.
A cestor preocupări cărturăreşti le corespunde iniţierea unor restaurări
din secolul trecut, de pildă, cele încredinţate arhitecţilor Schlatter (ex.
mînăstirile Tismana şi Bistriţa) şi Lecomte de N o ily {m înăstirea Curtea
*
Lucrare de seminar alcătuită şi susţinută în cadrul cursurilor pentru pregătirea
doctoratului în Teologie, în anul universitar 1983— 1984, sub îndrumjairea Diac. C.onf.
Dr, Nicu Moldoveamu, care a dat şi avizul pentru publicare.
1.
Pr. D. Buzatu, Păstrarea monumentelor de artă bisericească, în «Mitropolia O l
teniei», X V II (1965), nr. 1—2, p. 16.
2. Ibidem, p. 16.
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de A rgeş între altele) 3. R ezultatele nu tocmai fericite în ordinea tradi
ţiei, înregistrate între anii 1860— 1890, au ocazionat reacţia oamenilor
de cultură impunîndu-se precizarea cadrului legislativ şi administrativ
care să asigure buna desfăşurare a acţiunilor de conservare şi restau
rare a monumentelor. «L egea pentru conservarea şi restaurarea monu
mentelor publice» din 1893 defineşte ca monument public «o rice zidire
cu dependinţele ei, precum şi orice obiect vech i care are valoare arheo
logică, istorică şi artis tic ă»4 ; din acelaşi an, Regulamentul pentru con
servarea şi restaurarea monumentelor publice, reglem entează activitatea
unei Com isii a monumentelor p u b lice5. Preocupările şi eforturile între
prinse pentru optimizarea acestui cadru, sînt ilustrate de activitatea pro
digioasă a lui N ico lae Iorga în sînul Comisiunii M onumentelor Istorice
(1907) şi în paginile Buletinului acestei Com isii (1908) şi se v or concre
tiza în continuare în apariţia altor legi pentru conservarea şi restaurarea
monumentelor istorice în anii 1913, respectiv 1919. în acelaşi timp este
de subliniat preocuparea autorităţii bisericeşti în acest sens exprimată
în «Regulamentul pentru zugrăvirea bisericilor», emis de Sfîntul Sinod
al Bisericii O rtodoxe Române în 1912. Articolu l 7 din acest R egula
ment prevede : «Cultul ortodox, avînd semnificaţie determinată şi pre
cisă şi răspunzînd la un scop bine ştiut, icoanele şi tablourile de pictură
în biserici trebuie să ocupe locul anumit, spre a fi în armonie cu ideea
specială avută la întocmirea cultului şi la alcătuirea planului pentru clă
direa b isericilor» 6, ceea ce indică g rija pentru respectarea programului
iconografic în consens cu tradiţia.
In ceea ce priveşte conservarea, legea din 1919 precizează în arti
colul 3 că «im ob ilele a căror construcţie prezintă un interes istoric şi
artistic, se declară sau se clasează monumente, istorice şi sînt puse sub
ocrotirea le g ii de conservare şi restaurare a monumentelor istorice», dar
nefiind realizat încă un inventar al monumentelor, articolul 6 prevede,
ca regulă generală, că «toate bisericile şi mînăstirile pînă în anul-1834
se clasează sau se denumesc monumente istorice cu toate odoarele
lo r » 7. Insuficienţa semnalată ca atare în acest articol şi anume, «n ecesi
tatea descoperirii şi inventarierii tuturor monumentelor istorice» 8, va
sta la baza activităţii desfăşurate în acest domeniu după 1944, aflîridu-se
soluţionarea efectivă în zilele noastre prin le gile 64/1969 şi 63/1974.
Intre timp, Decretul M .A .N . din 15 martie 1951, dispune înfiinţarea
unei Com isii ştiinţifice a muzeelor, monumentelor artistice şi istorice,
căreia i se datoreste inventarierea unui nuirlăr de 11.453 de monumente
între anii 1953— 1954, cînd au fost identificate între acestea 4.360 monu
mente de cultură. Responsabilităţile privind păstrarea în bună stare şi
folosirea acestor monumente sînt stabilite de H.C.M. 661/1955 şi precizate
de Regulamentul din acelaşi an pentru păstrarea şi folosirea, monumente
lor de cultură 9.
3. Pr. Gh. Tache, Pentru ocrotirea Patrimoniului Cultural Naţional şi îndatoririle
ce. revin slu/itorilor Bisericii (Legea nr. 63/1974), în «Glasul Bisericii» XXXVIII (1979),

nr. 3—4, p. 312.
4. Ibidem, p. 311.
5. Ibidem, p. 312 ; v. şi Pr. D. Buzatu, art. cit,, p. 16.
6.
Pr. prof. Ene Branişte, Programul iconografic al bisericilor ortodoxe, Bucureşti,
1975, p. 8.
7. Pr. Gh. Tache, art. cit., p. 311.
8. Ibidem, p. 313.
9. Pr. D. Buzatu, art. cit., p. 17.

tNDRUM ĂRI PA STORA LE

615

In ceea ce priveşte activitatea efectivă de restaurare a monumente
lor aceasta este încredinţată în 1959 Comitetului de Stat pentru Con
strucţii, Arhitectură şi Sistematizare, fiind orientată de la bun început în
sensul reconstituirii înfăţişării iniţiale a monumentelor, «executîndu-se
o seamă de restaurări la Neamţu, Suceviţa, M oldoviţa, Dragomirna,
Putna, Slatina, Căldăruşani, Dealu, Hurezi, Cozia, Bistriţa, Tismana, A r 
bore, T re i Ierarhi, Domnească-Argeş, Dom nească-Tîrgovişte, Stelea, Sf.
Vineri~Tîrg6vişte, Catedrala-Sibiu» 10. In anul 1969 a apărut Legea 64
privind protejarea şi păstrarea bunurilor de interes naţional, iar la 1 no
iembrie 1974, a apărut Legea nr. 63, a O crotirii Patrimoniului Cultural
al Republicii Socialiste România — «A c t de mare responsabilitate p oli
tică şi socială, o mărturie a înaltei preţuiri pe care o acordă statul nos
tru, tezaurului de valori pe care le-au creat talentul şi geniul poporului
nostru» 11. Cu p rilejul votării- acestei Legi, în cuvîntarea rostită în nu
m ele Bisericii de Prea Fericitul Patriarh Iustin, pe atunci m itropolit al
M old ov e i şi Sucevei, se apreciază : «Este pentru întîia oară in istoria
poporului nostru cînd se întocmeşte o lege care conturează lim pede
concepţia de patrimoniu cultural-naţional şi statorniceşte măsuri con
crete pentru ocrotirea lui. Extinzîndu-şi p rerogativele în toate dom eniile
v ie ţii societăţii, Legea ocrotirii Patrimoniului Cultural Naţional intere
sează în cel mai înalt grad şi cultele religioase, deoarece multe bunuri
bisericeşti au şi mare valoare artistică, istorică şi docum entară»12.
Prin urmare, «în condiţiile unuia din cele mai eficace sisteme legislalative de ocrotire a Patrimoniului Cultural N aţional care situează Româ
nia alături de ţări cu experienţă în acest dom eniu» 13 şi în condiţiile
în care monumentele de artă bisericească reprezintă circa o treime din
inyentarul monumentelor numite generic de cultură14, sarcina ce in
cumbă Bisericii este exprimată programatic în aceeaşi cuvîntare a Întîistătătorului Bisericii noastre şi ilustrată pilduitor în practica activităţii
în acest sens, ca m itropolit al M o ld o v e i şi Sucevei şi apoi patriarh al
Bisericii O rtodoxe Române : «A tît în faza de întocmire a proiectelor
şi documentaţiilor, cît şi în timp ce lucrările se aflau în plină desfăşu
rare, Prea Fericitul Patriarh Iustin a fost mereu prezent, discutînd şi
frămîntînd cu reprezentanţii Departamentului Cultelor şi ai C onsiliilor
Populare Judeţene, cu arhitecţi şi ingineri, specialişti în restaurări, pro
bleme de istorie, artă şi, în genere de cultură, ridicate de această fru
moasă acţiune, spre a găsi cele mai potrivite formule, cele mai indicate
procedee, pentru ca aceste comori de inestimabilă valoare să dobîndească măreţia şi frumuseţea lor de la început» 1S. Colaborarea cu auto
rităţile c iv ile se reflectă de pildă şi în alte măsuri concrete privind
popularizarea circularelor 14.471/1975, 603/1977, 15.430/1978, în legătură
cu aplicarea L egii 63/1974, precum şi prelucrarea acestora în cadrul con10. Pr. Gh. Tache, art. cit., p. 313.
11. Ibidem.
12. Ibidem, p. 313—314.
13. Ioan Opriş, Consideraţii despre rolul slujitorilor Bisericii (din Transilvania) în
ocrotirea Patrimoniului Cultural Iraţional, In «Mitropolia Ardealului» XXII (1977),
nr. 1—3, p. 103.
14. Pr. Gh. Tache, art. cit., p. 312.
15.
Pr. Scarlat Porcescu, Monumentele Istorice bisericeşti din Arhiepiscopia Iaşilor ■
în viziunea şi preocupările Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin, In «Mitropolia
Moldovei şi Sucevei» XVI (1980), nr. 3—5, p. 290—291.
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ferintelor administrative preoţeşti şi al cursurilor de îndrumare m isi
onară 16. în ceea ce priveşte acţiunile practice de restaurare s-a stator
nicit o fructuoasă conlucrare cu Direcţia Patrimoniului Cultural N aţional
(D.P.C.N.), care asigură asistenţa de specialitate a lucrărilor de «p rote 
jare, conservare şi consolidare, de reconstituire, restaurare şi reinte
grare, de d egajare şi înlăturare a unor construcţii nevaloroase, adăugate
între timp, de strămutare, de refacere şi reintegrare a unor elemente de
arhitectură care schimbaseră înfăţişarea originară a m onumentelor» 17.
Este de la sine înţeles că această colaborare se realizează şi în domeniul
iconografic, încredinţat competenţei Com isiei de pictură bisericească din
cadrul Adm inistraţiei Patriarhale, aceasta cu atît mai mult cu cît asis
tenţa de specialitate este reclamată de com plexitatea lucrărilor de re
staurare. Este ştiut că «documentarea care în chip riguros trebuie să
preceadă şi să organizeze operaţiile de restaurare» pretinde «cercetări
şi studii tem einice», atît sub aspect stilistic cît şi tehnic (culori, ten
cuieli, procedee), incluzînd deseori probe şi analize de lab orator18. C o
misia de pictură bisericească, în decursul activităţii sale «a format deja
o pleiadă de buni zugravi şi pictori bisericeşti, autorizaţi, a căror muncă
de zugrăvire a bisericilor noi o îndrumează şi supraveghează înde
aproape, lucrînd în strînsă colaborare cu Direcţia Patrimoniului Cul
tural Naţional, atunci cînd e vorb a de restaurarea picturii bisericilor
care sînt monumente de artă» 19. Activitatea -de îndrumare a acestei Co
misii sub egida căreia «se execută lucrările de pictură, de la bisericile
ortodoxe de pe tot cuprinsul ţării» 20, a fost de la început orientată în
aşa fe l încît să a s ig u re : a) unitatea în înfrumuseţarea locaşurilor de
c u l t b ) adoptarea tehnicilor celor mai adecvate (frescă, mozaic, tem
pera) ,• c) generalizarea stilului bizantin, corespunzător spiritualităţii or
todoxe 21. Această îndrumare este cu atît mai necesară dacă se are în
v edere faptul că în cursul veacului trecut s-a produs o. tendinţă de în
străinare a picturii bisericeşti faţă de vechea tradiţie, tendinţă resimţită
ca atare şi urmată în veacul nostru de «un curent de revenire la vech ile
forme de artă bizantină atît în arhitectură cît şi în pictură» 22. Această
reactualizare a tradiţiei vizează deopotrivă laturile stilistică şi tehnică
şi are nu mai puţin în vedere programul iconografic sau realizarea şi
distribuirea tem elor iconografice în locaşuri, conform doctrinei canonice
a Bisericii O rtodoxe exprimată în Erminia tradiţională.
R ealizarea acestui principiu în prezent se întem eiază pe articolul 10
din Statutul de O rganizare a Bisericii O rtodoxe Române, care atribuie
Sfîntului Sinod dreptul de «a supraveghea şi controla, din punct de v e 
dere dogmatic, m oral şi artistic, operele de artă bisericească ortodoxă»
16. Pr. Gh. Tache, art. cit., p. 317.
17. Pr. S. Porcescu, art. cit., p. 293.
18. I. D. Ştefănescu, Restaurarea monumentelor istorice, în «Biserica Ortodoxă
Română», LXXXI (1963), nr. 1—2, p. 192.
19. Pr. E. Branişte, Programul iconografic..., p. 3,
20. Ibidem.
21. fVasile, Episcopul Oradiei, Grija pentru locaşurile de cult, în «Biserica Or
todoxă Română» XCI (1973), nr. 6, p. 605.
22. Pr. E. Branişte, Programul Iconografic..., p. 3.
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(alin. t), precum şi dreptul de «a iniţia, autoriza şi supraveghea, tipărirea
de icoane religioase pentru trebuinţele cultului» (alin. m .)23.
Instrucţiunile privitoare la angajarea lucrărilor de pictură biseri
cească reglem entează activitatea practică aşa cum decurge' din
spiritul acestor dispoziţii. «O rice fel de lucrare de pictură biseri
cească : totală, parţială, din nou, restaurare, spălare sau com pletare se
va da în executare numai pe bază de licitaţie sau concurs, pe temeiul
unui d eviz întocmit de un pictor autorizat şi aprobat de Sfînta Patriar
hie» 2i. Este de la sine înţeles că şi executarea oricărei lucrări se încre
dinţează numai «p ictorilor care au autorizaţia Patriarhiei şi aprobarea
Chiriarhului respectiv», aşa cum prevede de altfel, Decizia patriarhală
nr. 136/1950.
în acelaşi timp, posibilitatea de a iniţia o astfel de lucrare decurge
din articolul 53 al aceluiaşi Statut, care precizează atribuţiile beneficia
rului, adică Adunarea parohială, care este îndrituită să ia «hotărîri cu
p rivire la zidirea, repararea şi înzestrarea bisericii, a casei parohiale şi
a altor clădiri p arohiale» (alin. e) ; «Adm inistrează averea parohială în
grijind de buna întreţinere a ed ificiilor bisericeşti, culturale şi fundaţionale» (alin. k ) ; «înzestrează biserica cu odăjdii, icoane, obiecte sfin
ţite, cărţi şi cele trebuincioase pentru serviciul religios...» (alin. 1). Este
de reţinut precizarea din finalul articolului că atribuţiile corespunzînd
aliniatelor menţionate, este supusă «v e rific ă rii şi aprobării Consiliului
e p a rh ia l»25, sau după cum prevede D ecizia patriarhală nr. 157/1950,
«aprobării Episcopului, care este organul suprem al conducerii Eparhiei,
p otrivit p reved erilor canoanelor şi dispoziţiilor statutare şi, ca atare,
Episcopul are dreptul să aprobe şi lucrările privitoare la pictura bise
ricească» 26.
Bisericii îi revine în general «dreptul de a aproba construirile şi re 
parările de biserici sau ale altor ed ificii b isericeşti» 21, şi îndatorirea de a
vegh ea la zugrăvirea şi restaurarea acestora în spiritul tradiţiei ortodoxe
şi al respectului pentru calitatea de monument de artă. Prin includerea
între membrii Com isiei de Pictură a unor persoane cu competenţă recu
noscută în acest domeniu 28, se are în vedere asigurarea asistenţei de
specialitate pentru lucrările de restaurare mai com plexe, la monumente
care sînt incluse în categoria «bunuri de patrimoniu» şi reclamă colabo
rarea cu specialiştii D.P.C.N.
în coordonatele cadrului administrativ schiţat mai sus, se desfăşoară
orice acţiune de pictură sau restaurare, sub îndrumarea şi controlul e fec 
tiv al Com isiei de pictură bisericească. între alte atribuţii specifice, C o 
m isiei îi sînt încredinţate următoarele sarcini :
«V e r ific ă proiectele, devizele, lucrările pentru concursuri, licita
ţiile şi adjudecările de picturi de biserici din ţară şi le propune Chiriarhiei respective pentru defin itiva aprobare şi executare» (art. 10, alin. e
din Decizia patriarhală de instituire) ; «Controlează, ori de cîte ori va fi
necesar, sau la cererea Chiriarhilor, sau a pictorilor şi zugravilor e x e 
cutanţi, executarea în bune condiţiuni a lucrărilor de pictură» (art. 10,
23. Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,1953, p. 8.
24. Legiuirile..., p. 442.
25. Ibidem, p. 18— 19.
26. Ibidem, p. 432.
27. Ibidem.
28. Ibidem, p. 433.
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alin. f ) ; «Recepţionează şi propune spre aprobare sau neaprobare, pictu
rile făcute de pictori şi zugravi autorizaji. Lucrarea de recepţionare se
face de Comisia de pictură bisericească, prin delegaţii sau delegatul său,
membri în comisie, sau în caz de nevoie, printr-un pictor autorizat şi
calificat din afara comisiunîi. In acest caz recepţia se face cu asistenţa
unui cleric delegat de Eparhia respectivă» {alin. g) 29. Din acest ultim
aliniat se poate constata temeiul încredinţării unor atribuţii persoanelor
— clerici sau pictori — învestite cu calitatea de delegaţi ai Com isiei sau
Eparhiei.
Lucrarea de pictare sau zugrăvire fiind opera unui pictor anume,
realizată într-un locaş anume, este de înţeles că ea va fi rezultatul bunei
conlucrări, în cele din urmă, între pictorul executant şi preotul paroh
în calitate de beneficiar delegat. Nu mai puţin de 16 articole (11— 26) din
Decizia patriarhală amintită, reglem entează atît condiţiile pe care tre
buie să le întrunească pictorii, cît şi obligaţiile şi sarcinile ce le revin,
în general,- precum şi statutul lor- în funcţie de repartizarea pe categorii
în evidenţa Com isiei de Pictură.
între p reved erile generale, amintim că trebuie să fie autorizaţi de
Patriarhie, pe bază de studii, stagiu de practică şi examen (art. 11— 12),
că «v o r trebui să se conform eze obligaţiilor tradiţionale, iconografice,
tehnice, artistice şi de erm inie ale Bisericii Ortodoxe Rom âne» (art. 13)30 f
în sfîrşit, în adjudecarea lucrărilor, categoria pictorului (I, II, III), trebuie
să fie în concordanţă cu gradul parohiei (art. 23) 31, criteriu valabil nu
numai în ceea ce p riveşte executarea lucrării, dar şi întocmirea d evizu 
lui. De aici decurge necesitatea întocmirii tabelelor cu pictorii aflaţi în
evidenţa Com isiei de pictură şi difuzarea acestor tabele la unităţile bise
riceşti, laolaltă cu listele de preţuri în vigoare. Intre p reved erile cu ca
racter special referitoare la picturi, este de menţionat cea prevăzută de
articolul 18 :«Pentru restaurarea picturii monumentelor se v o r da auto
rizaţii speciale, numai acelor pictori care au făcut studii în această specalitate şi v or dovedi că au executat în th ip ireproşabil, astfel de lu
crări» 32. Pe baza acestor norme prevăzute în Statutul de orgânizare şi
în deciziile patriarhale privitoare la lucrările de pictură în Biserica O r
todoxă Română, s-au elaborat Instrucţiunile care reglem entează proce
dura concretă a acestor lucrări, de la întocmirea devizului şi pînă la
efectuarea recepţiei. înainte de a prezenta etapele acestui proces tre
buie menţionate caracteristicile generale pe care le poate prezenta lo 
caşul de zugrăvit, pentru că din acestea decurg exigenţe specifice fie 
cărei categorii. lDe pildă, biserica poate fi nouă sau poate fi veche, în
acest din urmă caz putînd avea sau nu, calitatea de m onum ent; pe de
altă parte pictura însăşi poate fi «din nou» sau poate fi vorba de restau
rarea unei picturi vechi, încadrabilă fie la categoria «pictură de epocă»,
fie la categoria «bun de patrimoniu».
Organizarea şi funcţionarea unui şantier de pictură bisericească
parcurge, conform instrucţiunilor, următoarele etape :
29. Ibidem, p. 435— 436.
30. Ibidem, p. 439.
31. Ibidem, p. 440, 443, 444; v. şi Arhim. dr. Irineu Cheorbeia, Importanta icoa
nelor de cult. Pictura bisericească, 1984, p. 6?—64, extras din revista «Mitropolia Ba
natului», 1984,nr. 1—2, p. 60— 67.
32. Legiuirile..., p. 438.
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a) întocmirea şi aprobarea d e viz u lu i; b) lic ita ţia ; c) întocmirea
contractului; d) executarea lu c ră rii; e) recepţia.
întocmirea devizului se face de către un pictor autorizat, de cate
gorie corespunzătoare gradului parohiei, care îl solicită pe baza consul
tării tabelului difuzat de Comisia de pictură la p ro to ie r ii; se m enţio
nează că în cazul unu edificiu sau picturi ce are calitatea de monument
sau bun de patrimoniu, autorul devizului v a trebui să întrunească şi ca
lificativul special pe care îl reclam ă caracterul special al lucrării33.
Lucrarea avînd a se f5ce într-un spaţiu arhitectural determinat şi pe
seama unei unităţi bisericeşti care poate exprima anumite opţiuni privind
tehnica sau programul iconografic, este de la sine înţeles că devizul tre
buie întocmit la faţa locului şi anume în prezenţa unor membri ai Consi
liului parohial şi, desigur a preotului paroh. Conţinutul propriu-zis al
devizului se stabileşte în funcţie de calitatea edificiului sau a picturii,
aşa cum au fost precizate mai sus, fiind structurat pe capitole într-o anu
mită succesiune 34.
In câkul în care urmează a se executa o pictură din nou, devizul va
conţine :
1. Date privind amplasamentul locaşului (zonă, climat, relief), p re
cum şi indicarea m ijloacelor de acces^
2. Date istorice privind circumstanţele construirii bisericii (timp,
ctitor, arhitect sau meşter) precum şi unele caracterstici privind con
strucţia (arhitectura, m aterialele folosite).
3. Stabilirea programului iconografic conform erm iniei Bisericii O r
todoxe, cu precizarea distribuţiei scenelor în spaţiul determinat.
4. C orelativ acestui capitol «se va anexa şi o schiţă la scară a arhi
tecturii. bisericii», în secţiune longitudinală, care să înfăţişeze programul
iconografic adoptat s®.
5. Calculul estimativ al costului lucrării, evaluat în funcţie de su
prafaţa de pictat şi tehnica ce urmează a fi aplicată, conform listei de
preţuri stabilită de Comisia de pictură (lei/m.p. la categ. I).
6. Caietul de sarcini, precizează obligaţiile pe care şi le asumă uni
tatea bisericească privind buna funcţionare a şantierului {asigurarea cu
unele materiale, punerea la dispoziţie a schelei etc.) şi în acelaşi timp
menţionează sarcinile ce revin pictorului executant, privind încadrarea
în timp, calitatea m aterialelor şi ustensilelor şi altele. (Instrucţiunile mai
prevăd şi unele detalii de ordin gospodăresc, între c^je, folosirea p e
rioadei optime de lucru, mai— noiembrie, stingerea varului din timp
etc.) 36.
întocmit astfel, în 5 exemplare, cu semnătura pictorului şi a preotu
lui paroh, devizul se prezintă Consiliului parohial, cu explicaţiile nece
sare sub aspect tehnic şi economic, apoi, însoţit de procesul verbal de
acceptare a lucrării de către Consiliu, se supune Adunării parohiale, în
urma aprobării căreia preotul este îm puternicit să înainteze devizul, în33. Ibidem, p. 438 ; Arhim. dr. I. Cheorbeja, art. cit., p. 65.
34. Ibidem, p. 64— 65.
35. Legiuirile..., p. 445 j Arhim. dr. I. Cheorbeja, art. cit., p. 64.
36. Ibidem, p. 445.
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soţit de cuvenitele p rocese-verbale şi de raportul său, mai întîi Protoieriei, apoi Eparhiei, urmînd a fi supus în cele din urmă verificării şi
aprobării C om isiei de Pictură bisericească.
Instrucţiunile prevăd că «a tît în d eviz cît şi în raportul Parohiei,
se v a arăta vechim ea bisericii, dacă este sau nu monument, dacă pictura
a piai suferit reparaţii, refaceri sau restaurări şi la ce dată» 37. Cu aceasta
se introduce deja necesitatea ca în funcţie.de calitatea monumentului,
devizul să conţină şi unele date specifice. în cazul în care se restau
rează o pictură care nu este bun de patrimoniu la un edificiu care nu
este monument de arhitectură, devizul trebuie să conţină în plus faţă
de cel indicat mai sus, următoarele : la datele istorice se v or adăuga,
autorul picturii existente, dacă şi cînd a fost restaurată, precum şi m o
dificările de ordin arhitectural survenite în decursul timpului. E de la
sine înţeles că trebuie prezentată amănunţit starea prezentă a picturii,
precum şi propunerile operaţiilor ‘tehnice de curăţire şi restaurare de
adoptat, cu argumentarea recomandărilor. De asemenea, scffiţele de
plan v or indica zonele de degradare, cu precizarea gradului acestora;
documentaţia fotografică de rigoare v a susţine la rîndul ei argumentaţia
devizului.
în cazul lucrărilor de restaurare a picturilor care constituie bun de
patrimoniu sau a picturilor existente în bisericile monumente de arhi
tectură, devizul, mult mai complex, comportă o documentaţie prealabilă,
cercetări de specialitate asupra stilului şi tehnicii, stării de conservare
etc., stabilirea unei diagnoze corecte, verificată prin probe efectuate la
faţa locului şi certificată apoi de analize de laborator etc.
întocmirea unui astfel de d eviz se încredinţează numai pictorilor
care întrunesc calificarea necesară ; odată întocmit, v a trebui să aibă
acordul forurilor competente, la n iv e l judeţean şi apoi aprobarea
D .P.C .N.39.
Instrucţiunile prevăd în continuare : «După verificarea devizului şi
avizul favorabil al Com isiei de pictură bisericească, precum şi după
aprobarea Eparhiei, unitatea respectivă procedează la ţinerea licita
ţie i» 40.
Licitaţia are loc în sediul unităţii şi este precedată de asigurarea
participării a c ^ puţin 5 pictori ofertanţi, înştiinţaţi din timp prin tri
m iterea de invitaţii scrise. Acestea trebuie să cuprindă între altele, date
despre caracterul lucrării (pictură din nou sau restaurare), suprafaţa de
pictat şi valoarea devizului, adresa unităţii şi data la care urmează să
se ţină licitaţia. Dacă la termenul prevăzut nu se prezintă ofertele so
licitate, se poate relua licitaţia, invitîndu-se alţi pictori. Dacă nici la al
treilea termen nu se prezintă pictorii solicitaţi, angajarea lucrării se va
face prin «bun ă-învoială» 41.
37. Ibidem, p. 444.
38. Arhim. dr. I. Cheorbeja, art. cit., p. 65— 66.
39. Ibidem, p. 66.
40. Legiuirile..., p. 445.
41. Ibidem, p. 446; Arhim. dr. I. Cheorbeja, art. cit., p. 67.

621

ÎNDRUM ĂRI PA STORA LE

Licitaţia trebuie să se desfăşoare în prezenţa Protoiereului, care
asigură procedura legală. «Procesul verbal ce se v a dresa, v a fi trimis,
prin Eparhie, împreună cu întreg dosarul, Com isiei de pictură biseri
cească de pe lîngă Sf. Patriarhie, care va verifica şi v a a v iza » 42. în urma
aprobării dosarului lucrării, «hotărîrea Com isiei de pictură se comunică
unităţii în cauză, în vederea încheierii contractului cu pictorul căruia
i s-a adjudecat lucrarea, observînd a respecta în totul datele din d eviz
şi dispoziţiile caietului de sarcini aşa cum au fost a p rob ate »43.
Desigur buna desfăşurare a lucrării, poate fi ?upusă în continuare
controlului Comisiei, care efectuează cercetări de şantier, veghind asu
pra condiţiilor în care decurge activitatea şantierului şi cînd este cazul
poate proceda la recepţia provizorie, după executarea parţială a lucră
rilor, anume la cererea Chiriarhului sau a pictorului execu tan t44.
Recepţia definitivă. Conform Instrucţiunilor, «la terminarea lucră
rilor de pictură de la bisericile de orice categorie, unitatea respectivă va
cere Eparhiei să facă recepţia defin itivă a lucrărilor. Lucrare'a de recepţionare se va faoe de delegatul sau delegaţii Eparhiei şi unul sau doi
pictori autorizaţi şi calificaţi. Procesul verb al de recepţie defin itivă se
depune, de către delegaţi, Eparhiei resp ective» 45.
A v în d în vedere com plexitatea acestui gen de lucrări şi importanţa
lor în cadrul parohiei, decurgînd din grija şi preocuparea ce se acordă
picturii bisericeşti de către autoritatea bisericească, reiese cu evidenţă
îndatorirea preotului paroh de a se conforma instrucţiunilor emise de
această autoritate, întocmind cu corectitudine documentaţia de rigoare.
A n gajîn d lucrarea în condiţii de legalitate, asigurîndu-şi aprobările
necesare şi concursul persoanelor autorizate, preotul paroh îşi asigură
de fapt premisele bunei desfăşurări şi, în ultimă instanţă, ale bunei reu
şite a lucrării asumate. La rîndul său, protoiereul trebuie să fie la cu
rent cu orice lucrare de pictură din cuprinsul unităţii sale, avînd dreptul
de a verifica legalitatea operaţiilor efectuate şi îndatorirea de a înainta
Chiriarhului său darea de seama cuvenită 46.
în acelaşi timp este de menţionat că preocuparea pentru pictura b i
sericii nu poate înceta odată cu demontarea schelei şi perfectarea docu
m entelor de recepţie. G rija faţă de ţinuta cuviincioasă a locaşului de cult
solicită în continuare exercitarea capacităţii administrativ-gospodăreşti
a preotului paroh. A şa cum înainte de zugrăvire s-a verificat buna stare
a clădirii (acoperişul, instalaţia electrică etc.) şi s-au luat măsurile de
rem ediere unde a fost cazul, tot aşa după împodobirea locaşului cu pic
tură, sînt necesare, pe lîngă măsurile curente de întreţinere, şi unele
precauţii, v izîn d protejarea picturii şi asigurarea unui m icro-clim at p ro
42.
43.
44.
45.
46.

Legiuirile..., p. 446.
Ibidem, p. 447.
Ibidem, p. 448.
Ibidem, p. 449.
Arhim. dr. I. Cheorbeja, art. cit., p. 67.
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pice, atenuarea variaţiilor de temperatură, diminuarea fumului, prafului
şi altor impurităţi, asigurarea unei ven tilaţii corespunzătoare etc. A ceste
măsuri sînt necesare nu numai în urma restaurării unei picturi vech i şi
valoroase, ci şi în cazul unei picturi noi, susceptibilă a d even i la rîndul
ei bun cultural, sau avînd deja această calitate. Este în acelaşi timp şi
dovada respectului pentru efortul uman şi m aterial investit, dar este în
ultimă instanţă expresia permanentei preocupări pentru bună-cuviinţa
locaşului de închinare! Această grijă se aplică nu numai podoabei pictu
rale, ci şi celorlalte tobiecte de cult (icoane, broderii etc.) care trebuie să
se integrează armonios în ambianţa locaşului, deoarece «nu este p otrivit
ca o biserică în a cărei arhitectură se oglindesc dimensiunile O rtodoxiei
să fie.îm podobită cu icoane sau alte obiecte de cult, ce schiţează stiluri
străine acesteia. N ic i slujba în mare sau în amănunt, nici tematica imnelor şi rugăciunilor, a citirilor şi predicilor, nu îşi găseşte corespon
denţa în chipurile-sau scenele prezentate într-alt duh» 47.
In virtutea pregătirii sale, preotul este cel mai autorizat şi, în virtu
tea chemării sale pastorale cel mai îndatorat să asigure buna-cuviinţă a
locaşului de cult, pe baza unui criteriu ferm, cel stabilit de legislaţia ca
nonică şi consacrat de tradiţia iconografică a Bisericii Ortodoxe.

47.
***, Povăfuiri privind împodobirea siintelor biserici şi cuviincioasa lor în
grijire, în «Mitropolia Banatului», X XV II (1977), nr. 1—3, p. 137.
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C O N T R IB U Ţ IA RELIGIEI G E TO -D ACILO R L A ÎNTEM EIEREA
ŞI P Â S T R A R E A U N IT Ă Ţ II ST A T U LU I D AC
SUB BUREBISTA*
Drd. AURELIA N MARINESCU

Avîndu-se în vedere «carenţa izvoa relor s c ris e »1 apte să contribuie
la o reconstituire mai detaliată a relig ie i strămoşilor, s-a preconizat tot
mai insistent am plificarea şi d iversificarea străduinţelor m enite să dea
la lumină în com plexitatea şi originalitatea lui, acest domeniu axial al
vie ţii spirituale geto-dacice. Un asemenea demers devin e cu atît
mai necesar istoriei noastre naţionale, cu cît se ştie că în antichitate
religia a reprezentat prin tradiţiile de care era legată, un puternicr e le 
ment de coeziune morală şi s o c ia lă 2.
Date fiind sărăcia «exasperantă» a documentelor scrise, toate de pro
venienţă greco-romană, şi frecventele confuzii şi răstălm ăciri conţinute
de acestea se aşteaptă un sprijin substanţial din partea arheologiei care
încă nu şi-a epuizat surprizele. Totodată s-a propus ca acestor m ijloace
de investigaţie să li se adauge şi valorificarea competentă a tradiţiilor
populare româneşti, tezaurizatoare ale unor străvechi elemente de spi
ritualitate geto-dacică 3.
Deşi teme mari ale relig iei strămoşilor sînt încă disputate, ipotezele
avansate neîntrunind adeziunea unanimă a celor a v iz a ţ i4, anumite as
pecte ale ei au fost d efin itiv fixate, devenind certitudini. A stfel, se recu
noaşte de către toţi cercetătorii importanţa covîrşitoare avută de viaţa
religioasă în istoria societăţii daco-getice B.
*
Lucrare întocmită şi susţinută în cadrul cursurilor pentru pregătirea doctoratului
în teologie, la Catedra de Istoria religiilor, sub îndrumarea Diac. Conf. dr. Petru
I. David, care a dat şi avizul pentru publicare.
1. I. H. Crişan, Burebista şi epoca sa, Bucureşti, 1977, p. 446.
2. D. Beroiu, Lumea celţilor. Bucureşti, 1975, p. 189.
3. Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Hart, trad. rom. de Maria Ivănescu
şi Cezar Ivănescu, Bucureşti, 1980, p. 17.
4. N. Gostar, V. Lica, Societatea geto-dacică de la Burebista Ia Decebal, Bucu
reşti, 1984, p. 70.
5. R. Vulpe, Mari personalităţi ale lumii trace: Burebista, Deceneu, Decebal, în
«Magazin istoric», nr. 9/1976, p. 6.
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în asemenea condiţii era firesc ca evenim entele de răscruce traver
sate să aibă şi o determinare de ordin religios. O astfel de realizare cru
cială, care a antrenat şi concursul factorului religios, a fost făurirea sta
tului dac centralizat, sub Burebista, moment de cea mai mare însemnă
tate pentru istoria poporului român.
Premise : Zalmoxis şi credinţa în nemurire. Este adevărat că eta
pele procesului de unificare a neamului daco-getic nu sînt consemnate în
nici un document literar. Se precizează de către Strabon doar că «g e 
tul Burebista ... în câţiva ani, a făurit un stat puternic» 6. .
Dar o înfăptuire atît de grabnică a unităţii politice a triburilor şi
uniunilor de triburi din Cîmpia Dunării şi Transilvania presupunea exis
tenţa prealabilă a unei puternice urtităţi spirituale, asigurată în cazul de
faţă de religia şi sacerdoţiul geto-d a c ic 7.
P otrivit celor transmise de Strabon, întreaga istorie a geţilor d o v e 
deşte că «în neamul lor rîvna pentru cele divine a fost un lucru de că
petenie» 8. De la H erodot pînă la Iulian Apostatul, antichitatea întreagă
a recunoscut daco-geţilor «o adîncă şi severă religiozitate care le-a pă
truns şi determinat viaţa lor naţională în toate îm p re ju ră rile »9. Totul
era impregnat de ideile lor religioase, caracterul naţional getic fiind în
chegat tot sub puterea concepţiei religioase 10.
Cea mai edificatoare ştire antică despre religia geto-dacilor ne-o dă
Herodot în Is to riile sale : «înainte de-a ajunge la Istru, birui mai întîi
pe geţi, care se cred nemuritori. Iată cum se cred nemuritori g e ţ i i : ei
cred că nu mor şi că acel care dispare din lumea noastră se duce la zeul
Zalmoxis. T ot la al cincilea an ei trimit la Zalmoxis un sol tras la sorţi,
cu porunca să-i facă cunoscute lucrurile de care, de fiecare dată au ne
v o ie » u .
învăţătura despre nemurirea spirituală le-a fost transmisă geto-da
cilor de însuşi Zalmoxis, la întoarcerea sa din Samos. R even it printre ai
săi, încărcat de bogăţii şi înţelepciune, acesta a fost mişcat de ignoran
ţa lor deplorabilă. Punînd să i se construiască un «andreon» (sală de adu
nare a bărbaţilor), a început să primească aici pe «fruntaşii ţării, învăţîndu-i că nici el, nici oaspeţii săi şi nici unul din urmaşii acestora nu
v or muri, ci v or m erge într-un anume loc unde v o r trăi pururi şi vor
avea parte de toate bunătăţile» l2.
Precum se vede, credinţa getă în nemurirea sufletului i-a fascinat
pe grecii secolului al V -le a î.d.Hr., H erodot negăsind o formulă mai
spectaculoasă de introducere decît aceea de recomandare a g eţilor drept
«c e i care se cred nem uritori» (Teta? tobs aOavatiCov-ca?).
Începînd cu istoricul din Halicarnas, autorii antici, care au con
semnat aspecte ale spiritualităţii geto-dacice s-au oprit cu precădere la
6. Strabon, Geografia, VII, 3, 11, după «Fontes ad historiam Dacoromaniae p£rtinentes», I, Bucureşti, 1964, p. 237.
7. I. H. Crişan, op. cit., p. 447.
8. Strabon, VII, 3, 4, după «Fontes...», I, p. 229.
9. V. Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1926, p. 151.
10. Al. I. Săndulescu, Religia daco-getilor, Bucureşti, 1929, p. 8.
11. Herodot, Istorii, IV, 93, 94, după «Fontes...», I, p. 47, 49.
12. Ibidem, IV, 95, după «Fontes...», I, p. 49.
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credinţa în nemurire, care prezenta o evidentă notă de originalitate.
A . D. X enop ol numeşte această credinţă «centrul în jurul căruia se învîrteau toate concepţiile lor religioa se» l3.
Doctrina despre nemurire a comportat apreciabile im plicaţii pe
plan ritual şi mai ales pe plan etic. Astfel, «nemurirea i-a preocupat pe
geto-daci nu ca un lucru de la sine înţeles, ci mai curînd ca o calitate
dobîndită» 14.
Din însemnarea lui H erodot că «g e ţii sînt cei mai v ite ji şi cei mai
drepţi dintre traci» 15 şi din descrierea ritualului trim iterii solului la
Zalmoxis, s-a conchis în mod just că pentru masa comună a geţilor, ne
murirea putea fi cîştigată doar prin manifestarea «b ravu rii», a «dreptă
ţii» (înţeleasă şi ca puritate morală) şi a «spiritului de je rtfă » 16. M ai
trebuie subliniat aici că trimiterea mesagerului la Zalm oxis constituia
nu un sacrificiu în sens htonic ci o misiune în numele întregului popor 17.
Cu p rivire la originea virtuţii care l-a făcut pe H erodot să-i califice
pe geţi «c e i mai v ite ji dintre traci», este deosebit de elocvent acest pa
saj atribuit de Iulian Apostatul lui Traian : «Eu ... din cauza silniciei g e 
ţilor, singur am cutezat să m erg îm potriva neamurilor care locuiesc din
colo de Istru şi am nimicit neamul geţilor, care au fost mai războinici
decît oricare dintre oamenii care au trăit cîndva — şi aceasta nu numai
datorită tăriei trupului lor, dar şi pentru că îi convinsese să fie astfel
slăvitul lor Zalm oxis. Crezînd că nu mor, ci doar că îşi schimbă locuinţa,
ei sînt mai porniţi pe lupte, decît ar fi înclinaţi să întreprindă o călă
to rie » 18.
Ideea nemuririi a căpătat la geţi o claritate şi o forţă extraordinare,
făcînd din ei o naţiune «d e incomparabilă vitalitate şi calităţi m ora le »19.
Credinţa geto-dacilor în nemurire a contribuit în sec. I î.d.Hr., în
mare măsură, şi explică totodată răsunătoarele victorii repurtate de Burebista în luptele cu celţii, bastarnii şi grecii nord şi vest-pontici, biru
inţe care au dus la constituirea marii sale stăpîniri» 20.
Deşi geto-dacii sînt recunoscuţi de izv oa re le vech i ca traci de ori
gine, locuind în «T racia», ei constituie pe temeiul credinţei în Zalmoxis,
o naţiune la originea căreia a stat comunitatea în profesarea doctrinei,
nemuririi. Aceasta a fost de fapt religia lor naţională, poporul geto-dao
fiind o creaţie a reform ei zalm oxeene 20a.
Coeziunea spirituală a geto-dacilor — premisă m ajoră a realizării
unităţii politice — n-a fost totuşi întem eiată numai pe o doctrină eshatologică şi pe cultul iniţîatic de care depindea postexistenţa. însuşi Zal
moxis, în al cărui portret întrevedem trăsăturile esenţiale ale profilului
spiritual propriu strămoşilor, a reprezentat permanentul ideal la care
aceştia se raportau cu veneraţie.
13. A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, Bucureşti, 1896, p. 76.
14. Al. Popescu, Cultura geto-dacă, Bucureşti, 1982, p. 42.
15. Herodot, IV, 93, după «Fontes...», I, p. 49.
16Prof. I. G. Coman, Scriitori bisericeşti din epoca străromână, Bucureşti.
1979, p. 22.
17. A. Nour, Cultul lui Zalmoxis, Bucureşti, 1941, p. 89.
18. Iulian Apostatul, împăraţii, 22, după «Fontes», II, Bucureşti, 1970, p. 31.
19. N. A. Constantinescu, Zalmoxe, Bucureşti, 1941, p. 14.
20. I. H. Crişan, op. cit., p. 462.
20 a. N. A. Constantinescu, opi. cit., p. 14—15.
6 — B. O. R.
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In persoana lui erau focalizate toate calităţile aflate în mare cinste,
în vechime. în ale sale Terapeutice, Theodoretos din Cyros ţinea să re 
marce, că «...pe Zalmoxis tracul ... îl admiraţi pentru înţelepciune...» 2l.
Iordanes, prezentîndu-1 la fe l de elogios, nu ezita să pună pe seama lui
superioritatea civilizaţiei getice : «...goţii (geţii) au avut drept rege pe
Zalmoxe, despre care cei mai mulţi scriitori de anale ne spun că a fost
un filosof cu o erudiţie de admirat. De aceea g oţii (geţii) au fost totdea
una superiori aproape tuturor barbarilor şi aproape ega li cu grecii...» 22.
Deşi supune informaţia unei in terpreta tio graeca, care d eriva tot ce
era elevat, dintr-un mediu grecesc, Strabon m enţionează avansatele cu
noştinţe astronomice şi astrologice dobîndite de Zalm oxis în cursul pe
regrinărilor sale : «S e spune că un get cu numele Zamolxis ar fi fost
sclavul lui Pitagora şi că ar fi deprins de la acesta unele cunoştinţe as
tronomice, iar o altă parte ar fi deprins-o de la egipteni, căci cutreieră
rile sale l-ar fi dus pînă acolo. întorcîndu-se la el în ţară, s-ar fi bucurat
de o mare trecere la conducători şi la popor, întrucît, întem eiat pe sem
nele cereşti, el făcea proorociri. în cele din urmă l-a convins pe rege
să-l facă părtaş la domnie. M ai întîi (Zam olxis) s-ar fi făcut preot al
zeului cel mai slăvit la ei, iar după aceea a primit şi numele de zeu» 2,\
Pasajul citat cuprinde după cum se ved e şi o referire la originea in
stituţiei sacerdotale în Dacia, fondator al ei fiind proclamat tot Z al
moxis.
Aceluiaşi personaj i se atribuie de către Platon, meritul de a fi c o
municat m edicilor traci, ucenici ai săi, un principiu de medicină getică,
superior chiar celor enunţate de H ip o c r a t: «Dar Zalmoxis, adaugă el,
regele nostru, care este un zeu, ne spune că după cum nu trebuie să tor
cercăm a în griji ochii fără să ţinem seama de cap, nici capul nu poate
fi îngrijit neţinîndu-se seamă de corp, tot astfel trebuie să-i dăm îngri
jiri trupului dimpreună cu sufletul şi iată de ce m edicii greci nu se p ri
cep la cele mai multe b o l i ; (anume) pentru că ei nu cunosc întregul pe
care-1 au de în g rijit» 24.
Se exprima astfel o concepţie m edicală înaintată, foarte apropiată
de cea de astăzi numită «a omului total», care în mod similar caută să
abordeze viaţa umană în integralitatea ei.
Printre atribuţiile socio-politice îndeplinite de Zalm oxis se numără
şi cea de legislator 25, scopul ultim al misiunii sale printre geţi fiind
«instaurarea unui trai mai înţelept decît al g re c ilor» 26.
Cumularea tuturor acestor calităţi şi funcţii face din Zalmoxis o p er
sonalitate civilizatoare prin excelenţă, care în vrem ea lui Burebista va
deveni, cum susţin izvoa rele antice, prin urmaşul său Deceneu, un ar
gument pentru ascendenţa comună şi unitatea păturilor conducătoare, a
21. Theodoretos din Cyros, Terapeutice, 1, 25, după «Fomtes...», II, p. 237.
22. Iordanes, Getica, 39, 40, după «Fontes...», II, p. 411.
23. Strabon, VII, 3, 5, după «Fontes...», I, p. 231.
24. Platon, Carmide, 156 d, 156 e, după «Fontes...», I, p. 101.
25. Iamblichos, Viaţa lu i Pitagora, după «Fontes...», II, p. 19. (Probabil este vorba
atît de legi de stat cît şi de norme etico-religioase).
26. Hesychios din Alexandria, Zalmoxis, în Lexicon, după «Fontes...», II, p. 391.
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întregului popor geto-d acic 27. Prem onoteism ul28 profesat a contribuit,
aşadar, sim ţitor la înfiriparea conştiinţei unei singure fiinţe a neamului.
Rolul de centru gravitaţional al spiritualităţii daco-getice, jucat de
Zalmoxis, este indicat şi de către Mnaseas din Patrai, care relatează câ
geţii îl adorau pe Cronos numindu-1 Zalmoxis 29. în confuzia aceasta se
distinge clar credinţa strămoşilor că Zalmoxis fusese cîndva chiar ocîrmuitorul «v îrs te i de aur» a lumii. A ceeaşi ştire este confirmată şi de
Diogene Laertios care susţine că acesta «e s te adorat de geţi, fiind soco
tit Cronos (Saturn)» 3°.
în urma acestei asimilări, Zalmoxis apare ca «permanentizarea idea
lă pe m eleagurile noastre a stării originare a omului din epoca de aur»31.
A v e m astfel încă un argument de ascuţime întru dovedirea om ogenităţii
spiritualităţii geto-dacice prestatale, coagulată exclusiv în jurul persoa
nei lui Zalmoxis.
Dacă latinii, prin glasul unor poeţi ca V erg iliu şi Horaţiu, s-au pu
tut declara descendenţi din stirpea lui Saturn — e x stirpe Saturai—
acest lucru era cu atît mai justificat pentru geto-daci, cu cît ZalmoxisSaturn într-o «ep ocă istorică nu anistorică precum era cea guvernată de
Saturn» preluase «funcţia acestuia de rege şi zeu», seminţiile care-1 ado
rau avînd calităţi formate de disciplina severă impusă de credinţa lor 32.
Prefigurată printr-un fond religios comun, unificarea politică a se
m inţiilor daco-getice din întreg spaţiul carpato-danubiano-pontic, avea
să fie realizată în vrem ea lui Burebista «c e l dintîi şi cel mai mare din
tre regii din Tra cia » 33.
D ece n eu şi a p o g e u l civilizaţiei ge to-da cice . în strinsă interdepen
denţă cu acest proces de unificare s-a aflat şi opera de reform are şi uni
formizare deplină a credinţei, lucrare datorată lui Deceneu, deţinătorul
supremei demnităţi sacerdotale şi totodată sfetnicul cel mai apropiat al
lui Burebista.
înscriindu-se în tradiţia inaugurată de Zalmoxis ^ m arele preot a
jucat în istoria neamului său im rol decisiv.
Urmîndu-1, cum se ştie, pe Poseidonios, Strabon narează p rivitor
la acest fapt, următoarele : «A ju n gîn d în fruntea neamului său, care era
istovit de războaie dese, getul Burebista l-a înălţat atît de mult, prin
exerciţii, abţinere de la vin şi ascultare faţă de porunci încît, în cîţiva
ani, a făurit un stat puternic şi a supus geţilor cea mai mare parte din
populaţiile vecine. Spre a ţine în ascultare poporul, el şi-a luat ajutor
pe Deceneu, un bărbat vrăjitor, care rătăcise multă vrem e prin Egipt,
învăţînd acolo unele semne de proorocire, mulţumită cărora susţinea
27. Al. Popescu, op. cit., p. 51.
28. La Pr. Prof. I. G. Coman, Zalmoxis. Un grand problkme gete, în «Zalmoxis»,
Revue des etudes religieuses, II, 1, Paris, 1939, p. 9.
29. Mnaseas, fr. 23, «Zamolxis», în Lexiconul lui Photios, după «Fontes...», I, p. 157.
30. Diogene Laertios, V ieţile şi doctrinele lilosoiilor, V III, 2, Bucureşti, 1963.
(Vezi şi Hesychios, în Ioc. cit.).
31. A. Dimitriu, Cartea intilnirilor admirabile, Bucureşti, 1981, p. 305.
32. Ibidem, p. 306.
33. Decretul de cinstire a lui Acornion din Dionysopolis, după I. H. Crişan, op.
cit., p. 93.
34. Strabon, VII, 3, 5, după «Fontes...», I, p. 231.
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că tălmăceşte voinţa zeilor. Ba încă de un timp fusese socotit şi zeu,
aşa cum am arătat cînd am vorb it despre Zam olxis» 35.
Personalitate înzestrată cu calităţi excepţionale — un adevărat v i
zionar politic care, prevăzînd iminenţa pericolului roman, a înţeles că
geto-dacii îi v o r putea face faţă doar prin unire 36 — , Deceneu a primit,
p otrivit expresiei lui Iordanes, «o putere aproape reg ală» (pene regia potestas) 3\ A socierea marelui preot la guvernare era dictată de necesi
tatea unei riguroase reform e m oral-religioase.
Activitatea m oralizatoare, iniţiată şi desfăşurată energic de către
Deceneu şi sacerdoţiul aflat sub ascultarea sa, se justifica prin starea
precară a m oravurilor, în vrem ea aceea 38, situaţie care prim ejduia chiar
supravieţuirea etnică.
Redresarea etică, întreprinsă cu cea mai mare gravitate, avea să
reînnoade firul care urca pînă la Zalmoxis, şi el reform ator al unor vech i
credinţe şi obiceiuri. Lui i se datora de fapt deprinderea g eţilor cu ab
stinenţa, prin promulgarea poruncii de a se feri «d e carnea anim alelor» 39.
Inaugurarea epocii clasice din istoria Daciei făcea indispensabilă
reafirmarea unor principii morale, devenite în decursul timpului mai
elastice. Această descumpănire se datora pe de-o parte persistenţei unei
«d o g o ri» specifice temperamentului trac şi pe de alta, proxim ităţii p eri
culoase a relig iei orgiastice ce domina spaţiul sud-dunărean40.
în vederea prim enirii morale, Deceneu şi colaboratorii săi îi vor
obişnui din nou pe geto-daci cu cumpătarea. Poporul avea de altfel cea
mai grăitoare pildă de autostăpînire chiar în v ie ţile celor doi mari con
ducători ai săi, Burebista şi Deceneu 41.
Am îndoi făceau parte din grupul nobililor, înţelepţii strămoşilor noş
tri, neavînd nici unul fam ilie «fiin dcă le gile nescrise, pentru cei care d o
reau să ajungă învăţători, interziceau căsătoria» 42.
D eoarece mai cu seamă vinul aduce destrămarea omului «m arele pre
ot al naţiunii a cerut în numele divinităţii, distrugerea v iţe i din regat» 43
Şi, ne spune Str&bon, «ca o dovadă pentru ascultarea ce i-o dădeau (g e 
ţii) ... ei s-au lăsat înduplecaţi să taie viţa de v ie şi să trăiască fără
v in » 44.
Din exerciţiul «abţinerii de la v in » a decurs, cum era şi de aşteptat,
«ascultarea faţă de porunci» 45, condiţie capitală pentru strunirea şi uni
ficarea unui popor divizat în nenumărate triburi şi iubitor frenetic al
lib e rtă ţii46.
Efectul benign al hotărîrii de a interzice consumul de v in i-a stimu
lat şi pe druizii celţi şi pe suebi s-o adopte 47.
35.
37.
38.
bista, în
39.
40.
41.
marelui
42.
44.
45.
47.

Ibidem, VII, 3, 11, după «Fontes...», I, p. 239.
36. R. Vulpe, art. cit., p. 6.
Iordanes, Getica, XI, 67, după «Fontes...», II, p. 417.
Vezi Pr. Prof. I. G. Coman, Marele preot Deceneu, colaboratorul lui Bure
«B.O.R.», X C V III (1980), nr. 7—8, p. 772—778.
Strabon, VII, 3, 5, după «Fontes...», I, p. 231.
Pr. Prof. I. G. Coman, art. cit., p. 778.
Diac. Conf. P. I. David, Aspecte ale vieţii spirituale a traco-dacilor în timpul
rege Burebista, în «Mitropolia Olteniei», X XX II (1980), nr. 7—9, p. 586.
Ibidem, p. 585.
43. V. Pârvan, op. cit., p. 151.
Strabon, VII, 3, 11, după «Fontes...», I, p. 239.
Ibidem, p. 237.
46. Pr. Prof. I. G. Coman, art. cit., p. 778.
Diac. Conf. P. I. David, art. cit., p. 587.
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V ictoria asupra acestei degradante aplecări a unora dintre getodaci a adus şi sfîrşitul unei alte metehne, generate de amintita slăbi
ciune, luxura.
Chiar dacă Strabon, inspirîndu-se din Menandru insera o serie de
informaţii ce denaturau realitatea, comentîndu-le tendenţios şi contra
dictoriu48, este sigură acea nestăpînire a geto-dacilor pe care au tre
buit s-o combată Deceneu şi preoţii săi prin «predici de abstinenţă
puritană» 4®.
Progresiv, s-au restaurat deci credinţa în nemurire şi traiul pretins
de aceasta, spiritul redobîndindu-şi primatul asupra v ie ţii trupeşti, li
niştea luînd locul dezordinii, lăuntrice şi exterioare.
Poporului i se reamintea că nim eni«nu poate ajunge la nemurire,
decît curăţindu-se de orice fel de patim ă», carnea, vinul, fem eile, însemnînd o murdărire a sufletului care este nem uritor50.
Reform a iniţiată şi supravegheată cu înţelepciune de către Dece
neu a dus în scurt timp, cum consemnează Strabon51, la regenerarea
spirituală a neamului geto-dac şi la ridicarea lui pe toate planurile.
A b ia acum civilizaţia geto-dacă era pregătită să atingă nivelul ei cel
mai înalt de dezvoltare.
Nu se făcuse uz de nici un m ijloc coercitiv, căci «g e ţii erau
adînc impresionaţi de taina şi tăcerea austeră, ca şi de asprimea porun
cilor m arilor lor preoţi, astfel încît chiar regii lor mărturiseau că naţiu
nea getică se arăta mult mai ascultătoare de îndemnurile lor, cînd ştiau
că vin după inspiraţia divină, decît dacă ar fi avut a se supune numai
violen ţei şi am eninţărilor» 52.
Rolul sacerdoţiului în întărirea unităţii statale. Activitatea sacerdo
ţiului geto-dac nu a fost dedicată însă doar revirimentului moral al popo
rului, ci şi edificării unei culturi naţionale unitare, reunind în ea toate
tradiţile locale valoroase. Epoca lui Burebista şi a lui Deceneu a fost
marcată de cele mai strălucite izbînzi în acest sens.
Acum s-au ridicat în Munţii Orăştiei grandiosul sistem de fortifica
ţii şi centrul religios, astronomic, administrativ şi cultural unde «Bure
bista şi Deceneu şi-au format instituţii trainice, ierarhie verificată, aşe
zaţi în locuinţe şi sanctuare adecvate cerinţelor lo r » 53. A ic i se găsea şi
«a cel munte sfînt ce sim boliza unirea întregului neam » 54.
Dacă Burebista îşi asumase sarcina păstrării integrităţii politice a
statului centralizat, a înfloririi lui economice, Deceneu răspundea de fo r
ţa morală a poporului, de cultivarea spirituală a acestuia.
Opera lui culturalizatoare este descrisă cu lux de amănunte de că
tre Iordanes, care explică reuşita acţiunilor lui prin creditul neli
mitat pe care i-1 acordau g e ţ i i : «E i socoteau ca noroc şi cîştig, drept
unica lor dorinţă, îndeplinirea în orice chip a lucrurilor pe care le sfă
tuia îndrumătorul lor, Deceneu, judecind că este folositor să realizeze
aceasta. El, observînd înclinarea lor de a-1 asculta în toate, şi că ei sînt
din fire inteligenţi, i-a instruit în aproape toate ramurile filozofiei, căci
48.
49.
51.
53.

Strabon, VII, 3, 4, după «Fontes...», I, p. 229.
V. Pârvan, op. c/f., p. 158.
50. Ibidem, p. 151.
Strabon, VII, 3, 11, după «Fontes...», I, p. 237.
52. V. Pârvan, op. cit., p. 163.
Diac. Canf. P. I. David, art. cit., p. 588.
54. Ibidem.
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era un maestru priceput în acest domeniu. El i-a învăţat etica, dezvăţîndu-i de obiceiurile lor barbare, i-a instruit în ştiinţele fizicii, făcîndu-i
să trăiască conform legilo r naturii, transcriind aceste legi, ele se păs
trează pînă azi sub numele de belagines ; i-a învăţat logica, făcîndu-i
superiori celorlalte popoare, în privinţa minţii f dîndu-le un exemplu
practic i-a îndemnat să petreacă viaţa în fapte bune ... le-a arătat m er
sul planetelor şi toate secretele astronomiei. Comunicînd acestea .şi alte
multe goţilor (geţilor) cu măiestrie, Deceneu a devenit în ochii lor o
fiinţă miraculoasă, încît a condus nu numai pe oamenii de rînd, dar chiar
şi pe regi. Căci atunci a ales dintre ei pe bărbaţii cei mai de seamă şi
mai înţelepţi pe care i-a învăţat teologia, i-a sfătuit să cinstească anu
mite divinităţi şi sanctuare făcîndu-i preoţi...» 55.
Conştient de însemnătatea sacerdoţiului în viaţa politică, marele
preot a avut în atenţia sa şi întărirea prestigiului acestui grup de pur
tători de cuvînt ai săi în sînul poporului. Grija aceasta ţintea tot la
«asigurarea ordinii sociale, la consolidarea unităţii etnic-politice a getodacilor» 56.
Organzat ierarhic, clerul geto-dac avea stabilite sarcini precise, o fe 
rind astfel exem plul unui adevărat organism pan-dacic. Era reglementat
totul, începînd cu asigurarea «transmiterii poruncilor» şi terminînd cu
obligaţiile de asistenţă a celor ce o solicitau. G rija faţă de popor a slu
jitorilo r marelui preot este considerată pe bună dreptate cheia succe
sului în formarea statului centralizat51.
Slujirea dezinteresată a neamului era posibilă graţie statutului spe
cial al cinului preoţesc geto-dacic. Izvoarele vech i sugerează mai curînd existenţa unui «ordin călugăresc» 58, practicant al virtuţilor predi
cate şi trăitor al unei v ie ţi pline de privaţiuni autoimpuse. Fie că erau
cunoscuţi sub numele de ăfîiot, xxtotai, vaicvopâxat
sau TcoXîotat, toţi
exercitau o influenţă puternică asupra poporului.
După cum reiese din ştirile transmise de Strabon şi Iordanes, la ma
rile succese p olitice şi m ilitare ale lui Burebista, a avut un aport hotărîtor omul său de taină, Deceneu.
Coborînd de pe Cogaionon, unde se afla sanctuarul lui Zalmoxis,
acest «v izio n a r» a ven it la curtea regelui get, începutul conlucrării lor
constituindu-1 «nnirea triburilor dace din Transilvania cu acelea ale g e 
ţilor dunăreni, primul pas şi cel mai d ecisiv din întregul proces al marii
unificări geto-d ace» 59.
Afin ităţile spirituale, întem eiate pe credinţa comună în nemurire,
ale triburilor daco-getice «isto vite de răzb oaie» au oferit şansa reunirii
lor între hotarele unui singur stat, sub o dublă autoritate, seculară şi re
ligioasă. Tradiţia getică, după care poruncile regale dobîndeau putere
numai după promulgarea lor de către m arele preot, ne face să realizăm
55.
56.
57.
58.
59.

Iordanes, Getica, 69, 71, după «Fontes...», II, p. 417, 418.
N. Gostar, V. Lica, op. cit., p. 101.
La Diac. Conf. P. I. David, art. cit., p. 591.
V. Pârvan, Getica, p. 162.
R. Vulpe, art. cit., în loc. cit.
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adevăratele dimensiuni ale elementului religios im plicat în păstrarea şi
întărirea coeziunii statale.
Chiar după dezmembrarea marii formaţiuni politice a lui Burebista,
eforturile sacerdoţiului pentru menţinerea unităţii spiritual-etnice n-au
încetat, apărînd ulterior, în acest scop, şi regii-preoţi, precum Comosicus îşi Scorilo.
Rămîne sugestiv faptul că statul dac al lui Decebal se va dezvolta
peste un secol şi ceva, din nucleul păstrat în Munţii Orăştiei de către
Deceneu şi urmaşii săi.
In epoca' lui Decebal reîn vie credinţa în Zalmoxis, în acelaşi timp
în regiunile pontice pătrunzînd creştinismul. Treptat «ierarhia zalmoxean ă» este convertită de ierarhia creştină şi totodată se plămădeşte un
nou popor, daco-romanii. A ceştia au m oştenit şi au transmis posterităţii,
pînă la noi, crezul lor în unitatea naţională şi permanenţa neamului
nostru.
IN F L U E N Ţ A B I Z A N T I N A PE T E R IT O R IU L M U N T E N I E I
I N SEC. V I I — X III, I N L U M I N A I Z V O A R E L O R L IT E R A R E ,
A R H E O L O G I C E ŞI N U M I S M A T I C E *
Drd. ILIE CATRINOIU

Prelim in a rii. După prăbuşirea frontierei Dunării de Jos a Imperiului
roman de răsărit, la începutul sec. al V ll-le a (602), dar îndeosebi după
crearea puterii statale protobulgare la sud de Dunăre (681) şi pînă la
supunerea acesteia de către Imperiul Bizantin, sub Ioan I Tzimisches
(971) şi apoi sub V asile II Bulgaroctonul (1018), legăturile ţinuturilor de
la Dunărea de Jos cu Bizanţul au slăbit foarte mult, dar nu s-au întrerupt
cu totul. De altfel, în sec. V II— IX, însuşi Imperiul cu capitala la Constantinopol trece printr-o mare criză cu caracter general, cunoscută sub
numele de «perioada secolelor întunecoase». In realitate, aceasta este
o perioadă de adînci transformări, în care locul antichităţii grecoromane cu rămăşiţe sclavagiste îl ia o altă lume, bazată pe noi
relaţii social-econom ice şi cu un nou sistem de organizare politicoadministrativ
în cursul sec. V II— V III, pe spaţiul dintre Balcani şi Carpaţii nor
dici, are loc a doua etapă în procesul de etnogeneză a românilor, etapa
de desâvîrşire a form ă rii p oporului român şi a lim b ii sale. Aceasta se
realizează pe baza tradiţiilor nord şi sud-dunărene, a participării e le 
mentului slav şi a acţiunii în continuare a civ iliza ţie i bizantine. N oul
element etnic care intervine în procesul de formare a poporului român
sînt slavii. Dacă revărsarea slavilor în Balcani la începutul sec. V II a
dus la fărîmiţarea Rom âniei balcanice, în schimb, populaţia romanică de
la nord de Dunăre, mai numeroasă, cu un potenţial biolo gic şi economic
superior, şi cu o organizare socială mai închegată, i-a asimilat pe slavi,
devenind factorul principal al romanităţii răsăritene. Acum, românii
*
Lucrare de seminar întocmită şi susţinută la specialitatea Bizantinologie, în
cadrul cursurilor pentru pregătirea doctoratului în Teologie sub îndrumarea Domnului
Brof. dr. Emilian Popescu, care a dat şi avizul de publicare.
1. I. Bamea — Ştefan Ştefănescu, D/n istoria Dobrogei, III, Buc., 1971, p. 7—9.
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încep să fie m enţionaţi de unele izvoare externe sub denumirea de
vla hi sau b la h i2. In mod deosebit trebuie menţionat faptul că, deşi in
vadată de bulgari, «Romania est-balcanică» nu^şi va înceta întru totul
legăturile cu românii nord-danubieni, ştiut fiind că, atît Dobrogea cît şi
estul şi sudul Munteniei, constituiau, putem spune, «g ra n iţe le » Bi
zanţului.
Bazaţi pe izvoa re mai vechi, istoricii noştri contemporani au ajuns
la concluzia că populaţia străromână de la nord de Dunăre era orga
nizată în obşti teritoriale sau săteşti, formaţiuni social-econom ice
şi totodată, politico-militaire din timpul m igraţiei popoarelor, anterioare
formării statelor româneşti. V echea obşte românească avea aceleaşi
trăsături fundamentale ca şi obştea bizantină. Fiecare membru al unei
comunităţi săteşti era om liber, cu dreptul de proprietate asupra lotului
său de pămînt, ca şi în comuna rurală bizantină. Loturile proprietate in
dividuală nu se împărţeau periodic ca în obştea slavă şi germană, ci se
moşteneau. Pădurile, păşunile, apele, morile, erau proprietate colectivă.
M em brii obştii erau băştinaşi iar conducerea se exercita de către adu
narea generală, sfatul bătrînilor şi căpetenia militară (jude, jupan, cneaz),
a cărei putere la început temporară, a devenit mai tîrziu permanentă şi
chiar ereditară. A s tfe l au luat naştere primele formaţiuni politice —
uniuni de obşti sau «ţă ri» — , prem ergătoare statelor feudale rom âneşti3.
Un viu interes îl prezintă în acest sens documentul din 2 iunie 1247
«A lb a regală», dat de regele Ungariei, Bela al IV-lea, prin care, «în tă
rea cavalerilor ioaniţi ţara Severinului împreună cu cnezatele lui Ioan
şi Farcaş, precum şi toată Cumania şi toate v en itu rile din aceste re 
giu n i». A şa cum se ştie, «ţara lui Seneslau, voievod u l rom ânilor», des
pre care este vorba, cuprindea regiunea muntoasă, deluroasă şi de şes
a M unteniei vestice, adică îm prejurimile Argeşului, Muscelului, Dîm bo
viţei, Oltului, Teleormanului, şi poate chiar pe cele ale Prahovei. De
aceea, relatarea regelui în legătură cu ţara lui Seneslau, prezintă pentru
subiectul nostru un interes deosebit deoarece afirmă că, «le -a lăsat ţara
aşa cum au stăpînit-o pînă în acel moment. De atunci încolo — se spune
mai departe — , jumătate din toate veniturile, foloasele şi slujbele, în
cuviinţate şi jurate de înălţimea regală v or fi plătite vistieriei regale...
cheltuielile ce se v o r face cu paza cetăţilor sau întăriturilor trebuie să
se poarte împreună- cu noi... ca de pildă cele cu privire la biserici, mori
şi toate ce lela lte ...»4. Din această relatare rezultă că la acea dată, M un
tenia era o zonă independentă, cu o vech e populaţie românească foarte
numeroasă şi bine organizată. Cuvîntul «b is e ric i» dovedeşte că în acea
stă zonă exista în vrem ea respectivă, o bună organizare ecclesiastică.
M enţionarea unor cetăţi ne îndreptăţeşte apoi să afirmăm că, aici, putea
fi vorba de o mai vech e d ezvoltare a meşteşugurilor, de o reurbanizare
2. Hadrian Daicovioiu, în Istoria României, Buc., 1969, p. 102—'103; Gh. Ştefan,
Formarea poporului român şi a limbii sale, Buc., 1973, p. 48—49, 51— 52 j I. Barmea,
Arta creştină In România, voi. II, Buc., 1981, p. 7—8.
3. Ştefan Pascu, !n Istoria României, op. cît, p. 113— 115; Eugenia Zaharia,
Populaţia românească în Transilvania în sec. V II— XIII, Buc., 1977, p. 106— 121 ; I. Barnea, op. cit,, p. 8; V. Al. Georgescu, Preemfiunea în istoria dreptului românesc, Buc.,
1965, p. 22—24.
4. Documente privind istoria României, B, veacul XIII, XIV, X V (1247— 1500),
Buc., 1953, p. 3.
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pe care regiunile de pe limesul danubian o cunoscuseră odată cu re 
venirea frontierei bizantine aici, în timpul împăratului Ioan Tzimisches
(971). De altfel, mulţimea şi diversitatea m ărturiilor istorice ne d o v e 
desc că, odată revenind la frontiera dunăreană, timp de două secole,
Bizanţul şi-a intensificat legăturile cu ţinuturile de la nord de fluviu,
asupra cărora şi-a extins controlul, iar uneori chiar stăpînirea politicom ilitară. Flota ^bizantină a apărut mai des şi a înaintat mai adînc pe
apele Dunării, iar în anumite momente armatele bizantine au trecut flu
viu l în urmărirea pecenegilor, cumanilor şi rikighiarilor, care atacau te
ritoriul Imperiului. Dunărea redevenea nu numai frontieră, ci şi arteră
de circulaţie şi de control a ţinuturilor ce o m ărgineau de o parte şi de
alta, pentru asigurarea liniştii într-o zonă mereu ameninţată de noi
năvălitori. Paralel cu activitatea militară, se desfăşura şi o activitate in
tensă cu caracter religios, care avea ca centre principale, m itropoliile
din Durostorum (Dorostolon, Dristra-Silistra) şi Vicina, centre care au
jucat un rol im portant în păstrarea O rtod oxiei în regiunile rom âneşti5.
Izvoa re literare. După cum era de aşteptat, în perioada de criză a
sec. V I I — IX, izvoa rele literare, în general, şi cronicarii bizantini în
special, nu fac v re o menţiune despre teritoriile de la nord de Dunăre.
A b ia pe la m ijlocul sec. al X-lea, împăratul şi scriitorul Constantin
Porfirogenetul m enţionează unele rîuri şi oraşe de pe teritoriul ţării
noastre, iar cu p rivire la regiunea de est a Munteniei, ţine să ne aducă
la cunoştinţă că : «în părţile de jos ale fluviului Dunărea, în faţa Dristrei (Silistra), se întindea Patzinakia (ţara pecenegilor), locuirea lor
ţinînd pînă la Sarkel (azi satul Timljansk, pe Donul inferior), cetatea
c hazarilor» (D e administrando Im perio, 42, 15— 23) 6. P otrivit noilor cer
cetări, această ultimă inform aţie nu corespunde însă realităţii, deoarece
s-a d ovedit că pătrunderea pecen egilor în Cîmpia M unteniei a avut loc,
cel mai devreme, în ultimul sfert al sec. al X-lea, sau cel mai tîrziu, în
anii 1000— 1001 7.
Două izvoa re diferite ne dau date preţioase cu privire la existenţa
unor oraşe sau aşezări întărite pe malul stîng al Dunării de pe teritoriul
M unteniei, în a doua jumătate a secolului al X-lea.
Unul este C ronica de la K ie v sau «C ron ic a lu i N e s to r», care, referindu-se la evenim ente petrecute în timpul împăratului bizantin N ichifor Focas (963— 969) la Dunărea de Jos, ne inform ează că, în anul 968,
cneazul Sviatoslav al K ievului, chemat de acesta îm potriva bulgarilor,
a luat în stăpînire «80 de oraşe de la Dunărea de Jos şi s-a aşezat să
cnezească în Pereiaslaveţ, luînd dări de la greci». Indiferent dacă prin
Pereiaslaveţul de pe Dunăre trebuie să înţelegem Prislava (N ufărul, jud.
5. Eugen Stănescu, Byzance et Ies Pays Roumains aux IX -e —XV-e sikcles, în
XTV-e Congres internaţional des etudes byzantines, Bucarest, 6— 12 sept. 1971, Rapports, IV, p. 11— 28; I. Rămureanu, Mitropolia Vicinei şi rolul ei In păstrarea ortodo
xiei In ţinuturile româneşti, în De la Dunăre la Mare, Galaţi, 1979, p. 149— 169; Docu
mente privind..., p. 5.
6. Const. Porphyrogenitus, De administrando Imperio, ed. Gy. Moravcsik — R. J.
H. Jeakins, Budapesta, 1949. p. 182; Fontes historiae daco-romanae, voi. II, (F.H.D.R.),
Buc., 1970, p. 668—669.
7. P. Diaconu, Les Petchenegues au Bas-Danube, Buc., 1970, p. 22—23 şi 38,
nota 94; M. Sîmpetru, La r&gion du Bas-Danube au X-e sfecle de notre ăre, în
Dacia, N.S., 18, 1974, p. 256.
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Tulcea) sau altă localitate, este clar că, autorul cronicii citate vrea să
ne inform eze despre existenţa unui mare număr de oraşe în regiunea
Dunării de J o s 8. Unele cercetări din ultimul timp, asupra cărora vom
reveni mai jos, au identificat urmele unor aşezări cu caracter urban şi
pe malul stîng al Dunării din Muntenia, despre care trebuie să admitem
că, au intrat temporar în stăpînirea cneazului Kievian. Cu p rivire la
astfel de aşezări, ne dă date mai precise al doilea izv or la care ne re 
ferim , şi anume, C ronica lu i Skilitzes-Kedrenos. Descriind bătălia din
anul 971 de la Dorostolon (Silistra) dintre bizantini şi kievien i, cronica
rul bizantin ne relatează că, după victoria celor dintîi, s-au prezentat la
împăratul Ioan Tzim isches «soli din Constantia şi din celelalte fortăreţe
(<ppoopia) ridicate dincolo de Dunăre, cerîndu-i iertare pentru că se aliaseră cu Sviatoslav, cneazul Kievului, predîndu-se împreună cu fortăreapKoxupm^axa) lor. Primindu-i cu bunăvoinţă, împăratul a trimis oa
meni da să preia fortăreţele şi oaste îndestulătoare pentru paza l o r » 9.
Din cuprinsul relatării rezultă că pe malul stîng al Dunării se aflau aşe
zări întărite, locuite fără îndoială de o populaţie stabilă, diferită de tri
burile în m igraţie şi condusă de şefi locali. Supunerea cu repeziciune a
statului bulgar, determinase aceste cetăţi să treacă de partea trupelor
victorioase ale lui Sviatoslav, m otiv pentru care, d elegaţii lor veneau
acum să ceară iertare şi supunere împăratului bizantin. Ele sînt o dovadă
a continuităţii de viaţă a populaţiei locale şi a legăturilor neîntrerupte
dintre cele două maluri ale Dunării. Din textul cronicarului bizantin
rezultă apoi că şi Constantia se afla pe malul stîng al Dunării, ea fiind
probabil Constantiniana Daphne, localitate întem eiată de Constantin cel
M are şi rezidită din tem elii de Justinian, pentru a servi drept cap de pod
contra barbarilor ajunşi pînă la Cîmpia munteană, presupusă a fi existat
undeva în apropiere de confluenţa Argeşului cu Dunărea, dar încă ne
identificata pe te r e n 10. Este de presupus că noua themă întem eiată de
Tzimisches de-a lungul Dunării de Jos şi cunoscută sub numele de Paristrion (Paradunavon) sau Mesopotam ia A p usului11, îşi întindea stă
pînirea şi pe malul stîng al fluviului.
O inform aţie neluată în seamă pînă acum cu p rivire la populaţia
locală (română) din stînga Dunării, cel mai probabil de pe teritoriul
M unteniei de astăzi, şi legăturile ei cu Imperiul, este cea a lui Ioan M avropus, unul din cei mai de seamă reprezentanţi ai intelectualităţii b i
zantine din sec. al Xl-lea, ajuns m itropolit de Evhaita (1043— 1053). Referindu-se la p ecenegi pe care-i numeşte «sciţi», Ioan M avropus îi
8. G. Popa Lisseanu, Izvoarele istoriei românilor, V I I : Cronica Iui Nestor, Buc.,
1935, p. 71— 73 ; I. Bamea-Şt. Ştefănescu, op. cit., p. 13—14.
9. Kedrenus, voi. II, Bonn, 1939, p. 401 ; F.H.D.R., op. cit., III, Buc., 1975, p. 1141.
Despre acelaşi eveniment vorbeşte şi cronicarul bizantin I. Zonaras, Cronica, 34, în
F.H.D.R., p. 217.
10. I. Bamea-Şt.Ştefănescu, op. cit., p. 73—74. Nu excludem nici posibilitatea ca
Kedremos să se fi referit la oraşul Constanţa de pe malul Mării. E. Stăinescu, op. cit.,
p. 12, este de părere că textul cronicarului bizantin a ajuns pînă la noi incomplet şi
că la origine, el vorbea de două ambasade: una din partea fortăreţelor de dincolo de
Dunăre, şi alta din partea oraşului Constantia (Constanţa).
11. N. Oikonomides, Recherches sur i'histoire du Bas-Danube aux X —X I siecles.
Mesopotamie de l'Occident, în Revue des ctudes sud-est europeenes, III, 1965, 1—2,
p. 57—80.
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descrie ca sălbatici, fără lege, nici religie, jefuind şi trecînd prin sabie
tot ce le cădea în cale, şi că erau totodată cei mai groaznici dintre
toţi sciţii. «Prin ja f şi-au dobîndit ţara pe care o locuiau pînă acum, iz
gonind dintr-însa pe cei ce sălăşluiseră mai înainte acolo şi care erau
mai s la b i; faţă de aceştia din urmă stăpînitorii «n oştri» din vechim e nu
şi-au precupeţit grija, dar războiul cu aceia era întotdeauna greu..., căci
barbarii... de multe ori au încercat să treacă Istrul, pe malul căruia, de
partea cealaltă, locuiau ca să ne strice ţara» 12.
Din text rezultă prezenţa în masă a uneî populaţii stabile, care
nu putea fi alta decît cea autohtonă românească. Pe de altă parte, reiese
grija de mai înainte a Imperiului faţă de populaţia locală din stînga
Dunării, în faţa năvălitorilor barbari.
O
inform aţie deosebit de interesantă o găsim la persanul Gardizi,
trăitor în sec. al X l-lea, care în capitolul al IV -lea al operei sale «Z ayn
ad-achbar» (Podoaba istoriilor), face unele referiri privitoare la românii
nord-danubieni din perioada respectivă. Acesta spune că, «lîn gă slavi
este un popor din Imperiul roman (ăz Rum), şi toţi sînt creştini şi pe ei
îi numesc N-n-d-r. Şi ei sînt mai mulţi decît maghiarii... Şi sub N-n-d-r
pe marginea fluviului, este un munte mare şi apa (fluviul) iese pe lîngă
acest munte. Şi dincolo de acest munte este un popor creştin şi ei sînt
numiţi M -r-vât (M -r-dât?). Şi ei sînt un popor numeros... ei au venituri
şi semănături şi vie, căci la ei apa lor curge pe deasupra pămîntului
şi aşa se zice că numărul lor e mai mare ca al rom anilor (Rum )». A . Decei identifică fluviul de care vorbeşte Gardizi cu Dunărea, acel «munte
m are» cu Carpaţii sudici, iar populaţia amintită, cu românii creştini aşe
zaţi între Carpaţi şi Dunăre, deci în Cîmpia M u n ten ie i13. Iată prin urmarer încă o mărturie vie, care dovedeşte ca multe altele, atît densitatea
populaţiei româneşti din această zonă a patriei noastre, continuitatea
aceloraşi îndeletniciri despre care la 1247 v a aminti «Diplom a C avale
rilor Ioan iţi», cît şi păstrarea cu sfinţenie a credinţei strămoşeşti.
Gîndindu-ne la perioada în care Gardizi aminteşte despre aceşti
ăz Rum, N -n-d-r sau M -r-vât, putem presupune că este vorba de acel
«neam al g eţilo r» (-co -cav fe'cujv e&voS),
amintit de istorici bizantini cu
ocazia expediţiei lui Isaac Comnenul îm potriva pecenegilor în anul
1059 la nord de D unăre14.
Această populaţie, considerată de unii istorici ca aparţinînd Im pe
riului, rămăsese din cauza v itreg iilo r vrem ii în afara lui şi fusese lăsată
singură să ţină piept năvălitorilor. Această idee o vom întîlni un secol
mai tîrziu exprimată de un barcagiu de la Dunăre chiar împăratului M anuel I Comnenul. Ioan Kinnamos, secretarul împăratului, ne povesteşte
că, în prim ăvara anului 1148, pe cînd M anuel se afla în îm prejurim ile
oraşului Philippopolis (P lovd iv, Bulgaria), a fost înştiinţat că hoarde de
12. Ioan Mavropus, A Iui Ioan, Preaslîntul M itropolit al Evhaitelor, cuvintare de
ziua pomenirii noului purtător de biruinţă şi pentru acum făptuita minune cu bar
barii,, în F.H.D.R., p. 5.
13. A. Decei, Asupra unui pasagiu din geograful persan Gardizi (extras din
volumul omagial pentru fraţii Al. şi I. I. Lapedatu), Buc., 1936, p. 16—26.
14. M.Psellos, Chronograiia, !n F.H.D.R., III, p. 49; M. Attaliates, Istoria, ibidem,
p. 69; Ana Commema, Alexiada, op. cit., p. 83—85; Vezi şi I. Barnea, Din istoria Dobrogei, p. 132; B. Cîmpina, Le probleme de l'apparition des ktats i&odaux roumains,
în Nouvelles 6tudes d’histoire, Bucarest, 1995, p. 192—.194.
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cumani (sciţi) trecuseră Istrul, prădînd şi jefuind tot ce le cădea în cale.
Indreptîndu-se spre Dunăre, în urmărirea năvălitorilor, împăratul a po
runcit ca flota im perială să înainteze în apele fluviului, pentru a face
legătura cu armata de uscat şi a tăia retragerea inamicului. Intre timp
i s-a adus la cunoştinţă că, cumanii, încărcaţi de pradă din ţinuturile
Imperiului, trecuseră Dunărea şi se aşezaseră undeva, nu departe de
malul fluviului. A flîn d aceasta, împăratul s-a îndreptat în grabă spre
Dunăre. A ic i, întîlnind o barcă din cele obişnuite în părţile locului,
cioplite dintr-un singur trunchi de copac (m onoxilă), a poruncit s-o
aducă la el. «Barcagiul însă era un om dintr-o bucată şi, cînd a auzit că
împăratul a trimis după dînsul, zise : «D acă împăratul se îngrijea de ne
v o ile «noastre», nici Demnitzikos n-ar fi fost cucerit..., şi nici bunurile
noastre n-ar fi fost luate şi duse de barbari după bunul lor plac». Se
spune că atunci împăratul supărat de aceste vorbe, a spus: «Să nu fiu
eu acela căruia Dumnezeu i-a încredinţat conducerea rom eilor (bizan
tinilor), dacă sciţii (cumanii) nu v or plăti îndată pentru îndrăzneala
lo r !» . Fără să mai aştepte sosirea flotei, el a făcut un pod de bărci, pe
care a trecut Dunărea împreună numai cu 500 de soldaţi, lăsînd grosul
armatei pe malul de sud al fluviului. Înaintînd la nord de Dunăre, a dat
peste două rîuri navigabile, pe care, ca să le treacă, a trebuit să aducă
b ărcile de la Dunăre cu ajutorul cailor. După ce a trecut cele două rîuri,
a străbătut un ţinut întins, ajungînd la muntele Tenuorm on, unde a dat
peste tabăra cumanilor, dar aceştia plecaseră cu puţin mai înainte. Continuîndu-şi drumul, cumanii au fost în cele din urmă ajunşi şi învinşi,
mulţi căzînd pe cîmpul de luptă, iar alţii fiind făcuţi prizonieri, printre
aceştia din urmă aflîndu-se şi o căpetenie a lor cu numele Lazăr. C ei
lalţi au izbutit să fugă în «desişurile munţilor, foarte numeroase în acest
ţinut». Printre cei care se întorceau acum în sudul Dunării, se afla aşa
cum ne inform ează cronicarul, şi un oarecare Sota, «om însemnat prin
b ogăţie şi ob îrşie» care fusese luat prizonier de către cum ani15. E veni
m entele descrise de Kinnamos au fost localizate în mod diferit de către
istorici. Unii înclină să identifice D em nitzikos cu Zim nicea, iar T enu or
mon cu codrii V lăsiei din Cîmpia Munteniei. Aceasta pentru că, zic
ei, n-ar fi vorba de munte (to opo?)> ci de limită, graniţă, teritoriu 6 (opoî).
adică o confuzie făcută de copiştii scriitorului Kinnamos în cursul
timpului.
Tenuormon de unde şi Teleorman, iar în sudul Dobrogei «D eliorman», «Pădure nebună», este denumirea turcă, în speţă cumană, pentru
codrii V lăsiei. P otrivit acestei afirmaţii, cele două rîuri n-ar putea fi
decît undeva prin părţile Munteniei. De aceea, cei mai mulţi socotesc
că este vorba de V ed ea şi Teleorm an sau A rge ş şi D îm b o viţa16. Căpe
tenia cu numele Lazăr este cel mai probabil un român, iar Sota, al cărui
nume foarte cunoscut printre aromâni, ne face să presupunem, pe de o
parte, că în trupurile înaintaşilor săi pulsase sînge de dac îşi roman, iar
15. Ioan Kinnamos, Epitoma, în F.H.D.R., p. 233— 2137.
16. Pentru încercarea de identificare a celor două rîuri cît şi a cetăţii Demnit
zikos, vezi bibliografia de la I. Barnea, op. cit., p. 157— 160. Cei maii mulţi istorică,
printre care, Vasilevsky, Grot, Iorga, Bănescu, Mutafdev, Zlatarski, ş.a., iau situat
expediţia lui Manuel Comnenul în regiunea Teleorman-Ilfov, din cauza marii ase
mănări de nume Tenu Ormon-Teleorman şi Demnitzikos-Zimnicea.
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pe de altă parte, că în perioada respectivă, acesta nu putea fi altceva
decît rom ân17.
V e s tig ii arh eologice şi numismatice. Ştirile literare sînt confirmate
şi completate de o serie întreagă de v e stigii arheologice şi numismatice,
mai puţine pentru secolele V II— IX, mai numeroase pentru secolele X —
X III, în cele mai multe cazuri ele constituind baza documentării noas
tre despre întreaga perioadă de care ne ocupăm.
Printre cele dintîi vestigii care trebuie m enţionate este tezaurul de
monede şi obiecte de podoabă din secolul al V lI-lea , descoperit întîmplător în 1965, în com. Priseaca, jud. O lt (17 km. N N E de Slatina). T e 
zaurul constă din 141 monede de argint, dintre care 8 piese de la îm 
păratul Constans al II-lea (641— 688) şi 133 de la fiul acestuia, împăratul
Constantin al IV -lea (688— 685). La acestea se adaugă doi cercei de ar
gint, alcătuiţi din cîte o tijă circulară avînd în partea de jos o anexă în
formă de buton hemisferic, împodobit pe faţă cu un ornament cruciform,
iar pe margini cu pseudogranulaţii triunghiulare, ce-i dau acesteia as
pectul de stea, de unde şi denumirea de «c e rce i cu anexă (bază) ste
lară». întregul tezaur a fost găsit într-o oală de lut ars de factură locală,
ceea ce a dus la concluzia că el a aparţinut unei căpetenii locale, con
stituind o dovadă preţioasă a relaţiilor regiunii dintre Carpaţi şi Dună
rea de Jos cu Imperiul bizantin în a doua jumătate a sec. al V lI-lea .
Tezaurul a fost îngropat în jurul anului 680, cînd în spaţiul carpatobalcanic a avut loc o dublă mişcare de migraţie, pe de o parte cea a
avarilor care v o r întemeia în centrul Europei «a l doilea kaganat» (circa
680— 796), pe de alta cea a protobulgarilor care se v o r aşeza în nordestul Peninsulei B alcanice18.
A lţi doi cercei bizantini de argint, de acelaşi tip cu cei de la P ri
seaca, dar reprezentînd o fază mai timpurie decît aceştia, s-au desco
perit în cimitirul de inhumaţie de la Sărata Monteoru, jud. Buzău. Ei
sînt consideraţi im itaţii ale unor prototipuri bizantine mai perfecţionate,
şi atribuiţi primei jumătăţi a secolului al V l I - le a 19.
C ercei de bronz sau argint, uneori de argint aurit, de un tip înrudit
cu cei de la Sărata M onteoru şi Priseaca, dar mai m ici şi mai simpli,
s-au descoperit în cimitirul biritual de la Izvorul, jud. Giurgiu (sec.
V II— V III) M.
Data de circa 680 la care ne-am referit mai sus, este considerată
un moment de răscruce istorică, ea reprezentînd «term enul cronologic
17. P. Diaconu, Les Coumans au Bas-Danube aux Xl-e et Xll-.e siecles, Buc.,
1978, p. 78—90 (cu bibliografia); P. S. N., A propos du Tenu Ormon (Teleorman) de
Kinnamos, în Geographica bizantina, Paris, 1981, p. 81— 91 (cu bibliografia mai veche).
18. M. Butoi, Un tezaur de monede şi obiecte de podoabă din secoiul al V lI-lea
descoperit în com. Priseaca, Slatina, în Studii şi comunicări, Muzeul Piteşti, 1, 1968,
p. 94— 104; Maria Comşa, Quelques donnees concernant les rapports des territoires
nord-danubiens avec Byzance aux VJ-e— V lII-e siecles, în Revue des ttudes sud-est
europennes, t. IX, 1971, 3, p. 378 şi 386; B. Mitrea, în Studii şi cercetări de numisma
tică, VI, 1975, p. 113— 125.
19. I. Nestor, Continuitate în istoria formării poporului român, (II). Revelaţia unor
vestigii arheologice, în Magazin istoric, III, nr. 6 (27), iunie, 1969, p. 25; Maria Comşa,
op. cit., p. 378.
20. B. Mitrea, Unele probleme în legătură cu necropola preleudală de la Izvorul,
(r. Giurgiu), în Studii şi cercetări, de istorie veche, 18, 1967, 3, p. 455.
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post quem (ultim ul termen) pentru transformarea atît a situaţiei politico-militare, cît şi a culturii materiale în spaţiul carpato-balcanic. A cest
din urmă fapt este confirmat arheologic prin împrejurarea că după această
dată — şi anume curînd — cultura m aterială din spaţiul dintre Carpaţii nor
dici şi Balcani «se transformă şi capătă aspectul Pro to d rid u » 21. Aceasta
nu este altceva decît continuatoarea ansamblului cultural Ip oteştiC în deşti-C iu iel, cultură cu aspect rural a populaţiei locale din sec. V —
V II de pe teritoriul Munteniei. Cultura D ridu v a prelua ştafeta acesteia
şi v a ajunge la cea mai mare înflorire în sec. X — XI, inclusiv. Ea s-a
răspîndit pe întreg teritoriul carpato-balcanic, la comunităţile rurale or
ganizate în obşti teritoriale de tipul comunei rurale bizantine, din re
giunile de deal, dar mai ales de cîmpie, iar în sec. X, şi în aşezările ur
bane care au luat fiinţă în regiunea Dunării de Jos şi chiar mai departe
spre nord, sub influenţă bizantină. Ponderea precumpănitoare, în cul
tura Dridu o constituie elem entele romanice şi bizantine, aria ei de răspîndire cuprinzînd întreaga zonă a romanităţii orientale, în care s-au
integrat atît autohtonii cît şi populaţiile m igratoare stabilite îndeosebi
la sud de Dunăre. Cultura Dridu are un caracter unitar, pe plan politic
corespunzînd etapei prestatale sau prem ergătoare întem eierii statelor
feudale româneşti. Influenţa bizantină asupra culturii Dridu este atestată
de prezenţa monedelor, a s igiliilor şi a podoabelor bizantine, a ceram icii
smălţuite, a am forelor şi ulcioarelor am foroidale, de tradiţie romană şi
romano-bizantină (sec. IV — V I), a reintroducerii treptate a roţii rapide
în confecţionarea ceram icii locale, a introducerii oalei cu toartă, a stră
chinii smălţuite şi a ulcioarelor cu picior înalt, toate forme şi tehnici
ce stau la baza ceram icii m edievale româneşti
Ceramica de tip bizantin din aşezările aparţinînd culturii Dridu a
constituit obiectul unui studiu special numai pentru aşezările de la
B u cov-P loieşti23.
A s tfe l de ceramică a mai fost semnalată în aşezările de la Dridu
(Ilfo v ), Slon, Şirna (jud. Prahova), Băneasa-Bucureşti, Frăţeşti, Sultana
(jud. Giurgiu), Chirnogi (jud. Călăraşi)
T ot în cadrul acestei culturi merită a fi m enţionate o serie de m ate
riale de construcţie din lut ars (tuburi de apeduct, ţigle şi olane de acope
riş, cărămizi), de provenienţă sau influenţă bizantină, întîlnite cu înce
pere din sec. IX în următoarele aşezări de pe teritoriul M u n ten ie i:
Chirnogi, M ironeşti, Budeşti, O lteniţa şi Căscioarele (jud. Călăraşi),
Curcani, Radovanu şi Greaca (Ilfo v ), Slon, Tîrgşor şi Bucov (jud. Pra
hova). De menţionat că unele din aceste materiale poartă diferite orna
mente sau semne incizate înainte de ardere. Aceste materiale vădesc
în mod cert tendinţa de organizare urbană a unora din aşezările om e
21. I. Nestor, Continuitate..., p. 24—25.
22. Ibidem, p. 25—27 Eug. Zaharia, Dridu, art. în Dicţionar de istorie veche a
României, Buc., 1976, p. 246— 248; Eadem, Continuitatea daco-romană. Principalele
etape ale istoriei românilor în mileniul 1 şi regiunea subcarpatică de sud-est a Ro
mâniei, în Spiritualitate şi istorie la întorsura Carpaţilor, I, Buzău, 1983, p. 26— 28.
23. Maria Comşa, Die keramik vom byzantinischen typus aus den siedlungen
von Bucov-Ploieşti, în Dacia, N.S., XXIV, 1980, p. 223— 339.
24. Dan Gh. Teodor, Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizanţul în veacurile
V —XJ e.n., Iaşi, 1981, p. 61— 62.
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neşti de la nord de Dunăre 2S. Ele ne amintesc apoi de informaţia «C ro 
n icii lui N esto r» despre numărul mare al oraşelor de la Dunăre şi de
cea a cronicii lui Skylitzes-Cedren, în legătură cu fortăreţele (cppoupia)
din stînga Dunării, ai căror soli s-au prezentat în faţa împăratului Ioan
Tzimisches, ca să-i ceară iertare după victoria acestuia îm potriva kievien ilor lui Sviatoslav, la Dorostolon-Silistra, în anul 971 (v. mai sus).
Urm ele unor astfel de aşezări întărite, cu puternice ziduri de incintă
din cărămidă şi piatră, care s-au succedat între sec. IX — XII, au fost
descoperite pe o colină de la Slon-Prahova. Ele constituiau reşedinţa
unuia din prim ele cnezate româneşti din nordul Munteniei, care alcă
tuiau un sistem de fortificaţii de-a lungul unuia dintre im portantele dru
muri ce legau Muntenia de Transilvania, înainte de marea invazie a tă
tarilor din anul 1241 26.
Din rîndul obiectelor de metal din sec. V III— XI, ce pot fi socotite
produse de import bizantine, merită să fie amintite în primul rînd, două
depozite de unelte şi arme de fier de la C u rcan i27 şi R ad ovan u 28, jud.
Călăraşi, la care se adaugă descoperiri izolate de la Surduleşti, R oşiorii
de Vede, (jud. Teleorm an) şi B ucov-Ploieşti 29. O destul de mare răspîncjire au avut pe teritoriul M unteniei obiectele bizantine de podoabă, ca
şi cele de cult creştin din sec. V III— X I. A s tfe l de obiecte s-au găsit
la Bucov, Şirna şi Tîrgşor (jud. Prahova), Bragadiru-Bucureşti, Sultana
şi Chirnogi-Călăraşi, Izvoru-G iurgiu şi P ă u le a s c a -T e le o r m a n D in tr e
toate, merită a fi menţionat în mod special, un mic pandantiv descoperit
în aşezarea de la Dridu. Acesta este turnat din plumb, de formă circu
lară, avînd în partea de sus o proeminenţă cu un orificiu transversal
pentru agăţat, iar faţa principală decorată cu o cruce ale cărei braţe
sînt triunghiulare, avînd în m ijloc un mic cerc cu o granulă în centru.
Braţele crucii şi în mai mică măsură spaţiile dintre ele sînt decorate cu
o reţea de linii fine în relief. Pandantivul se aseamănă mult cu altul
din acelaşi metal, de la Păcuiul lui Soare (jud. Constanţa), ambele datînd
din sec. X — X I 3l.
Cultura sec. X II— X III din regiunea Dunării de Jos este o continu
are a culturii Dridu, avînd acelaşi caracter unitar ca şi aceea. Progresul
pe care l-a înregistrat această cultură şi grăbirea procesului de reurbanizare, început în sec. IX, se datorează contactului direct şi intens cu
Bizanţul, în urma reorganizării themei bizantine Paristrion (Paradunavon), într-o perioadă în care Imperiul cu capitala pe malul Bosforului
25. Mihai Sâmpetru, şi Done Şerbănescu, Ceramica de tip urban din aşezarea
medievală timpurie de la Chirnogi, în Studii şi cercetări de istorie veche şi arheolo
gie (S.C.I.V.A.), 26, 1975, 2, p. 241—270 ; Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 62.
26. Maria Comşa, Un knezat roumain des X-e—X lI-e si&cles â Slon-Prahova, în
Dacia, N.S., XXII, 1970, p. 303—317.
27. M. Comşa şi C. Deculescu, Un depozit de unelte şi arme descoperit la Cur
cani, în S.C.I.V.A., 23, 1972, 3, p. 469—473.
28. M. Comşa şi Elena Gheannoulos, Unelte şi arme din epoca ieudală timpurie
descoperite la Radovanu, în S.C.I.V.A., 20, 1969, 4, p. 617—621.
29. Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 63.
30. Ibidem, p. 65, 69—71.
31. Eug. Zaharia, Săpăturile de Ia Dridu. Contribuţie Ia arheologia şi istoria
perioadei de formare a poporului român, Buc., 1979, p. 94—95; I. Barnea, Arta creş
tină..., p. 212—213.
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atingea culmea înfloririi sale. în această perioadă, cultura vech e româ
nească a prim it pecetea bizantină, pe care o va purta tot timpul Evului
mediu şi în continuare pînă a z i 32. Am înarea unei organizări politice
puternice şi stabile, din cauza ultimului v a l de m igratori din sec. X I—
X III (pecenegii, cumanii şi tătarii) a făcut ca şi apariţia unor monu
mente impunătoare pe teritoriul de la nordul Dunării de Jos să fie
întîrziată pînă în sec. al X lV -lea. în ciuda v itreg iilo r vrem ii, în prima
jumătate a sec. al X lII-lea, la Curtea de Argeş a putut fi construită o
curte feudală, socotită a fi fost reşedinţa voievod u lu i român Seneslau,
menţionat de diploma ioaniţilor (1247), iar în cuprinsul acestei curţi,
o biserică, ale cărei tem elii au fost descoperite în 1969 în interiorul b i
sericii domneşti «Sf. N ico la e ». T em eliile bisericeşti «A rg e ş I», cum a
fost numită această capelă voievod ală, se întind pe o suprafaţă de
14 X 8 m, zidurile ei groase de 0,90— 1,20 m fiind construite din piatră
de carieră, bolovani de rîu şi cărămidă, legate cu mortar. Construită
înainte de marea invazie tătară din 1241, biserica a fost refăcută către
sfîrşitul sec. X III, şi dărîmată în cel următor pentru a se înălţa în ace
laşi loc, actuala biserică domnească 33.
T ot o ctitorie v oie v od a lă este probabil biserica Sinnicoarâ de la
Curtea de Argeş, despre care, pe bază de criterii stilistico-arhitectonice,
se admite că a fost zidită pentru cultul ortodox, către sfîrşitul sec. X III
începutul celui de-al X lV -le a , de meşteri români sau străini, dependenţi
de şantierele de la nord de Dunăre. Biserica are planul dreptunghiular,
cu dimensiunile de 15,50 X 8,50 m. Zidurile sînt de piatră alternînd cu
cîte 2— 5 rînduri de cărămidă ^
La Cetăţeni, jud. Argeş, au fost scoase la iveală, în urma unor in
tense săpături arheologice, tem eliile a două biserici de zid. Una este în
formă dreptunghiulară ai cărei pereţi erau acoperiţi ou frescă, de fac
tură bizantină de cea mai bună calitate. M ărturiile numismatice, stratigrafice şi stiliste dovedesc că, această biserică s-a ridicat, cel mai tîrziu
la începutul sec. al X lII-lea, dacă nu chiar şi mai devreme. Cea de-a
doua, este datată începutului celei de-a doua jumătăţi a aceluiaşi secol.
Este în plan treflat şi reprezintă cel mai vech i monument de acest gen
după biserica de la N icu liţel din sec. X I— X I I 3S.
Biserica mînăstirii Cotmeana, a fost atribuită pînă nu demult, sfîrşitului sec. al X lII-le a 38. Ultim ele cercetări au arătat însă, că ea aparţine
sec. al X lV -le a 37.
32.
Eug. Zaharia, op. cit., p. 156— 162; Idem, Populaţia românească..., p. 104— 105.
i 33. N. Comstantinescu, în Revue des etudes sud-est europeennes, VIII, 1970, I, p.
5 -fcl j idem, în Buletinul Monumentelor Istorice, 40, 1971, 3, p. 14—23 ; R. Theodorescu, Un mileniu de artă la Dunărea de Jos (400— 1400), Buc., 1976, p. 158— 161 ; I.
Barnea, op. cit., p. 20 şi 100.
34. Virgil Vătăşianu, Istoria artei ieudale In Ţările Române, Buc., 1959, p. 136—
138 i Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii In România, I, Buc., 1963, p. 69— 70: I. Barnea,
op. cit., p. 21 şi 104— 105.
35. Lucian Chiţescu, Anişoara Sion şi Spiridon Cristocea, în Cercetări arheologice,
VI, Buc., 1983, p. 54—69.
36. Virgil Vătăşianu, op. cit., p. 136.
37. Corina Popa, Arta creştină 3n România, voi. 3, Buc., 1983, p. 12 şi 78.
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Se pare că nici ansamblul rupestru de la C orbii de Piatră {M uscelA rgeş) nu poate fi datat mai devrem e de începutul sec. al X lV -le a 38.
în ceea ce priveşte datarea unor «schituri sau sihăstrii buzoiene»
în sec. X — X III şi chiar în perioada paleo-creştină, ea se întem eiază
deocamdată mai mult pe afirmaţii decît pe cercetări arheologice şi isto
rice serioase 30.
O categorie importantă de documente, mărunte ca aspect, dar eloc
vente cu p rivire la relaţiile dintre teritoriul M unteniei de azi şi Bizanţ
în sec. V II— X III, o constituie sigiliile bizantine de plumb. Un număr
de 11 exem plare provin «dintr-un loc aproape de Dunăre, în Ialom iţa», şi
au fost publicate de cunoscutul profesor şi bizantinolog N. Bănescu. Ele
se află în prezent la M uzeul de Istorie al R.S.R. N ouă dintre aceste sigilii
aparţin unor demnitari bizantini din sec. V II— X, al zecelea fiind al so
ţiei unui mare demnitar din sec. X — X I, iar al unsprezecelea aparţinînd
m înăstirii Sf. Eftimie cel M are din Palestina (sec. X I— X II) ^
Toate aceste sigilii au însoţit scrisori sau ordine ale demnitarilor
respectivi către subalternii sau cunoscuţii din regiunea unde au fost gă
site, fără să excludem posibilitatea ca vreunul din titularii sigiliilor res
p ective să fi ajuns e l însuşi pînă în regiunea Dunării de Jos. A lte două
sigilii, găsite pe malul stîng al Dunării, la est de Călăraşi, azi în co
lecţia Institutului de A rh e olo gie din Bucureşti, ne fac cunoscuţi, unul
pe un strateg din sec. IX, iar altul pe un demnitar din sec. X 41. Un si
giliu de la A le x io s I Comnenul (1081— 1118), găsit la est de Olteniţa,
în satul Clinoiu, com. Spanţov (Ilfo v ), care se păstrează tot la Institutul
de Arh eolo gie, confirmă ipoteza stăpînirii themei bizantine Paristrion şi
asupra unei fîşii de-a lungul malului stîng al Dunării, în perioada res
p ectivă 42. Deşi anepigraf, un plumb pentru sigilii descoperit într-un bor
dei din aşezarea feudală timpurie (sec. X — X I), de la Băneasa-Bucureşti,
constituie o dovadă elocventă pentru relaţiile populaţiei locale din
această regiune cu thema Paristrion (Paradunavon), unde s-au mai găsit
astfel de piese mărunte i3.
M ult mai numeroase sînt m onedele bizantine din sec. V II— X III
descoperite pe teritoriul Munteniei. în continuare, vom prezenta un ca
talog alfabetic pe localităţi al descoperirilor m onetare din Muntenia.
38. Eadem, p. 7—8 şi 30— 41.
39. Pr. Horia Constantinescu, Schituri sau sihăstrii buzoiene, în Spiritualitate şi
istorie..., p. 321—340. Nu ni se par suficiente nici argumentele aduse de V. Drăguţ,
în Spiritualitate şi istorie..., voi. II, p. 148— 152, în sprijinul datării unor bisericuţe
rupestre din zona amintită în sec. X II—XIII. Este de dorit o studiere temeinică a aces
tor bisericuţe, în vederea datării lor cît mai apropiate de adevăr şi mai convingă
toare.
40. N. Bănescu, O colecţie de sigilii bizantine inedite, în M emoriile Secţiunii
Istorice, t. XX, 1938, p. 115— 126.
41. I. Mititelu, I. Barnea, Sigilii de plumb bizantine din regiunea Dunării de Jos,
în S.C.I.V., 17, 1966, 1, p. 44—45, nr. 1 şi 46—47, nr. 5; V. Laurent, In Byzantinische
Zeitschrilt, 60, 1967, 1, p. 238.
42. I. Barnea, Din istoria..., p. 156, nota 277 j C. Preda, în S.C.I.V., 23, 1972, 3,
p. 399.
43. Margareta Constantiniu şi Panait I. Panait, în Bucureşti, II, 1965, p. 129— 130 |
I. Barnea, Descoperiri bizantine pe teritoriul municipiului Bucureşti {manuscris).
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Alexandria, jud. Teleorman: solidus de la Heraclius (610— 641), descoperit prin
1954— 1955, pe malul sting al apei Vedea, la punctul Gorgan44;
Băbăifa, jud. Teleorman: perper de la Ioan III Vatatzes (1222— 1254) 45;
Borăneşti, Ilfo v: monedă de aur de la Mihail V II Ducas (1071— 1078)46;
Bucov, jud. Prahova: tezaur alcătuit din 31 monede de la Ioan II Comnenul
(1118— 1143) şi Manuel Comnenul (1143— 1180) 47;
Bucureşti: monedă de bronz de la Constantin X Ducas (1059— 1067), descoperit
în săpăturile arheologice de pe dealul Mihai Vodă (dealul Arhivelor Statului); perper
de la Mihail V III Paleologul (1259— 1282), găsit pe Calea Rahovei, prin 1912 f tezaur
din 9 monede de billon, descoperit în 1920, în str. Armaşului (astăzi general E. Grigorescu). Pe împăraţi, monedele se distribuie astfel: 2 de la A lexios I Comnenul şi 4
de la Manuel Comnenul48 ;
Bucureşti-Ciurel; 16 monede de bronz de la Manuel I Comnenul, Isaac II Anghelos (1185— 1195) Alexios III Comnenul (1195— 1203) şi Ioan III Vatatzes49;
Buzău: 6 monede de bronz de la Isaac I I Anghelos şi 3 de la Alexios III Com
nenul, proveniţi probabil dintr-un tezaur descoperit pe teritoriul oraşului &;
Călăraşi: o monedă de bronz de la Leon V I (886—912), 6 de argint de la Ioan
Tzimisches (969— 976); 1 de bronz de la Vasile II (976— 1025 )j 1 de bronz de la
Vasile II şi Constantin (976— 1028)» j
Cetăţeni, jud. Argeş : perper de la Ioan III Vatatzes, descoperit în săpăturile efec
tuate de D. V. Rosetti “ ;
Clinciu, com. Spanţov, Ilfov : monedă de bronz de la Vasile I I 5Î;
Comana, Ilfov : monedă de bronz de la Leon V I (886— 912) 54;
Copuzu, com. Grăsani, jud. Ialomiţa : tezaur din 45 monede bronz, de la împăraţii
Alexios I Comnenul (22), Ioan Comnenul (2) şi Manuel Comnenul (21), descoperii în
1952, într-un vas de lut, în apropierea rîului Ialomiţa 55;
Curtea de A rg eş: 3 monede de bronz de la Ioan Tzimisches; Theodor Anghelos
Ducas Comnenos (1222— 1230) şi Andronic II şi Mihail IX (1295— 1320) 56;
Deduleşti, com. Mircea Vodă, jud. Brăila : tezaur de 50 monede bronz, găsit pe
malul de sud al rîului Buzău, în anul 1940. Monedele sînt emise de Isaac II Anghelos
(1185— 1195) (31 exemplare) şi Alexios I II Anghelos Comnenos (1195— 1203) (19 exem
plare) 57;
Domneşti, Ilfo v: monedă de aur de la Vasile II şi Constantin V III (976— 1025) 58;
G iu rg iu : cîte o monedă de bronz de la Ioan II Comnenul şi cîte una de aur (per
per) de la Ioan III Vatatzes şi Mihail V III Paleologul ca împărat la Niceea (1259—
Glina, Ilfov : monedă de aur de la Vasile II şi Constantin V III 60 j
Lişcoteanca, jud. Brăila : clte o monedă de la Alexius I Comnenul şi Isaac II
Comnenul61;
Malu, I lf o v : tezaur de monede de bronz, din epoca Coamenilor, găsit în 1946, în
44. C. Preda, Circulaţia monedelor bizantine în regiunea carpato-dunăreană, în
S.C.I.V., 23, 1977, 3, p. 395.
45. O. Iliescu, L'hyperpere byzantin au Bas-Danube du X l-e siecle, în Revue
des btudes sud-est europeennes, VII, 1969, 1, p. 118.
46. C. Preda, op. cit., p. 369.
47. Ibidem ; B. Mitrea, în Dacia, N. S., XVII, 1973, p. 415, nr. 86.
48. Ibidem, p. 397; O. Iliescu, în Cultura bizantină în România, Buc., 1971, p.
187 şi 440.
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malul surpat al Dunării 62 ;
Meiişanl, jud. Teleorman: perper de la loan III Ducas Vatatzes 65;
Novaci, Ilfo v: 2 monede de bronz de la Mihail V II Ducas şi 2 perperi de la
loan III Vatatzes6* ;
Ologeni, jud. Prahova : monedă de bronz de la Manuel I Comnenul, găsită
la N V de sait, pe malul vechii albii a'xîului Ialomiţa 65 ;
Pietroasele, jud. Buzău : perper de la loan III Vatatzes 66;
Pietroiu, jud. Ialom iţa: 2 monede de bronz de la Constantin IX Monomahul
(1042— 1055)67 j
P iteşti: monede de la Focas (602— 610), Heraclius, anonime din sec. X—XI şi din
epoca Comnenilor 68;
Piua Pietrii, com. Giurgeni, jud. Ialom iţa: 5 monede de argint de la Constantin
IV Heraclius (668—685) şi Tiberius III (1078— 1081), 3 de bronz de la loan II Comn enul; 1 de bronz de la M anuel I Comnenul şi 1 de argint de la Isaac II Anghelos
(1185— 1195) 69 i
Priseaca, juid. O lt : (vezi nota 18) ;
Prundu, Ilfov : monede din bronz din sec. XI— X I I 70;
Racoviţă, com. Mărgăriteşiti, jud. O lt: monedă de bronz de la loan Tzimisches 71 ;
Roşiorii de Vede : monedă de bronz de la Roman III Arghiros (1028— 1034) desco
perită în 1930 la punctul «Drumul Sudului» 72;
Stoeneşti jud. Brăila: tezaur de perperi descoperit în 1957, din care au fost re
cuperaţi 20 emişi de loan III Vatatzes şi 2 de Theodor II Lascaris (1254— 1258)73;
Tega, jud. Buzău : monedă de aur de la Mihail V II Ducas 74;
Tichileşti, jud. Brăila: monedă de argint emisă de Leon IV Chazarul şi Constan
tin V I (776—780)75j
Tîrgovişte : perper de la loan III Vatatzes 76;
Turnu Măgurele ; descoperire asemănătoare77;
Ţăndărei jud. Ialomiţa: monedă de bronz de la Theodora (1055— 1058)76;
Vărbilău, jud. Prahova : 2 monede de bronz din timpul Comnenilor, una din ele
de la Manuel I Comnenul79;
Zimnicea, jud. Teleorman: monedă de bronz de la Roman I II Arghiros (1028—
1034) i tezaur de circa 2000 monede de bronz şi billon din timpul Comnenilor 80;
Zimnicele, com. Năsturelu, jud. Teleorman : 2 monede de argint de la Mihail V II
Ducas 81;
Prahova; monedă de bronz de la Leon V / 82;
Vlaşca (fostul judeţ), localitate neidentificată: tezaur de 33 monede de bronz
din care 1 de la Tiberiu II Constantin (578—582); 10 de la Manuel I Comnenul (1183—
1185) şi 20 de la Isaac II Anghelos (1185— 1195)“ .
62.
63.
64.
65.
66.
67.
69.
72.
74.
75.
76.
78.
79.
81.
82.

Ibidem, p. 403.
Ib id e m ; O. Iliescu, L'hyperpere byzantin..., p. 118.
Ibidem, p. 40 4 ; O. Iliescu, op. cit., p. 117; Idean, în Cultura..., p. 189.
Ibidem ; O. Iliescu, op. cit., p. 187.
Ibidem, p. 406; O. Iliescu, L'hyperpere..., p. 117.
Ibidem.
68. B. M itrea, în Dacia, N. S., X X III,
1979, p. 374.
C. Preda, op. cit., p. 406.
70. Ibidem, p. 407.
71. Ibidem.
Ibidem.
73. O. Iliescu, L'hyperpere..., p. 1 1 7 ; Idem, Cultura..., p. 190.
C. Preda, op. cit., p. 409.
O. Iliescu, op. cit., p. 1 84; C. Preda, op. cit., p. 410.
Idem, L’hyperpere..., p. 117.
77. Ibidem, p. 118.
B. M itrea, în Dacia, N. S., X XI, 1977, p. 380.
C. Preda, op. cit., p. 141.
80. Ibidem, p. 412.
Ibidem ; B. M itrea In Dacia, N. S., X X V , 1981, p. 388.
Ibidem.
83. Ibidem, p. 4 1 3 ; O. Iliescu, Cultura..., p. 188.
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Consideraţii finale. Din izvoa rele literare şi documentele arheologice
şi numismatice prezentate mai sus, rezultă că legăturile populaţiei ro
manice şi româneşti de la nord de Dunăre cu Imperiul bizantin, în cursul
secolelor V II— V III n-au fost întrerupte. Deşi mult slăbite, aceste le gă 
turi n-au încetat total niciodată. La baza lor a stat pe de o parte conşti
inţa mereu trează a romanităţii şi a apartenenţei la Imperiu pe care a
avut-o populaţia daco-romană şi apoi străromână şi română de la nord
de Dunăre, pe de alta, faptul că împăraţii bizantini, succesori ai celor
romani, n-au renunţat la ideea că teritoriul de la nord de Dunăre li se
cuvine de drept. O mare importanţă în menţinerea şi consolidarea legă
turilor cu teritoriile nord-dunărene a avut-o revenirea stăpînirii bizan
tine la Dunărea de Jos în timpul lui Ioan Tzimisches (971), urmată de
organizarea themei Paristrion (Paradunavon), şi apoi a lui V asile II
Macedoneanul. C onsecinţele relaţiilor cu Roma cea N ouă au fost păs
trarea în continuare a caracterului romanic al civilizaţiei vech i româneşti
şi consolidarea elem entelor autohtone străbune. Pentru toate acestea,
pe drept cuvînt se poate afirma că : «S igiliu l Rom ei străbune a hotărît
originile poporului nostru, cel al Rom ei Nouă păstrarea şi evoluţia lu i» 84.

84. N. Bănescu, Bizanţul şl romanitatea de la Dunărea de Jos (discurs de recep
ţie la Academia Română), Buc., 1938, p. 30.
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R E V IS TA «B ISE R IC A O R T O D O X A R O M Â N A »
L A 110 A N I DE L A A P A R IŢ IE
(1874 — octombrie — 1984)
Pr. ALEXANDRU STÂNCIULESCU-BlRDA

Au trecut 110 ani de la apariţia primului număr al revistei «Biserica
O rtodoxă Română». Dintre periodicele bisericeşti doar «T elegrafu l R o
mân o întrece în longevitate.
Apariţia revistei «Biserica O rtodoxă Rom ână» (1874), nu a fost întîmplătoare. Ea a fost pregătită pe de o parte de evenim entele politice
şi culturale, iar pe de altă parte de o serie de reviste bisericeşti mai
mult sau mai puţin cunoscute astăzi. Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române avea nevoie de un organ al său oficial de presă, pentru a men
ţine legătura cu clerul din întreaga ţară. Prevăzută iniţial ca «ju rn al»,
apoi ca «buletin oficial», revista a constituit de-a lungul unui secol tri
buna de la care Sfîntul Sinod şi cele mai luminate minţi ale Bisericii
O rtodoxe Române şi-au expus p oziţiile şi au trasat direcţii în rezolvarea
unor problem e fundamentale cu care clerul în special şi Biserica în g e 
neral is-au confruntat. Prin această revistă, cea mai răspîndită dintre
toate revistele bisericeşti, dacă avem în vedere abonamentele pentru
toate parohiile din ţară, s-au ţinut în actualitate chestiunile teologice,
s-au popularizat atitudinile oficiale ale Bisericii Ortodoxe Române faţă
de principalele evenim ente politico-sociale, prin care a trecut naţiunea
română şi s-au experim entat condeieri de renume.
A v în tu l cu care clerul ortodox român s-a dăruit în Războiul pentru
independenţă, în cele două războaie mondiale, în procesul grandios de
transformări dem ocratic-revoluţionare de după 1944, se datoreşte şi r e 
vistei «Biserica O rtodoxă Română». Ea şi-a adus o substanţială contri
buţie în concentrarea energiilor care au generat proclamarea autocefa
liei şi autonomiei Bisericii noastre şi ridicării ei la rang de patriarhat.
Nu poate fi n eglijat rolul pe care l-a avut revista «Biserica O rtodoxă
Rom ână» la ridicarea nivelului cultural şi teologic al clerului român,
la fortificarea conştiinţei naţionale. Rare au fost evenim entele
politico-sociale m ajore din ţară şi străinătate, care să nu aibă răsunet
în paginile revistei noastre. Ea a găsit loc nu numai pentru cronici m i
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nuţioase, — uneori surse unice de inform aţii — , recenzii sau note bi
b liografice multiple, ci şi pentru numeroase documente şi manuscrise
inedite. Aproape fiecare număr al revistei a constituit un adevărat v o 
lum de inform aţii enciclopedice.
Paginile acestui periodic au găzduit cu generozitate nu numai ma
teriale ale clerului de frunte, ci chiar şi ale preoţilor m odeşti din mediul
rural, ba uneori şi studenţilor ; nu numai teologilor, ci şi personalităţilor
laice. C el ce răsfoieşte colecţia revistei se obişnuieşte ca alături de Ghenadie Enăceanu, Constantin Erbiceanu, Iosif Naniescu, Iustin Moisescu,
Irineu Mihălcescu, Petre Vintilescu, T it Simedrea, Gala Galaction, Niculae Popescu, Dumitru Stăniloae, Ioan Coman, Petru Rezuş, Liviu Stan,
Dumitru Fecioru, Ene Branişte, N estor Vornicescu, An ton ie Plămădeală,
şi mulţi alţi reprezentanţi de frunte ai teolo giei româneşti, să întîlnească
semnăturile lui Petre Gîrboviceamu, A . D. Xenopol, N. Iorga, I. Bogdan,
C. Giurescu, I. Lupaş, D. Onciul, I. Bianu, A . Elian, Şt. Pascu, C. C. Giurescu, Gh. Cronţ, G. Potra, N. Stoicescu ş.a.
Acest moment aniversar prilejuieşte o scurtă privire retrospectivă.
In octombrie 1847 apărea la Bucureşti primul număr al revistei «B i
serica O rtodoxă Română». Pe atunci ea se v o ia doar un «ju rn al», al
cărui restrîns c olectiv redacţional spera că v a avea un număr destul de
mare de abonaţi. Regulamentul «jurnalului» fusese votat de Sfîntul Si
nod în şedinţa din 6 noiembrie 1873, şi aprobat de conducerea de stat
la 27 mai 1874. Pentru fondarea acestui jurnal a fost alocată de către
Adunarea Legiuitoare suma de 6.000 lei. Din Comitetul de redacţie fon
dator făceau parte : Ghenadie, fost episcop de A r g e ş ; Ierod. Ghenadie
Enăceanu şi protosinghelul Silvestru Bălănescu. Prin hotărîrea Sfîntului
Sinod trebuia să se aboneze la acest jurnal tot personalul de la biserici,
mînăstiri şi şcoli teologice. Erau asiguraţi cititorii că în jurnal se v o r publi
ca despre «necesităţile intelectuale, morale, materiale, ale clerului şi ale
bisericilor din România, tratate asupra istoriei Bisericii românilor, b io
grafii ale păstorilor Bisericii române şi ale altor persoane im portante
care au contribuit la propăşirea Bisericii Ortodoxe Române, despre da
toriile morale şi religioase ale preotului către societate, despre învăţămîntul religios din România, despre întîmplări din istoria generală a
Bisericii Creştine, despre m odele de conduită morală şi viaţă evanghe
lică în toate stările societăţii, despre m odele de activitate şi zel pasto
ral, luate din istoria bisericească generală şi din viaţa poporului român
în special. De asemenea, explicaţii la citirile bisericeşti anuale, predici,
apărarea Bisericii şi a instituţiilor ei contra atacurilor ce i s-ar adresa
ori de unde, fie ele provenite din intenţii maliţioase, fie din ignoranţă,
opunînd rătăcirii, adevărul, dispoziţii ale ierarhilor, orice lucrări te o lo 
g ice şi bisericeşti care s-ar recomanda de către ierarhi, predici, dizertaţii şi alte compuneri din domeniul te olo gie i realizate de profesorii şi
e le v ii seminariilor, care au recomandarea ierarhilor, lucrările Sfîntului
Sinod, lucrări privitoare la starea relig ie i şi a bisericilor din ţară de re
lig ie ortodoxă şi eterodoxă, recenzii ale unor cărţi religioase ce se
publică în străinătate, explicarea rînduielilor şi a lecturilor bisericeşti,
anunţuri, analize şi critici ale unor cărţi religioase ce apar în ţară, tra
duceri din operele Sfinţilor Părinţi, explicarea unor canoane, cît şi orice
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ar p rivi învăţătura dogmatică, morală, disciplinară şi cultul ortodox,
precum şi la progresul Bisericii româneşti, spre destinaţia sa spirituală».
Un program impresionant, care urmărea să acopere întreaga gamă a dis
ciplinelor şi activităţii teologice. Se poate constata că aproape toate
aceste laturi propuse iniţial, au fost abordate, deşi din m otive uşor de
înţeles, nu a fost posibilă păstrarea unui echilibru cantitativ între
domenii.
«Jurnalul» trebuia scris «în tr-o limbă corectă, pe cît se va putea
accesibilă înţelegerii comune. N eologism ele se v or întrebuinţa numai
acolo unde v a cere estetica şi exactitatea exprimării ideii (...). Stilul
«jurnalului» trebuie să fie demn. Preluînd ideile prom ovate de «Dacia
literară» încă de la 1840, revista «Biserica O rtodoxă Rom ână» nu-şi pro
punea să combată, ori să deschidă atacuri contra unor persoane, ci con
tra id eilor şi lucrărilor necorespunzătoare.
N ou l «ju rn al» avea o periodicitate lunară şi se distribuia prin protoierii. Din econom iile făcute, Redacţia achiziţiona cărţi şi reviste din
ţară şi străinătate, pentru a-şi forma o bibliotecă proprie
In primul an de apariţie se pare că nu s-au plătit drepturi de autor.
A b ia cu începere din al doilea an al «fo a ie i» «s e prim esc la Redacţiune articuli pentru care domnii colaboratori v or primi o remuneraţiune». C ele mai bine retribuite erau articolele şi studiile de is to rie 2,
încurajarea acestui gen de m ateriale era necesară, avînd în vedere su
marul revistei din primul an.
Preşedintele Comitetului de redacţie, arhiereul Ghenadie, considera
«ju rn alul» «ca o fîntînă duhovnicească» şi-şi asigura cititorii că m ate
riile «c e se v o r publica, v o r fi foarte interesante, fiind privitoare la e x 
plicarea slujbelor bisericeşti şi a altor obiecte din această c a te g o r ie »3.
Demnă de remarcat este g rija permanentă a redactorilor de a menţine
revista la nivelul m ajorităţii cititorilor săi. în anul al II-lea îşi propunea
chiar să adopte un stil şi mai popular, «ca să poată fi înţeles de toţi».
Strădaniile celor trei redactori au avut consecinţe imediate, fiindcă
nu au întîrziat şi com enzile din străinătate. Printre abonaţi, încă din
1875 au început să se numere unii din «A u stria » (Transilvania, n.nj,
Rusia şi Turcia, fiindcă multe din jurnalele acestor ţări au recomandat
cu mari laude acest jurnal religios şi mai cu osebire jurnalele române
de peste Carpaţi, cărora ne simţim datori a le mulţumi p u b lic »4. De
sigur, apariţia revistei «Biserica O rtodoxă Rom ână» nu putea trece ne
observată pentru «T elegrafu l Român», «G azeta Transilvaniei», «F oaie
pentru minte, inimă şi literatură», sau «Fam ilia». Schimburile culturale
erau foarte intense în Transilvania, iar speranţa de unitate politică şi
reliqioasă era tot mai puternică. Sim ion Bărnuţiu, G eorge Bariţiu, Iosif
Vulcan, şi alţii, au întrevăzut în revista nou înfiinţată un nou m ijloc de
întărire a conştiinţei unităţii naţionale româneşti.
O problemă deosebit de acută pe care şi-a propus să o rezolv e re
vista «Biserica O rtodoxă Română încă din al treilea an de apariţie a fost
ridicarea nivelului material şi teologic al clerului. Era însăşi raţiunea de
a fi a publicaţiei, fiindcă «Sfîntul Sinod a înfiinţat acest «ju rn al» numai
1. Ari I (1874), nr. 1 (oct.), p. 5— 10.
3. Am II (1875), nr. 1 (odt.), p. 3.

2. An 1 (1875), nr. 11 (aug.), coperta a IV-a.
4. An II (1875), nr. 1 (oct.), p. 3—4.
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cu scopul de a îmbunătăţi soarta clerului român, atît în privinţa in
strucţiunii şi a moralităţii, cît şi în privinţa stării materiale necesare la
existenţa preoţilor şi a tuturor s erviciilor Bisericii R o m â n e »5. Aproape
în fiecare număr de revistă, cît şi în fiecare şedinţă a Sfîntului Sinod
această problemă a constituit o permanenţă pînă după cel de-al doilea
război mondial.
Războiul pentru independenţă constituie un punct de referinţă cu
p rivire la rolul pe care l-a avut revista «Biserica Ortodoxă Română în
m obilizarea conştiinţelor şi energiilor clerului şi credincioşilor din
România. In tot cursul războiului, paginile revistei au fost gazde ospi
taliere pentru hotărîrile şi d eciziile Sfîntului Sinod şi ale ierarhilor
pentru coordonarea activităţii clericilor aflaţi pe front şi în spatele
frontului, pentru ştiri şi cronici de război, pentru cultivarea speranţelor.
In decem brie 1877, ca urmare a încetării din viaţă a arhiereului
Ghenadie, fost episcop de Argeş, a fost numit ca redactor-prim arhiman
dritul G avriil Răşcanu, o figură fără personalitate, ca şi înaintaşul său
de altfel.
Condiţiile deosebit de vitrege din ţară şi după război au condus la
suprimarea existenţei revistei în 1878. Această situaţie n-a putut dura
însă. Apropiata înfiinţare a Facultăţii de T e olog ie din Bucureşti (1881),
a făcut ca o serie de cadre universitare să-şi exprime cu insistenţă ne
v o ia de a avea o revistă centrală a Bisericii Ortodoxe Române, în care
să-şi publice studiile şi articolele. Cea mai îndreptăţită în acest sens nu
putea să fie alta decît «Biserica O rtodoxă Română». Reapariţia revistei
a mai fost favorizată şi de frămîntările prin care trecea ierarhia superi
oară bisericească în perioada obţinerii autocefaliei. Era n evoie de un
organ de presă central, care să expună punctele de vedere ale Sfîntului
Sinod al Bisericii O rtodoxe Române, pentru a nu lăsa loc confuziilor şi
interpretărilor greşite ale situaţiei. în şedinţa sa din 31 mai 1880 Sfîntul
Sinod a hotărît reînceperea editării revistei. «C înd noi vedem că toate
Bisericile creştine ortodoxe şi eterodoxe au cîte un însemnat număr de
reviste bisericeşti, aşa că fiecare eparhie îşi are jurnalul său aparte,
deosebit de alte jurnale ştiinţifico-teologice, de ce Biserica noastră O r
todoxă Română să nu stăruiască a avea cel puţin unul sau două ?» 6.
Noua etapă din viaţa revistei a fost mult mai lungă decît cea dintîi
(1880— 1916). O perioadă în care în jurul revistei s-au grupat o serie de
personalităţi de seamă ale teolo giei româneşti de la sfîrşitul secolului al
X lX -lea şi începutul secolului X X . Predominante rămîn însă figu rile lui
Constantin Erbiceanu, M elchisedec Ştefănescu şi Petre Gîrboviceanu. In
această perioadă revista «Biserica O rtodoxă Rom ână» a fost publicaţia
românească în care au apărut cele mai multe documente interne şi ex>
terne şi cele mai multe manuscrise. A b ia unele b ibliografii apărute
în ultima vrem e în cultura românească au început să pună în circulaţie
tezaurul documentar cuprins în revista «Biserica O rtodoxă Rom ână» din
această etapă. Pe lîngă aceasta, revista noastră a fost profund ancorată
în realităţile politico-sociale şi culturale ale vrem ii. Procesul com plex
5. An III (1876), nr. 1 (oct.), p. 3—5.
6. Ara IV (1880), nr. 1 (oct.), p. 1— 3.
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al m odernizării statului român, dezvoltarea culturii şi conştiinţei na
ţionale, luptele făţişe şi discrete pentru unitatea politică cu Transilvania
şi Bucovina, lupta ţărănimii pentru dreptate socială, flagelu l primului
război mondial, sînt doar cîteva jaloane spre care s-a orientat revista
de-a lungul celor aproape patru decenii.
Din ianuarie 1882, preşedintele Com itetului de redacţie este A r h ie 
reul Silvestru Bălănescu-Piteşteanul. El schimbă oarecum direcţia g e 
nerală a revistei spre chestiuni practice şi de actualitate. Greutăţile
econom ice cauzau însă destule dificultăţi în apariţia revistei.
Semnalăm o derogare de la programul iniţial al revistei cînd, în ia
nuarie 1883, Comitetul de redacţie apela la toţi «cucernicii preoţi se
minarişti de prin comunele rurale (...) să se ocupe de descrierea d iferi
telor obiceiuri religioase de prin localităţile unde se află şi în urmă a le
trimite la redacţiune spre publicare» 7. Interesul pentru folclor consti
tuia de fapt un ecou al vrem ii de frumoasă aducere aminte a folcloristicii
româneşti generată de culegerile de folclor ale lui Ath. Marienescu.
V . Alecsandri, G. Dem. Teodorescu, P. Ispirescu, ş.a. A p elu l revistei nu
a avut însă, din păcate, rezultatele scontate.
Din noiembrie 1884, preşedinte al Comitetului de redacţie devine
Ghenadie Enăceanu. La numai zece ani de la apariţie, revista îşi putea
face un titlu de glorie din faptul că «este citită din M acedonia pînă în
Petersburg şi din K ie v pînă la Viena, cu o prelungire pînă în Japonia.
Pretutindenea, pe această întindere de loc, unde există o societate ro
mânească şi se află o fiinţă care citeşte şi înţelege graiul românilor,
ţine ca să aibă această revistă» 8. Această misiune în legătură cu ro
mânii de pe toate m eridianele lumii a avut-o revista «Biserica O rtodoxă
R om ână» în tot timpul apariţiei sale.
Publicarea de documente istorice şi de manuscrise de valoare nu
era întîmplătoare. Ea se înscria pe linia deschisă de N. Bălcescu, M. K ogălniceanu, V . A . Urechia, E. Hurmuzachi, şi alţii, continuată apoi, spre
sfîrşitul secolului al X lX -lea şi începutul secolului al X X -lea, de
N. Iorga, C. A . Sturdza, D. Onciul, I. Bogdan, C. Giurescu, I. Lupaş, şi
mulţi alţii. Tipărirea documentelor şi manuscriselor în «Biserica O rto
d oxă Rom ână» avea şi aspect propagandistic, deoarece «lipsa de docu
mente istorice, de care suferim cu toţii, şi publicarea încă a tuturor p ie 
selor din literatura ecclesiastică de prin b ib liotecile m înăstirilor noas
tre este o necesitate ce o impune fiecărui român ce îşi iubeşte naţiunea
şi Biserica sa (...). Adunarea de inscripţiuni şi documente, din care multe
s-au publicat şi pînă acum, v or lim pezi chestiuni necesare pentru form a
rea istoriei bisericeşti a rom ânilor» 9.
în decem brie 1884 preşedinte al Com itetului de Redacţie e numit
arhiereul Ghenadie Enăceanu, un pasionat al istoriei româneşti, care a
reuşit să-şi pună amprentele pe profilul general al revistei. In acest
sens este ajutat de Constantin Erbiceanu, deven it mai tîrziu membru al
A cad em iei Române. Constantin Erbiceanu a reprezentat un moment în
viaţa revistei «Biserica O rtodoxă Română», reuşind să pună această
publicaţie la loc de cinste în contextul cultural şi istoriografie rom â
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nesc. Asem enea lui N. Bălcescu şi M. Kogălniceanu, C. Erbiceanu
făcea apel la «o ric e persoană ce posedă acte oficiale sau scrisori par
ticulare privitoare, în orice lim bă ar fi, la această rev o lu ţie » (a lui Tudor
Vladimirescu, n.n. ) 10. A p elu l lui Constantin Erbiceanu a avut mai mult
efect decît cel p rivitor la producţiunile folclorice din 1883. S-au găsit
binevoitori din ţară, ba chiar şi difi străinătate, care i-au pus la dispo
ziţie documente şi manuscrise de valoare. Demn de remarcat în acest
sens este gestul preotului Emilian M icu de a transmite de la V ien a acte
în limba latină aflate în A rh iv e le Regale, care au văzut lumina tipa
rului în revista «Biserica O rtodoxă Română».
Crizele economice, momente prielnice pentru cultivarea ideilor so
cialiste de emancipare, au făcut ca în mai multe rînduri lucrătorii T ip o 
grafiei M itrop oliei să intre în grevă pentru îmbunătăţirea con diţiilor de
muncă şi a salariilor, ceea ce a determinat unele dereglări în apariţia
revistei. O altă cauză a acestui fapt au constituit-o lipsa de hîrtie şi neachitarea conştiincioasă a abonamentelor. în m ajoritatea şedinţelor Sfîn
tului Sinod se discutau problem e legate de apariţia revistei «Biserica
Ortodoxă Română», se analizau situaţiile bugetelor nu tocmai strălucite.
Tncepînd cu anul al X V II-le a (1893/1894), Comitetul de redacţie este
format din arhiereul Gherasim Piteşteanul (preşedinte), Constantin Erbi
ceanu şi Dragomir Demetrescu. Se constată însă multă instabilitate la
conducerea Comitetului. In 1895 preşedinte este numit arhiereul Calistrat
Bîrlădeanu.
Cu primul număr din anul al X X -lea de apariţie (aprilie 1896), re
vista capătă un număr sporit de coli editoriale. în noul format de 7,5 coli
urma să dea «o mai mare varietate d iferitelor studii ce publică».
A rta fotografică a început să facă drum bun cu revista din 1898,
prima fotografie publicată fiind a arhiereului Ghenadie Enăceanu u .
în aprilie 1902 a apărut primul număr festiv închinat celor 25 de
ani de la apariţie. într-o p rivire retrospectivă, Com itetul de redacţie
constata că «m ulte greutăţi a întîmpinat în acest pătrar de secol. Au fost
timpuri cînd era ameninţată însăşi existenţa ei (...). Ea a învins însă toate
piedicile şi a putut să-şi continue misiunea sa înaltă, nobilă şi sacră, de
organ religios şi teologic şi a putut să reprezinte cu demnitate intere
sele Sfintei noastre Biserici, contribuind la cultura şi luminarea cleru
lui nostru». Prin «Biserica O rtodoxă Română», «Sfînta noastră Biserică
autocefală îşi are un organ teologic propriu al ei, ca şi toate B isericile
creştine autonome ,şi autocefale şi se poate mîndri astăzi, căci, pre cît
cunoaştem, niciuna din B isericile ortodoxe autocefale surori nu are un
organ teologic mai vech i ca Sfînta noastră Biserică».
Cu acest prilej, Petre Gîrboviceanu, membru al Comitetului de re 
dacţie, exprima conştiinţa v a lo rii în contextul teolo giei şi culturii ro 
mâneşti. El constata că în revista «Biserica Ortodoxă Rom ână» «s-au
publicat lucrări pe care trebuie să le urmărească toţi aceia care v or să
cunoasca trecutul Bisericii noastre, cum şi spiritul de care a fost şi e
călăuzită în îndeplinirea sfintei ei chem ări» 12.
10. An X I (1887), nr. 4 (iul.), coperta a Il-a.
11. An X XII (1898), nr. 1 (apr.), p. 106.
12. An X X VI (1902), nr. (apr.), p. 144— 145.
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Cronica evenim entelor bisericeşti şi politice interne şi externe ocu
pase un loc special în cadrul revistei şi în primul pătrar de veac al exis
tenţei sale. Totuşi, la începutul secolului XX , probabil şi datorită unor
m ijloace sporite de informare, cronicile devin mai ample şi uneori se
iau poziţii faţă de evenimente.
C ondiţiile economice grele prin care trecea poporul român în
această vrem e se răsfrîng şi asupra revistei. Pentru prima dată aflăm
de numărul de exem plare în care se tipărea. Astfel, din 1902, de la
5.900 exemplare, tirajul revistei scade la 5.500. Diversificarea tematică
realizează din revista «Biserica O rtodoxă Rom ână» : «o adevărată enci
clopedie r e lig io a s ă »13. Intensificarea activităţii neoprotestante în
România determină o înviorare a activităţii misionare şi apologetice
a revistei. Răscoalele ţărăneşti din 1907 au găsit un larg ecou în pagi
nile revistei, reflectînd de fapt poziţia oficială a B isericii
O rtodoxe
Române privind problem ele vitale ale poporului român.
C om plicaţiile de ordin disciplinar şi id eologic pe care arhiereul
Calistrat Orleanu-Bîrlădeanu le-a avut cu membrii Sfîntului Sinod, duc
la înlocuirea acestuia de la conducerea revistei «Biserica
O rtodoxă
Română», cu arhiereul M eletie Constănţeanul (1913). A cesta însă, o figu 
ră fără personalitate într-ale scrisului, a fost înlocuit în 1914 cu con
fratele său, arhiereul T e o fil M. Ploieşteanul.
Se remarcă totuşi o democratizare a colaboratorilor. Apeluri repe
tate către cei în stare să-şi pună mintea şi condeiul la contribuţie, indi
ferent de poziţia din cadrul ierarhiei bisericeşti şi sociale, denotă un ori
zont destul de larg pentru publicaţia centrală a Bisericii
O rtodoxe
Române.
;
In timpul primului război mondial revista devine o tribună în care
conştiinţa naţională românească îşi spunea cuvîntul. A fost etapa în care
revista a căpătat o incontestabilă poziţie antimilitaristă, fapt care i-a adus
suspendarea. A tît de mult i-au deranjat pe ocupanţii germani unele arti
cole din «Biserica O rtodoxă Română», încît numărul 5— 6/1916 a fost
distrus în mod sistematic. Cu multă greutate am mai găsit totuşi un exem 
plar la Biblioteca Academ iei R. S. România şi un altul la Biblioteca Sfîn
tului Sinod din Bucureşti.
V rem ea cît revista a fost suspendată (1916— 1921) a însemnat o
perioadă plină de evenimente politice. Fără îndoială că dacă revista ar
fi avut o continuitate în apariţie, şi consemnările «d e actualitate» ar fi
fost numeroase. Cu toate acestea, după reapariţie, în multe numere sînt
reconstituite evenim ente din 1916— 1921, dîndu-ni-se uneori detalii unice
privind realităţile politico-sociale şi bisericeşti din România.
Sfîntul Sinod al Bisericii O rtodoxe Române, depăşind greutăţile ur
m ărilor primului război mondial, hotăra în şedinţa sa din iunie 1921
reapariţia revistei sale oficiale. R evista «Biserica Ortodoxă Română»
«v a avea să dovedească că prin moartea şi reîn vierea ei, ea a putut să
se îmbrace în omul cel nou, că a deven it în stare să se inspire din
duhul etern şi ziditor de suflete e l Sfintelor Evanghelii şi tradiţiunilor
părinteşti, şi că a găsit prin spiritualizarea ei cea după reînviere, ade
văratul drum, de a pătrunde nu numai în capetele cititorilor săi, ci şi
13. An X XIX (1905), nr. 1 (apr.), p. 68.
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în conştiinţa şi inim ile l o r » 14. Aceasta era dorinţa Sfîntului Sinod al
Bisericii O rtodoxe Române. Proiectul răspundea însă necesităţilor cle
rului cît şi indicaţiilor date de către O ctavian Goga, ministrul de atunci
al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, care «s-a străduit cu mult zel şi cu
multă dărnicie pentru reîn vierea e i» 15. Sfîntul Sinod «o binecuvintează,
trimiţîndu-o ca pe o solie a vrem urilor noi, ca să fie un glas din glasul
Scripturii şi al tainelor vieţii, să ducă cu sine cuvînt de m îngîiere şi
geană de lumină către tot sufletul». A fost ales un nou com itet de re
dacţie : episcopul Vartolom eu Stănescu (director), prof. dr. Ioan M ihălcescu (prim -redactor), arhim. Iuliu Scriban (secretar de redacţie), dr.
P avel Roşea, dr. Ioan Lupaş, dr. N ico lae Popescu, dr. St. Cioroianu, dr.
Valerian Şesan, dr. Romulus Cândea, Pr. Serghie Bejan, Pr. Cicerone
Iordăchescu şi Şt. Berechet (membri redactori). Conducerea Bisericii
nu s-a mulţumit doar cu contribuţiile pe care aveau să le aducă membrii
Comitetului de redacţie, ci au făcut apel şi la colaboratori externi, o fe 
rind substanţiale drepturi de autor. Revista era ţinută «tuturor talente
lor şi com petenţelor literare din lumea noastră ortodoxă, făcînd din ea
un stimul şi de întrecere pentru înaintarea ştiinţei b isericeşti» 16. Cu
prinsul revistei în noua sa ediţie urma să aibe următorul cuprin s:
1. A rtic o le apologetice cu p rivire la morală, la rînduielile canonice şi
legale, la dogme şi la c u lt; 2. A rtic ole de actualitate privitoare la opere
misionare, opere filantropice, opere m oralizatoare şi de conţinut isto
ric, juridic, social, ş.a.; 3. A rtic ole ştiinţifice din toate cadrele şi genu
rile teolo giei ortodoxe ; 4. R ecenzii din scrierile şi revistele teolo gice
apărute în ţară şi străinătate; 5. Cronica evenim entelor, faptelor şi a
mişcărilor culturale bisericeşti din toată lumea creştin ă; 6. Răspunsuri
către public la toate întrebările care se v o r pune revistei la orice ches
tiune de învăţătură şi de practică creştină ortodoxă ; 7. Publicarea acte
lor oficiale din toate eparhiile şi din întreaga noastră Biserică Ortodoxă
Română. S-a mărit şi formatul revistei (30/22 cm), ceea ce se sconta că
va permite «să-i adăugăm şi gravuri reprezentînd monumentele noastre
bisericeşti şi naţionale din toată România întregită, piesele de natură
bisericească din toate m uzeele ţării, scenele biblice, care se v o r reda
în gravuri, icoanele tuturor sfinţilor prăznuiţi de Biserica Ortodoxă
Română cea a toată lumea, cum şi chipul tuturor v lăd icilor şi te o lo g i
lor români ortodocşi care ne-au ilustrat Biserica strămoşească şi te o lo 
gia e i» 17. Un program pe cît de amplu şi cuprinzător, pe atît de d ificil
de realizat. Cu noul c olectiv de redacţie se putea spera însă destul de
mult. Intr-al său Cuvînt de începere, directorul revistei, un spirit cu
vederi largi, depăşit pînă la urmă de evenimente, după ce făcea o tre
cere în revistă a fundalului de epocă, afirma că preotul «nu v a şti ce
are de făcut şi care e locul său cel mai potrivit, dacă nu se va sili să
se lumineze pas cu pas prin toate uneltele de în v ă ţă tu ră »18. Tocm ai de
aceea revista «Biserica O rtodoxă Rom ână» «se va sili să dea p reoţi
lor Rom âniei toate cunoştinţele şi datele de care are nevoie în îndepli
nirea chemării lor. Ea v a fi arsenalul de cultură creştinească prin care
preotul acestor vrem i să aibă la îndemînă uneltele de învăţătură, fără
14. An XL (1921), nr. 1 (oct.), p. 1— 3.
15. Ibidem.
16. Ibidem.
17. Ibidem.

18. Ibidem, p. 4—5.
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de care el nu poate izbîndi în lum e», revista urmînd să devină, în ultimă
instanţă, o adevărată «catedră de învăţătură» 19.
Prim ii ani din noua serie s-au menţinut la un n iv e l superior.
Popularizarea însă a m aterialelor şi tem aticii a mărit accesul revistei
în rîndurile clerului inferior, dar pe de altă parte aceasta a scăzut n iv e 
lul propriu-zis al revistei. în rîndul colaboratorilor externi s-au înscris
p reoţi şi învăţători rurali, studenţi şi chiar e le v i seminarişti, uneori
soţii de preoţi. S-a creat în jurul revistei un cerc de colaboratori care
au reuşit să ţină treaz interesul cititorilor tocmai prin diversitatea te 
m atică şi accesibilitatea la mase. Arhim. Iuliu Scriban, spirit enciclo
pedic, de o vastă cultură şi sete de cunoaştere, a m onopolizat în ultimă
instanţă aproape întreaga revistă. M ultiplele sale preocupări l-au epui
zat repede, astfel că spre sfîrşitul epocii sale de activitate redacţională
(1933), revista scăzuse îngrijorător nivelul. Totuşi, Iuliu Scriban rămîne
cel mai prolific dintre toţi cei care şi-au încercat condeiul în paginile
acestei reviste, iar contribuţia sa în dezvoltarea teolo giei şi presei b i
sericeşti la români nu este deloc neglijabilă.
Preocupările revistei în vrem ea lui Iuliu Scriban s-au îndreptat în
special spre viaţa practică a Bisericii, ceea ce a necesitat un stil jurna
listic în tratarea problem elor. Numeroase articole urmăreau combaterea
cultelor neoprotestante, care-şi făceau tot mai mult simţită prezenţa la
noi în ţară. Pe de altă parte, Iuliu Scriban şi Ioan M ihălcescu publică
o serie de studii şi exegeze biblice şi dogmatice de referinţă.
N oul colectiv redacţional se integrează pe deplin v ie ţii intelectuale
a Capitalei, este la curent cu problem ele politico-sociale şi id eologice
ale vrem ii, colaborează la alte publicaţii ori reuşesc să coopteze con
deieri de la alte reviste pentru publicaţia lor. Pe lîngă abonamentele ce
le avea la alte reviste, redacţia apela către toate revistele din ţară şi
către unele din străinătate, să accepte schimburi, punîndu-se astfel mai
bine în legătură cu realităţile.
O atenţie deosebită se dă de către revistă în această perioadă fo r
mării noilor cadre de c o lab o ratori: «V o im să creem cît mai mulţi scrii
tori bisericeşti, tineri care să-şi încerce puterile îşi să se întărească. Ei
v or fi oastea viitorului şi va fi fericită această revistă dacă v a putea
sluji ca o astfel de răsadniţă» 2S.
Prin revista «Biserica O rtodoxă Rom ână» se strîng legăturile cu
B isericile ortodoxe surori din străinătate. Se p rom ovează un accentuat
spirit ecumenist, mai puţin obişnuit pe vrem ea aceea. Se menţin legă
turi strînse cu unele reviste şi personalităţi ale B isericii Rom ano-Cato
lic e şi Anglicane. A rtic ole mai importante sînt traduse din presa străină,
iar altele sînt publicate în revista «Biserica O rtodoxă Rom ână» sub fo r
mă bilingvă. în numai doi ani de apariţie în noua formă, revista s-a cla
sat «prin varietatea şi valoarea chestiunilor tratate, după înseşi aprecie
rile opiniunei publice cunoscătoare, între revistele de frunte ale întregii
c reştin ătăţi»21. Ea a devenit un fe l de «Facultate de T e o lo g ie ambulantă,
care nu urmăreşte să servească numai n e v oile teolo gice ale momentu
lui, ci care e menită să devină un fe l de depozit ştiinţific pentru nevoile
19. Ibidem.
20. An XL (1922), nr. 12 (sept.), p. 881.
21. Asn XLI (1923), mi. 8 (mai), p. 579— 582.
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teologice ale preoţim ii şi Bisericii noastre din orice v re m e »22. Din 1922
revista este preluată de sub tutela Departamentului Cultelor şi Instruc
ţiunii publice, de către Sfîntul Sinod. D ificultăţile econom ice însă au
cauzat micşorarea tirajului în 1923 de la 8.000 la 6.000 de exem plare, cît
şi reducerea numărului de pagini. Prin trecerea sub egida Sfîntului Sinod,
în componenţa Com itetului de redacţie au fost concentraţi numeroşi
profesori universitari de la Facultăţile de teolo gie din ţară, iar mitropolitul-primat M iron Cristea a devenit preşedintele său.
Revista «B iserica O rtodoxă Rom ână» a avut un rol deosebit de im 
portant în rezolvarea problem elor acute generate de reforma calendaru
lui şi ridicării B isericii O rtodoxe Române la n ivel de patriarhat.
Erau în ţară numeroase reviste teologice în deceniul al treilea al se
colului nostru. Pentru revista «B iserica O rtodoxă Rom ână» aceasta «n e e
totdeauna un îndemn îşi pentru noi de a m erge din treaptă în treaptă
tot mai sus şi a lumina drumul scrisului şi al cugetării b isericeşti» (...).
Era criză de hîrtie şi revista întîrzia adesea să apară. C olectivu l de re 
dacţie nu ceda ţelului său ca revista «să fie o catedră pe care să se poată
sui orice cuget întemeiat pe graiurile sfinte, şi nu o casă în c h isă »23.
Conspectînd colecţia revistei «Biserica Ortodoxă Română se poate
alcătui o adevărată istorie a învăţămîntului teologic.
Incepînd cu numărul 1 (ianuarie) din anul al X L V I-le a de apariţie
(1928), revista revin e la vechiul său format (21/15 cm), deoarece vechiul
format «nu e la îndemînă, e greu de păstrat, greu de legat, trebuie raft».
Criza economică din 1929— 1933 a avut repercusiuni şi asupra re 
vistei «Biserica O rtodoxă Română». Astfel, M inisterul C ultelor şi Instruc
ţiunii Publice îi sistează subvenţia anuală de 500.000 lei, iar o serie de
ajutoare date de diferite instituţii dispar. C ele două m ilioane şi jumătate
de lei econom ii făcute de revistă în perioada 1921— 1930 au fost folosiţi
pentru salvarea situaţiei d ificile prin care se trecea. Singurele m ijloace
de supravieţuire rămîneau abonamentele, dar acestea erau o speranţă
slabă, «fiin dcă ele nu se plătesc». Arhim. Iuliu Scriban privea cu nostal
gie trecutul revistei şi cu înfrigurare v iito r u l24. Din an în an greutăţile
se resimt tot mai mult şi mai ameninţător. «Intr-o vrem e foarte învălm ă
şită şi grea (...) sărăcia mare care s-a întins pretutindeni este o dovadă
(...). Şi revista noastră e prinsă de greutăţile acestei vrem i. Ea are pe
viitor mai puţine m ijloace de trai» a5.
Incepînd din ianuarie 1931 întreaga administraţie a revistei este pre
luată de Comitetul Central Bisericesc. Abonam entele cresc cu 60 %, dar
lipsa m ijloacelor de existenţă, imposibilitatea a numeroase parohii de
a achita abonamentele fac ca revista să-şi înjumătăţească cuprinsul la
48 pagini, din martie 1932.
Numeroase eşecuri în viaţa particulară a episcopului Vartolom eu
Stănescu şi a arhimandritului Iuliu Scriban, cît şi greutăţile econom ice
prin care trecea, fac să scadă nivelul revistei «Biserica Ortodoxă Rom â
nă». Aceasta determină o schimbare structurală în com poziţia Com itetu
lui de redacţie. Din 1934 acesta apare într-o nouă form u lă: patriarhul
22.
23.
24.
25.

Ibidem.
An XLI (1923), nr. 13 (oct.), p. 955.
An X LVIII (1930), nr. 11 (nov.), p. 1057— 1061.
An XLIX (1931), ut. 1 (ian.), p. 1-^2.
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M iron Cristea (preşedinte), episcopul Lucian al Romanului (director),
arhimandrit T it Simedrea (secretar), arhim. Iuliu Scriban, Pr. N ico lae M.
Popescu şi Pr. G rigore Pişculescu (G ala Galaction) — membri. T ot în
acest an, prin numirea arhim. Iuliu Scriban ca profesor la Universitatea
din Iaşi, colaborarea sa d evine sporadică.
Pînă în 1935 inclusiv, revista menţinea un fe l de rubrici de articole,
studii şi cronică. In cadrul cronicii erau trecute evenim entele interne şi
externe. M ai erau apoi cîteva rubrici minore, c a : scurte ştiri, însemnări
mărunte despre cărţi, reviste şi ziare, bibliografie, poşta redacţiei şi
«m ulţumiri». Din 1934 revista este complet structurată, fiind scoasă sub
forma unui volum la două luni, însumînd, în 1934, 878 pagini. Calitatea
este net superioară, atît ca fond, cît şi ca formă.
Incepînd cu noua serie, Comitetul de redacţie afirma că «primul nos
tru gînd e să prezentăm revista la n ivelu l oficial cerut de ceea ce repre
zintă ea. Ca organ oficial al celei mai înalte autorităţi canonice a Bise
ricii noastre, ea este datoare, în rîndul întîi, să păstreze şi să înfăţişeze
viaţa intelectuală şi practică a Bisericii noastre în ceea ce are ea mai
bun, precum şi a Sfintei Biserici O rtodoxe în întregime. Adică, de la sta
diul strict de ştiinţă teologică, pînă la simpla ştire măruntă, punctul de
greutate trebuie să cadă pe O rtodoxie : studierea, întărirea şi apărarea
ei. Se înţelege că aceasta nu vrea să zică exclusivism şi dezinteresare
faţă de ceea ce se petrece în celelalte Biserici neortodoxe. Sînt acolo lu
cruri şi experim ente ce nu pot fi ignorate. Dar aceasta numai în lim itele
care folosesc O rtodoxiei. In rîndul al doilea, dorim să prezentăm lumii
o publicaţie vrednică de cea mai bine închegată şi organizată dintre Bi
sericile O rtodoxe surori, atît în ceea ce priveşte cuprinsul, cît şi înfăţi
şarea exterioară. R evista aceasta e «cartea de v izită » a Bisericii noastre,
deci ea trebuie să se înfăţişeze ca atare» 26. îm bunătăţirile care s-au adus
revistei au necesitat numeroase jertfe m ateriale işi spirituale. în C om i
tetul de redacţie (zis «d e d irecţie») au intrat oameni dezinteresaţi, care
au renunţat b enevol la retribuţiile ce li se cuveneau legal. «A fa ră de
abonamente, revista nu primeşte de nicăieri nici un fe l de ajutor de
subvenţie» 27.
Anul 1934 deschide o etapă de aur pentru revista «Biserica O rto
doxă Română». îşi continuă sau îşi încep colaborarea la ea personalită
ţile cele mai reprezentative ale Bisericii O rtodoxe Române şi culturii
româneşti din perioada in terb elică: M iron Cristea, Iustin Moisescu,
Gheorghe Moisescu, Gala Galaction, Iuliu Scriban, Irineu Mihălcescu,
N ico lae M. Popescu, T it Simedrea, N iculae N. Popescu, Ioan Lupaş,
Teodor M. Popescu, N. Iorga, I. C. Filitti, G. Cronţ, B. Theodorescu, Olimp
N. Căciulă, D. Stăniloae, I. Coman, P. Rezuş, D. Fecioru, Liviu Stan, şi
mulţi alţii. Din acest an toate articolele publicate în revista «Biserica
O rtodoxă Rom ână» au şi un rezumat în limba franceză. Se diversifică
aria tematică abordată, se ridică mult nivelul calitativ al m aterialelor
publicate. Num eroasele recenzii ale cărţilor, studiilor şi articolelor pu
blicate în ţară şi în străinătate, fac din revista «Biserica Ortodoxă Româ
n ă » una dintre cele mai bune reviste româneşti din perioada interbelică.
26. An LII (1934), nr. 1—2 (ian.-fehr.), p. 1.
27. Ibidem, p. 2.
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A u fost cooptaţi colaboratori dintre cunoscătorii unor limbi străine. Pe
lîngă recenziile lucrărilor din lim bile de circulaţie (franceza, engleza,
germana, rusa şi italiana), întîlnim prezentări de lucrări din lim bile bul
gară, sîrbă, cehă, poloneză, greacă, spaniolă, etc. Fiecare recenzie consti
tuie un univers de date şi informaţii. Se urmărea ca din revista «Biserica
Ortodoxă Rom ână» să se realizeze o tribună a ideilor teolo gice de elită.
Aceasta nu înseamnă însă o ruptură de viaţa practică, de nivelul mase
lor largi de cititori şi clerici de mir. T eolog ia românească intra într-o
perioadă de reînviorare. Num eroasele foi şi publicaţii eparhiale şi pa
rohiale împlineau n evoile practice ale c le ru lu i; revistei «Biserica O rto
doxă Română», în calitate de organ central editat de către Sfîntul Sinod,
îi reveneau sarcini net superioare. «N ăzuinţa către care tindea acum re
vista era aceasta : îndrumarea cercetărilpr teolo gice pe cărările greu de
străbătut, dar pline de bogăţie, ale izvoa relor curat orto do xe» 28. Revista,
«printr-o stăruinţă fără preget şi-a înfăptuit întregul program şi astfel
bătrîna revistă a Bisericii noastre a putut fi ridicată la n ivelul celor mai
de seamă publicaţii teolo gice din lumea întreagă» 29. A p recierile favora
bile ale cunoscătorilor din ţară şi din străinătate, colaborarea chiar a
unor personalităţi de renume din străinătate, îndreptăţeau cu prisosinţă
aceste afirmaţii. «A d e s e a rîvna de a croi în cultura noastră teolo gică o
dîră luminoasă, prin publicarea numai de m aterial inedit, ori în strînsă
legătură cu Biserica şi viaţa românească, s-a lo v it de neînţelegerea ce
lor care doreau să vadă precumpănind doar materialul faţă de care
aveau preferinţe personale» 30. Sub acest aspect, revista capătă în această
perioadă un adevărat titlu de glorie. în fiecare număr al ei există o
vădită strădanie spre echilibrarea fondului editat în funcţie de cele patru
secţiuni tradiţionale ale învăţămîntului teologic : biblică, istorică, siste
matică şi practică. Revista «poartă cu vrednicie steagul teolo giei rom â
neşti şi paginile ei cuprind slova mai tuturor cărturarilor noştri bise
riceşti. Căci n-a fost te olo g care să nu-şi fi îndrumat scrisul său aici, nu
este ramură a te olo gie i care să nu fie înfăţişată în paginile ei mai vech i
sau mai n o i» 31.
S-a publicat în această perioadă pentru prima dată în cultura ro
mânească bibliografia scrierilor lui N ico lae Iorga întocmită de regreta
tul Barbu Theodorescu.
Tit Sim edrea a introdus transcrierea latină a caracterelor slave din
revista «Biserica O rtodoxă Română».
După numai patru ani de apariţie în noua formă, Com itetul de
redacţie, făcînd o p rivire retrospectivă, îndruma colaboratorii că «ceea
ce poate folosi este adăparea tuturor studiilor, cît mai mult cu putinţă,
la izvoa rele şi la com orile pline de bogăţii ale O rtod oxiei n o a s tre»32.
Fusese înţeleasă «trebuinţa unei critici competente şi cinstite, înfăţi
şată într-un chip demn de ţinta unei reviste ştiinţifice». în acest sens,
revista constituie un început de drum în cultura teologică. In perioada
1933— 1937, revista conţine numeroase recenzii Critice şi note bib liogra
fice ale unor cărţi apărute în diferite ţări. îşi propunea totodată să facă
28. Am LXI (1943), nr. 1—3 (ian.-martie), p. 1— 4.
29. Ibidem.
30. Ibidem.
31. Ibidem.
32. An LVI (1938), nr. 1^4 (ian.-apr.), p. 1— 2.
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« loc cu mare extindere dărilor de seamă critice, supunînd unei cugetări
amănunţite cărţile mai însemnate ce apar în latura teolo gică». De ase
menea, îşi lua îndatorirea «să pună la îndemîna c ititorilor în fiecare
număr un îndreptar bib liografic», în care să dea «îndrum ări scurte şi
tem einice despre diferite cărţi şi articole apărute la noi sau în ţările
ortodoxe cu care stăm în legătură». R evista putuse să-şi procure din
străinătate «o literă bună şi p otrivită».
Dar greutăţile determinate de contextul politic tot mai tulbure, duc
la o perioadă de decădere a revistei.
Incepînd din 1940 (an L V III), revista «Biserica Ortodoxă Română»
are două com itete: 1. Com itetul de colaborare, din care făceau parte
membrii Sfîntului Sinod, profesorii Facultăţii de teologie, profesorii A c a 
d em iilor teologice, profesorii de relig ie şi membrii cie ru lu i; 2. Com ite
tul de redacţie, al cărui director era m itropolitul Irineu M ihălcescu al
M old ovei.
Din 1940 revista devin e «un m ijloc de îndrumare cît mai eficace în
viaţa ei (a preoţimii, n.n.) din toate tim p u rile »33. R evista îşi propunea
să-şi întocmească cuprinsul în aşa fe l încît să oglindească întreaga ac
tivitate a Bisericii O rtodoxe Române în general şi a fiecărei eparhii în
special. De aceea, ea v a căuta să înfăţişeze mai pe înţeles, dar cu tem ei
nicie, ideile şi faptele care frămîntă «în ceasurile de azi lumea orto
doxă şi cea creştină».
R evista urmărea să publice : 1. «A rtic o le îndrumătoare de bună
cugetare teologică, scrise pe temeiul id eilor care circulă şi a curente
lor care frămîntă O rtodoxia şi creştinătatea în genere. Ele v or p rivi în
deosebi chestiunile ce se ivesc la ordinea zile i şi care trebuiesc lămu
rite cu scopul de a apăra Biserica şi instituţiile ei de atacurile din afară,
precum şi de a întări încrederea credincioşilor în puterile mîntuitoare
ale B is e ric ii; 2. A c te le oficiale : dezbaterile, dispoziţiile şi îndrumările
date de Sfîntul Sinod, precum şi actele celorlalte autorităţi în subor
dine ; 3. Cronica internă va cuprinde activitatea culturală şi pastorală
din toate eparhiile şi d iferitele laturi de lucrare pe tărîmul v ie ţii obşteşti
ale preoţim ii noastre, cum este de pildă în căminele culturale, în şcoala
prim ară şi în diferite aşezăminte de binefacere •, 4. Cronica externă va
p rivi fapte şi ştiri de seamă din întreaga Biserică şi îndeosebi a celei
ortodoxe ecu m en ice; 5. R ecenzii asupra d iferitelor lucrări teolo gice
mai însemnate, apărute în ţară şi în străinătate ; 6. N ote bibliografice, în
care se v or face scurte dări de seamă asupra cărţilor şi articolelor v re d 
nice de cunoscut şi cuprins folositor preoţim ii noastre \ 7. Supliment, în
care se v o r publica traduceri alese din scrierile Sfinţilor Părinţi, pre
cum şi lucrări care v or fi de folos pentru preoţim e şi pentru ridicarea
morală a poporului»
Deşi erau v izate domenii rela tiv bogate, revista nu s-a mai putut
menţine la nivelul precedent. C olaboratorii de prestigiu au d even it o
raritate. Semnalăm o încercare de efem eră revenire în anul 1941 la
forma de pînă în 1939. «R evista Sfîntului Sinod trebuie să rămînă ceea
ce a fost şi pînă acum, adică adăpostul scrisului teologic român ortodox.
Din mila Domnului avem astăzi învăţaţi teologi, tineri unii, vîrstnici
33. An LVIII (1940), nr. 1—2 (ian.-febi.), p. 3 -4 .
8 — B. O. R.

34. Ibidem.
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a lţ ii; ostenelile lor ştiinţifice, în bună măsură dătătoare de nădejdi, se
cade să găsească locul p otrivit în această revistă» 35.
La îm plinirea a 60 de ani de la apariţie, Com itetul de redacţie anunţa
că nr. 11— 12/1942 al revistei va conţine indicele bibliografic general de
la apariţie. Fie că acea b ibliografie nu a putut fi realizată, fie că nu a
putut fi publicată, cert este că nr. 11— 12/1942 al revistei nu a apărut,
iar cercetările noastre de a da de urma manuscrisului au eşuat. Singu
rele încercări b ib liografice asupra revistei rămîn cîteva sumare anuale.
Din 1942 revista nu mai apare regulat. Sînt grupate mai multe nu
mere într-o fascicolă. Fenomenul se va repeta mai bine de un deceniu
şi jumătate. întîrzierile se datorau lipsei de hîrtie, greutăţilor econo
mice şi lipsei de lucrători din T ipografia Cărţilor B isericeşti36.
Cu toate greutăţile cauzate de cel de-al doilea război mondial, re 
vista nu-şi întrerupe apariţia, cum se întîmplase în timpul războiului de
independenţă şi al primului război mondial. Trece printr-o perioadă de
agonie acută, dar nu dispare. în timpul războiului Tip ografia Cărţilor
Bisericeşti şi, se pare, şi sediul redacţiei sînt bombardate de aviaţia fas
cistă, dar aceasta n,u a constituit un obstacol peste care să nu se poată
trece. De mare folos a fost activitatea şi stăruinţa Diac. Gheorghe I.
Moisescu, secretarul de red a c ţie ; a Arhim . Iuliu Scriban şi a unor co
laboratori care, în ciuda evenim entelor şi sacrificiilor m ateriale ce tre
buiau făcute, au continuat să scrie.
Evenimentele au cauzat şi o serioasă fluctuaţie a membrilor C om ite
tului de redacţie, multă nesiguranţă în abordarea problem elor de ordin
social şi pastoral.
în urma războiului, viaţa culturală se înfiripa cu destulă greutate.
Puţine reviste româneşti şi mai ales teolo gice s-au putut mîndri cu o
continuitate neîntreruptă în timpul războiului. Biserica Ortodoxă R o
mână şi-a adus contribuţia din plin la rezolvarea problem elor g rave
prin care a trecut ţara.
Din 1945, din Comitetul de redacţie făceau parte patriarhul Nicodim
Munteanu (preşedinte), Pr. Dumitru Fecioru şi Diac. Gheorghe I. M o i
sescu. Abonam entele anuale erau de 4.000 lei. Cu nr. 9/1945 revista este
îngrijită şi editată de către Institutul Biblic şi de M isiune al Bisericii
Ortodoxe Române. Situaţia fiananciară a ţării a generat pînă prin 1947
şi o fluctuaţie mare a preţului abonamentelor.
Prin alegerea regretatului patriarh Justinian Marina, din 1948, C o
m itetul de redacţie întruneşte o nouă form u lă: patriarhul Justinian
M arina (p reşed inte); Pr. Gr. Cristescu, Pr. I. G. Coman, N. Chiţescu,
Iustin Moisescu, Gh. A rgh iropol, P. V intilescu şi Diac. G. I. M oisescu
(secretar de redacţie). Cu toată strădania noului comitet, nu se poate
face însă prea mult şi revista continuă să rămînă la un n iv e l scăzut.
Cu începere de la 1 ianuarie 1948 toate parohiile din ţară au fost
abonate din oficiu la revista «Biserica O rtodoxă Română». Aceasta pen
tru că «este singurul organ oficial al Patriarhiei Române în care se
publică toate legile şi regulam entele bisericeşti, d iferitele dispoziţiuni
norm ative pentru cler, împreună cu dezbaterile îşi hotărîrile Sfîntului
35. An LIX (1941), nr. 1—2 (ian.-febr.), p. 1— 2.
36. An LXI (1943), nr. 1—<3 (ian.-martlie), p. H60.
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Sinod, de care preoţii sînt datori să ia cunoştinţă la timp spre con
form are» 37.
O schimbare, aşadar, de structură în programul revistei. Un anu
mit număr de ani componenţa Comitetului de redacţie se schimbă foarte
des, preşedinte rămînînd însă patriarhul.
Din 1958 revista «Biserica O rtodoxă Română începe o perioadă de
progres. încep să fie publicate studii şi articole cu o tematică diversă
orientate spre soluţionarea problem elor teoretice şi practice cu care se
confrunta Biserica O rtodoxă Română şi poporul român. Lupta pentru
pace, transform ările politico-sociale, mişcările ecumenice, învăţămîntul
teologic, activitatea practică a clerului nostru, alături de studii com pe
tente de istorie bisericească îşi naţională, de teologie, cu cele mai d i
verse discipline ale sale şi de artă bisericească, sînt doar cîteva dintre
direcţiile pe care s-au canalizat orientările revistei. Formarea noilor
cadre superioare ale Bisericii, formarea unui corp profesoral select, ri
dicarea continuă a nivelului de învăţămînt teolo gic şi cultură a clerului,
au asigurat revistei un număr sporit de colaboratori competenţi, care
au făcut din ea una dintre cele mai reuşite ale zilelor noastre.
In paginile revistei «Biserica O rtodoxă Rom ână» s-au rezervat nu
meroase pagini cronicii evenim entelor bisericeşti din ţară şi din străină
tate, activităţii conducerii noastre de stat în lupta necontenită pentru ri
dicarea nivelului de trai al poporului nostru, pentru soluţionarea pro
blem elor m ajore ale lumii noastre, pentru pace şi civilizaţie.
Revista «Biserica O rtodoxă Rom ână» a deven it o publicaţie căutată
şi apreciată în rîndurile istoricilor şi oamenilor de cultură şi artă, toc
mai pentru tematica abordată, prin calitatea m aterialelor publicate $i
prin n ivelu l la care sînt tratate problem ele propuse.
O permanenţă a preocupărilor revistei noastre o constituie reflec
tarea relaţiilor excelente dintre Biserica O rtodoxă Română şi stat, cum
de altfel dintre toate cultele legiu ite din ţara noastră şi statul român,
concretizare fidelă a p reved erilor constituţionale. Numai parcurgînd
colecţia revistei «Biserica O rtodoxă Română», lectorul îşi poate da seama
cu uşurinţă că niciodată de-a lungul celor o sută zece ani de la apariţia
revistei, Biserica O rtodoxă Română nu s-a bucurat de mai multă liber
tate şi nu a avut un n iv e l m aterial şi spiritual mai înalt ca în anii din
urmă.
Din 1977 preşedinte este Prea Fericitul Patriarh Iustin Moisescu.
Numind cadre competente la conducerea treburilor revistei şi sub di
recta îndrumare a unor cadre universitare, Prea Fericitul Patriarh Iustin
se îngrijeşte cu părintească dragoste şi conştiinţă trează de bunul mers
al revistei şi ridicarea continuă a nivelului său teologic.
In spiritul tradiţiei şi experienţelor acumulate de-a lungul celor 110
ani de la apariţie, revista «Biserica O rtodoxă Rom ână» se înscrie la
loc de frunte în contextul publicisticii bisericeşti din ţară şi din străi
nătate, ceea ce ne îndreptăţeşte să-i urăm un călduros «La mulţi a n i!».
37. An LXVI (1948), nr. 3—4 (miartie-aprilie), p. 208.
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BISERICA O RTODOXA R O M Â NA
C O N S T A N T I N V O D Â B R lN C O V E A N U
D O M N I T O R U L Ţ A R I I R O M A N E Ş T I (1688— 1714)
C u p rile ju l com em orării a 330 de an i de la naşte re a sa
şi a 270 de an i de la m oarte
1654 — 1714 — 1984
— 15 au gust —
Preotul NICULAE ŞERBĂNESCU

Anul acesta, 1984, în ziua de 15 august, la praznicul A d orm irii M aicii
Domnului — Sîntămăria M are — , s-au îm plinit 330 de ani de cînd, în
aceeaşi zi din anul 1654, în B rîncovenii Romanaţilor s-a născut Constan
tin V od ă Brîncoveanu şi 270 de ani, de cînd, iarăşi în aceeaşi zi din
anul 1714, — cînd împlinea 60 de ani — , el, dimpreună cu patru feciori
şi cu credinciosul său sfetnic Ienache Văcărescu — fratele, după mamă,
al Doamnei M arica — , din porunca sultanului Ahm ed III (1703— 1730)
şi a sîngerosului v izir G in -A li Paşa, a fost ucis ca un martir, la Ţarigrad,
după o rodnică domnie, care, în acel tragic moment era «m ai lungă de
un sfert de ve ac ». Cu prilejul acestei îndoite comemorări, se cuvine a-i
închina şi cîteva din paginile revistei de faţă, înfăţişînd cititorilor ei o
seamă de date privind viata şi faptele lui, căci multe lucruri de bine şi
de folos a săvîrşit el şi pentru Biserica noastră străbună.
Constantin Brîncoveanu s-a născut la 15 august 1654 în satul Brîncoveni, — azi în partea diij dreapta rîului O lt a judeţului cu acelaşi
nume — , unde părinţii lui aveau străveche proprietate. Tatăl său, Papa,
era mlădiţă a fam iliei b oierilor Brîncoveni înrudită cu neamul Basarabilor, iar mama lui, Stanca, era fiică a postelnicului Constantin Cantacuzino ( t 1663), urmaş şi el al uneia din strălucitele fam ilii im periale
din Bizanţ. Din căsnicia lor s-au născut trei băieţi şi o fată. Vrem e în
delungată însă, aceştia n-au putut să se bucure de ocrotirea tatălui,
căci acesta a fost ucis la Bucureşti, în anul 1655, de seimenii răsculaţi
şi atunci îm potriva domnitorului lor, Constantin V od ă Şerban
(1654— 1658).
îngropîndu-şi soţul în biserica din Brîncoveni, în continuare, Stanca
Brîncovanca, — stînd mai mult la Bucureşti în casa ce avea în «im ediata
vecinătate a Curţii Dom neşti» — , a rămas singură cu g rija creşterii c o
piilor şi a chivernisirii bunurilor ce-i reveniseră la moartea năpraznică
a lui Papa. Doi dintre băieţi, M a tei, m ijlociul şi Baibu, cel mare, ajuns
în slujba domnului ţării, au decedat de tineri.
Rămînînd numai cu cel mai mic, Constantin, postelniceasa Stanca a
căutat să-i dea «o creştere cît mai aleasă, obicinuindu-1 din anii copilă
riei să iubească podoaba Casei Domnului» şi dîndu-1 să «în v eţe carte»
grecească şi latinească. Pînă la urmă, prin toate acestea — şi stînd şi sub
îndrumarea unchiului său, învăţatul stolnic Constantin Cantacuzino
( t 1716), pe care întotdeauna l-a socotit ca pe «bunul său tată» — , tînărul
Constantin Brîncoveanu a reuşit ca, pe lîngă e v lavie, să deprindă şi
deosebită «aplecare pentru citire..., tendinţă de a îndemna spre lucrări
literare..., gust pentru scrierile istorice... şi simţ pentru artă».
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Pe lîngă acestea, iubitor de învăţătură fiind, plăcut la înfăţişare,
sprinten la minte, blînd, cumpătat şi chivernisitor chibzuit al averii sale,
mult înzestratul vlăstar brîncovenesc, ajuns la anii păşirii în viaţa căsnicească, în 1674, s-a căsătorit cu M a iia-M arica , fata postelnicului N eagulN eagoe, fiul domnitorului Antonie V odă din Popeşti (1669— 1672). Unirea
prin Taina Sfintei Cununii le-a fost binecuvîntată de Dumnezeu cu 11
copii : patru băieţi, Constantin, Ştefan, Radu şi M ateiaş, şi şapte fete :
Stanca, M aria, llinca, Safta, A ncuţa, Bălaşa şi Smaranda.
îm podobit cu remarcabile calităţi, cult, bine pregătit pentru viaţă
şi pentru treburile politice, muncitor şi cu dragoste de ţară, destul de
timpuriu Constantin Brîncoveanu a fost chemat în slujba acesteia. în
1674, Duca V od ă (1674— 1678) i-a încredinţat dregătoria de v tori postel
nic, apoi pe cea de vtori logofăt, iar Şerban V od ă Cantacuzino (1678—
1688), unchiul său, l-a făcut, în 1679, v e l agă, în 1680, v e l postelnic, în
1683, ispravnic al oraşului Bucureşti şi mai tîrziu, în 1687, l-a prom ovat
v e l logofăt, adică în vrednicia cea mai înaltă din stat şi din divanul dom
nesc, altfel zis cea «d e cancelar al ţării», cum precizează unii.
în timpul cînd îndeplinea asemenea sarcini în stat, Brîncoveanu a
fost trimis de domnii săi şi în diferite misiuni. în 1674 se afla la Braşov,
unde, în numele lui Duca Vodă, a cerut, cu succes, b oierilor refugiaţi
acolo să se întoarcă în ţară, iar în 1678, cînd acest v o ie v o d a trebuit să
plece cu oarecare oaste, alături de turci, la cucerirea Cetăţii Cehrin din
Ucraina, el l-a însoţit tot timpul campaniei. Şerban V od ă Cantacuzino,
în decem brie 1678, l-a trimis la M ihail Apafi, principele Transilvaniei
(1661— 1690), spre a-i vesti suirea sa pe tron, iar în 1681 la Constantinopol, unde a încercat să determine pe turci să facă schimbări la condu
cerea Ardealului, a tratat cu ambasadorul Curţii din V iena ridicarea
creştinilor din Balcani îm potriva Porţii şi a apărat în faţa acestuia, a
ambasadorului, interesele religioase ale rom ânilor ortodocşi de peste
munţi, — în acel timp crunt oprimaţi de conducerea calvină de acolo — ,
izbutind chiar să obţină promisiuni de îndulcire a unei astfel de situaţii,
în acest ultim an, el a reuşit «să preîntîmpine şi intrigile», pe care fostul
domn G heorghe Duca «le urzea» la Istanbul îm potriva lui Şerban Vodă,
în scopul de a-1 scoate din scaun şi a-şi relua tronul. C eva mai tîrziu,
tot el poartă negocieri cu generalul imperial Veterani, determinîndu-1 să
nu pătrundă cu trupele austriece în ţară. Şi în alte prilejuri din timpul
domniei lui Şerban V od ă Cantacuzino, tînărul şi experim entatul dregător
Constantin Brîncoveanu a adus patriei rem arcabile servicii, ceea ce i-a
atras preţuirea nu numai a acestuia, ci şi a m ajorităţii «reprezentanţilor
clasei dominante» şi chiar a poporului.
Dregătoriceştile-i sarcini i s-au prelungit pînă tîrziu în toamna anu
lui 1688, cînd, după o scurtă zăcere, în ziua de 29 octombrie Şerban V odă
Cantacuzino, pe neaşteptate, a decedat şi ţara a rămas fără domnitor.
Spre a se preveni o situaţie nefavorabilă pentru aceasta, degrabă cei
îndreptăţiţi a face aşa ceva, întruniţi «în spătăriea cea mică de la Curte»,
s-au sfătuit şi au găsit că p otrivit lucru ar fi ca să aleagă domn pe m arele
logofăt Constantin Brîncoveanu, socotind că el «este neam de al lui M atei
V od ă», că este «iscusit în treburile ţării», că «a re şi alte bunătăţi», mai
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ales «b lîn dete», că «şi om este în v îrstă » şi că numai el «v a putea chi
vernisi domniea cum să cade, în vream e ce este ţara ocolită de oşti şi de
prim ejdii».
Luată această hotărîre, cei prezenţi, avînd în frunte pe stolnicul
Constantin Cantacuzino şi pe fratele său, m arele spătar Mihai, unchii lui
Brîncoveanu, numaidecît «să ridicară... şi merseră la M itrop olie», ca să
se facă alegerea, aşa cum era «obiceaiu l». Aici, fiind de faţă şi Dionisie,
fost patriarh de Constantinopol, m itropolitul ţării Teodosie şi în curte
multă oaste, s-au adunat toată boierimea ţării, slujitorii şi neguţătorii şi
iarăşi «sfat mare făcînd, cu toţii într-un singur glas s-au unit şi au hotărît să aleagă domn nou în ţară pe v e l logofătul Constantin Brînco
veanu», zicînd că «nu era altul obştii mai plăcut decît M ăriia-sa». Cînd
s-au petrecut cele aci arătate, acesta nu era de faţă. Se afla la Curte
«lîn gă trupul lui Şerban V o d ă » fostul domn şi de aceea, după ce s-a
poruncit com işăilor să aducă acolo un «a l doilea cal domnesc», s-a
«trimis un b oeariu» de l-a poftit să vină în m ijlocul lor.
«Şi îndată ce sosi — istoriseşte Cronica — ziseră cu toţii : Logofete, noi cu toţii pohtim să ne fii domn».
El însă a r e p lic a t: «Dar ce aş vrea eu cu domniea, de vrem e ce
ca un domn sînt la casa mea ; nu-mi trebuieşte să fiu. Iar ei z is e ră : N e
rugăm, nu lăsa ţara să intre alţi oameni sau răi sau nebuni să o strice,
ci f i i !».
«Ş i-l luară de mîini şi-l înpingea de spate. Şi acolea fiind şi un capegiu înpărătesc pentru trebi înpărăteşti, îl dusease şi pă el la M itro
polie şi duseră caftan la capegi-başa al înpăratului, de l-au înbrăcat cu
caftan şi intrară în bisearică...». A ic i «băgat în sfântul oltar, pre poarta
cea mare îm părătească» de către m itropolitul Teodosie, a ocolit, îm 
preună cu acesta, «sfântul preastol» şi apoi, îngenunchind «în aintea» lui,
a prestolului, proinecumenicul Dionisie «i-au citit deasupra capului m o
litvele de domnie şi l-au b lagoslovit». Scos din altar, a fost «pus» în
scaunul domnesc $i îndată «toată boierim ea» a «m ers de i-au sărutat
mîna, zic în d u -i: M ulţi a n i!», aşa cum din bătrîni se obişnuia la aleg e
rea unui nou domn.
Ieşindu-se apoi din catedrala mitropolitană, s-a mers, cu strălucit
alai, la Curtea domnească, unde era adunată «gloata cea multă a oraşului»,
gătită sărbătoreşte — ca în asemenea îm prejurări — , şi ajungîndu-se
aci, în timp ce se cînta axionul, V od ă Brîncoveanu a intrat în biserică,
a sărutat sfintele icoane şi apoi s-a «a şezat» în «scaunul cel domnesc».
După aceasta el a întrebat pe b oierii prezenţi dacă este «cu v o ia tuturor»
să fie domn şi aceştia într-un glas au răspuns : «T o ţi v o(i)m , toţi pohtim».
Luîcd act de aceasta, el, numaidecît, a ad ău gat:
«D eaca pohtiţi toţi, m i-e v oe a şi mie să-mi daţi un jurămînt înnaintea
lui Hristos precum veţi fi cu dreptate şi de ar ven i v re o prim ejdie domnii
mele, despre v re o parte, să staţi cu mine toţi. Şi ziseră toţi să fie aşa».
Şi după ce, cu mîna pe Sf. E vanghelie şi pe Sf. Cruce, au ascultat şi au
aprobat textul legămîntului de credinţă citit de al doilea logofăt, «s-au suit
cu toţii în divanul cel m are». Aici, în timp ce noul domn, Constantin
V odă Brîncoveanu, sta pe tronul voievod al, iar afară se «slobozeau»
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tunurile şi mulţimea ovaţiona, s-a isprăvit îndătinatul cerem onial al în
scăunării sale. De îndată «toate gloatele», de la «m are pînă la cel mai
m ic», au mers iarăşi de i-au sărutat mîna şi i-au făcut urări de sănătate
şi de paşnică, strălucită şi rodnică domnie.
Şi aşa, de acum, din cursul anului 1688, luna lui octombrie în 29
de zile — cum precizează Cronica — , a început domnia lui Constantin
V od ă Brîncoveanu, care apoi avea să dureze 25 de ani şi cinci lu n i; dom•nie lungă, care în Ţara Românească, nu fusese întrecută pînă acum decît
de cea a lui M ircea cel Bătrîn, ce însumase 32 de ani (1386— 1418). De
grabă ea, noua domnie, a fost vestită în «toată ţara» şi, totodată, s-a
trimis solie şi la Constantinopol, spre a solicita sultanului recunoaşterea
ei, în cazul de faţă a alegerii lui V od ă Brîncoveanu ca domn. C onfir
marea s-a obţinut destul de repede, căci curînd V od ă Brîncoveanu a
primit cartea de recunoaştere şi caftanul şi îndată, cu ceremonialul obiş
nuit a fost «pus în scaun».
M om entul în care el ajungea la cîrma ţării, chiar după propria-i măr
turie, era «vreme... tulburată, înconjurată de oşti şi de vrăjm aşi». Şi
într-adevăr aşa a fost, căci pe atunci turcii stăpîneau o bună parte din
Europa, la m arginile Ţării Româneşti «tătarii abia aşteptau porunca să se
năpustească în ţară după jaf, p îrjo l şi robi, iar la hotarele de apus pîlpîiau
încă flăcările războiului încins între creştini şi turci, război care s-a
încheiat de-abia în anul 1699 prin pacea de la Carlovitz, odată cu înfrîngerea turcilor». In viitoa rea acelor «cum plite vrem i», ameninţătoare şi
pentru ţara sa, V od ă Brîncoveanu s-a descurcat destul de bine, reuşind
să păstreze pentru aceasta şi integritatea şi libertatea. Aceasta, pentru
că el «a ştiut să ţină cumpăna înţelegerii cu toţi vecin ii şi duşmanii».
Intuind p ericolele care îi «pîndeau» domnia din partea oricăreia dintre
cele două tabere rivale — creştini şi otomani — , el a dus o politică
de ec h ilib ru : «n ici cu nemţii nu s-a stricat..., şi nici credinţa la turci nu
şi-a pierdut-o».
La scurt timp după ce a urcat în scaun, V od ă Brîncoveanu a reîn
noit mandatul delegaţiei trimisă de Şerban V od ă la V ien a pentru a în
cheia cu împăratul Leopold I (1657— 1705) «actul de închinare» a ţării
către Imperiu. Ajunsă acolo la 10 decem brie 1688, timp de peste o lună
de zile delegaţia a purtat discuţiuni cu partea austriacă şi la 30 ianuarie
1689 s-a ajuns la redactarea unei diplome solemne, prin care Ţara R o
mânească era închinată im perialilor. Această închinare n-a devenit însă
fapt îndeplinit, deoarece nu s-a putut realiza condiţia pusă de români
ca adică «aplicarea celor con ven ite» în diploma de închinare să se facă
numai atunci cînd turcii v o r fi «în frîn ţi», încît «să nu mai poată... pră
pădi şi pustii cu totul» Ţara Românească, fapt care, cum se ştie, în acel
timp, nu se realizase şi nici nu erau semne sigure de realizare. Turcii
dispuneau încă de însemnate forţe şi oricînd puteau trece Dunărea, iar
tătarii de-abia aşteptau «un semn» al lor ca să năvălească după pradă.
Din această pricină, V od ă Brîncoveanu «a trebuit să facă abstracţie de
cele convenite la V ien a», căci «a ltfel punea în prim ejdie nu numai scau
nul său dar însăşi existenţa ţării». Totuşi şi aşa, faţă de imperiali, el a
avut o atitudine înţelegătoare, le-a făcut servicii şi le-a procurat in
formaţii.
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Aceştia insă voiau să-l constrîngă să li se închine cu adevărat, pen
tru că, între altele, în lungul lor război cu turcii, «aveau nevoie neapă
rată de provizii, pe care Muntenia li le putea furniza». De aceea, după
sfatul contelui L. Csaky, agent diplomatic al Curţii vieneze, care în
1689 se întîlnise cu Brîncoveanu la M ogoşoaia, a inform aţiilor strategice
date de generalul Federigo Veterani, comandantul infanteriei imperiale
şi după îndemnul lui aga Constantin Bălăceanu, duşman al voievod ului
muntean, la începutul lui noiembrie 1689 trupele im periale au intrat în
ţară pe la Cerneţi, iar în decem brie acelaşi an, un alt corp de oaste
austriacă condus de generalul Donat Heissler, a trecut în sudul Carpaţilor, pe la Bran, în calea lui făcînd cumplite jafuri. Prin aceasta, mai
ales se urmărea obţinerea din partea lui V od ă Brîncoveanu a întreţinerii
pe timpul iernii ce venise, a 15 regim ente de oaste imperială, a unei
contribuţii de peste o jumătate de m ilion de florini şi a 1500 de cai. De
nevoie, Brîncoveanu a satisfăcut o mare parte din cereri, dar, în acelaşi
timp a chemat în ajutor pe tătari. Aceştia au sosit în ţară, în ianuarie
1690 şi odată cu aceasta, Heissler, urmărit de detaşamente de oaste tătaro-munteană, s-a retras peste munţi, la Braşov. Şederea armatei im pe
riale aici, aproape de hotarul muntean reprezenta însă o continuă ame
ninţare. Pentru aceasta, în vara aceluiaşi an 1690, a avut loc o expediţie
îm potriva ei. Oastea munteană, comandată de însuşi V od ă Brîncoveanu,
dimpreună cu corpuri de armată otomană, de «curuţi», adică de ostaşi
unguri conduşi de Emeric T h âk oly (1690— 1691), — Tucheli, Tech eli C ro
nicelor noastre — , pretendent la tronul Transilvaniei, şi de tătari, sr
scoborît pe poteci pe versantul nordic al Carpaţilor şi aici, între Zărneşti şi Tohani, a dat de tabăra lui Heissler. La 11/21 august 1690 a avut
loc o scurtă încăierare, care s-a isprăvit pentru V od ă Brîncoveanu printr-o
izbîndă deplină : imperialii, sprijiniţi de secui, au fost înfrînţi, generalul
Heissler făcut prizonier, iar aga Constantin Bălăceanu, cel amintit mai
sus, duşman al lui Brîncoveanu, căzut în luptă.
După anul 1690 Constantin V od ă Brîncoveanu n-a mai avut război
cu nimeni. In anii ce au urmat, după ce mai întîi şi-a curăţit ţara
de «cu raţii» lui T h o kâ ly şi de ostaşii turci şi tătari, care, după lupta de
la Zărneşti, o jefuiseră fără milă, el, — pentru a preîntîm pina şi intrigile
duşmanilor din ţară — parte fugari prin Transilvania si M oldova, — , şi
de la Poartă — , a căutat să-şi îmbunătăţească relaţiile cu imperialii, procurîndu-le ştiri în legătură cu turcii şi trimiţîndu-le, cînd s-a iv it cazul,
p rovizii, de care aceştia, aflaţi încă în război, aveau nevoie. Cu toate că
el, Brîncoveanu, a militat şi milita pentru păstrarea integrităţii Bisericii
O rtodoxe din Transilvania, ameninţată de tendinţele catolicizante ale
Vaticanului, susţinute de Curtea din Viena, totuşi im perialii, apreciind
s erviciile ce li le făcea, la rîndu-le, au căutat să se menţină în cît mai
strînse raporturi cu el, mai cu seamă după pacea de la C arlovitz din 26
ianuarie 1699, prin care ei, devenind stăpîni în Transilvania, oştile lor
aveau să ajungă din nou la hotarele Ţării Româneşti. Considerîndu-1
«prieten al Imperiului», împăratul Leopold I, Ia 30 ianuarie 1695, i-a dat
titlul de «Principe al Sacrului Imperiu Rom an». A cest titlu se adăuga la
cele obţinute încă. din vrem ea cînd el era numai boier, adică la cel de
«Cetăţean ardelean», dobîndit în 1679 şi la cel de «C onte al Ungariei»,

ANIVERSĂRI — EVOCĂRI

66 5

primit la 19 mai 1688. Toate acestea erau menite a-i servi mai cu seamă
în eventualitatea unui refugiu în Transilvania, unde avea proprietăţi
funciare, sau în Austria, căci, trăind într-o permanentă teamă de turci,
din timp s-a în grijit să-şi pregătească un loc de adăpostire pentru cazul
cînd s-ar vedea silit să-şi părăsească tronul şi ţara.
în ceea ce priveşte pe turci, V odă Brîncoveanu s-a achitat conştiin
cios de toate obligaţiile, la care, prin aranjamente bilaterale mai dinainte
vrem e stabilite, era îndatorat. Le-a procurat p ro vizii de tot felul, i-a ajutat
la refacerea ori ridicarea de cetăţi, prin bogata sa reţea de informatori
din ţară şi de peste hotare, i-a încunoştiinţat grabnic şi precis în legătură
cu unele îm prejurări din ţările creştine, le-a plătit, cu regularitate, haraciul. Deosebit de acestea, a făcut însemnate daruri meghistanilor Por
ţii şi tuturor dregătorilor otomani, care, cu v re o însărcinare, veneau în
ţară. Dărnicia lui ajunsese atît de cunoscută şi apreciată de unii ca
aceştia, încît oricare dintre ei, — şi nu numai dintre ei, ci şi dintre cei
lalţi locuitori ai Stambulului — , ar fi dorit să aibă cît mai mult de-a
face cu el, domnitorul Ţării Româneşti, cu «A ltîn-b eg, — «Prinţul auru
lu i» — , cum obişnuit îl numeau.
Printr-o asemenea comportare şi, totodată, prin serviciile aduse
Porţii, V od ă Brîncoveanu a reuşit să-şi reînnoiască mereu domnia, în
1699 obţinînd-o chiar pe viaţă. După aceasta, s-ar fi căzut ca din partea
turcilor să nu mai existe.nici o grijă. Cu toate acestea însă în prim ii ani
ai secolului al X V III-lea , datorită intrigilor şi pîrilor de tot felul ce se
ţeseau şi se făceau la Istanbul îm potriva lui, tronul începuse a i se
clătina. în primăvara anului 1703 Constantin V od ă Brîncoveanu a fost
chemat la Poartă «să sărute poala împărătească». Cum o asemenea che
mare, mai mereu se solda cu pierderea tronului, ori chiar şi a vieţii,
panica a cuprins pe toţi. V oie v od u l însă a ştiut şi a reuşit să treacă
peste această grea încercare şi după ce a discutat cu m arele v izir şi a
fost primit în audienţă de sultan, s-a întors acasă fericit, căci îşi păstra
scaunul şi din nou era «dăruit» de către padişah «cu hatişerif ca pînă
va avea zile să domnească acest păm înt» al Ţării Româneşti, adică iarăşi
fusese confirmat domn pe viaţă.
Cu Rusia, condusă pe atunci de ţarul Petru cel M are (1682— 1725),
V od ă Brîncoveanu a continuat legăturile înaintaşului său, Şerban V odă
Cantacuzino ( t 1688), care, în 1687, trimisese la M oscova pe arhimandritul
Isaia de la mînăstirea Sfîntul P avel de la M untele Athos, cu misiunea
de a tatona «eventualitatea încheierii unei alianţe», cu ajutorul căreia
să se poată elibera creştinii aflaţi sub opresiunea otomană. Brîncoveanu a
adîncit chiar aceste relaţii, mai cu seamă din vrem ea cînd, în timpul
tratativelor pentru pacea de la C arlovitz, şi-a dat seama că alianţa antiotomană, condusă de Habsburgi, este «în fond o asociaţie prin care se
urmărea îndeosebi satisfacerea unor revendicări teritoriale». Intuind
acest lucru, el a căutat să se apropie de Rusia, pe atunci cea de a treia
mare putere din Europa de est. A schimbat solii cu M oscova, a întocmit
«un plan de luptă îm potriva turcilor», a solicitat ajutor m ilitar de la ţar,
a stabilit în capitala imperiului rus o adevărată ambasadă, a informat
pe ţar despre tot ce se petrecea în Turcia şi a menţinut legături cu Rusia
chiar şi după înfrîngerea armatelor acesteia la Prut, în 1711, deşi fusese
acuzat că şi din cauza lui s-a pierdut lupta.
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Constantin V od ă Brîncoveanu «a înţeles să se facă folositor» şi al
tor puteri europene, ca : Franţa, A n glia şi Olanda, interesate şi ele în
chestiunile Orientului bătrînului continent. Cu toate că regele Ludovic
al X lV -le a (1643— 1715) al Franţei, nu-1 vedea cu ochi buni, totuşi el a
fost în bune relaţii cu F6rriol, ambasadorul francez la Poartă, care în
1700 i-a făcut chiar unele servicii.
Cu zece ani mai devreme, în 1690, reprezentantul A n g lie i la Istanbul,
Sir W illiam Trumbull a solicitat lui Brîncoveanu îngăduinţa «d e a trans
mite corespondenţa sa diplomatică la Viena, prin Ţara Românească»,
ceea ce acesta a acceptat, deşi «risca să se compromită în faţa turcilor».
V oia însă să «aibă un prieten englez la Constantinopol». Opt ani mai
apoi, în 1698, un alt ambasador englez la Poartă, W illia m Paget, «ruga
pe Kinsky, cancelarul im perial să-i trimită corespondenţa prin Ţara
Românească», pentru că «acesta este m ijlocul cel mai sigur, şi cel mai
secret». De aceea ambasadorul preciza că este «fo arte ob ligat» v o ie 
vodului muntean, «care lasă sâ treacă scrisorile noastre cu toată si
guranţa».
O astfel de comportare a avut Brîncoveanu şi faţă de Iacob C olyer,
ambasadorul Olandei la Constantinopol, care, dimpreună cu Paget, aci
pomenit, a avut rol de seamă la pregătirea şi încheierea păcii de la
C arlovitz din 1699.
Deşi, cum se vede, legăturile lui Brîncoveanu, cu aceste ţări occi
dentale, şi mai cu seamă cu An glia, «nu s-au ridicat la raporturi de la
stat la stat, fiind determinate numai de interesele de moment, totuşi
ele prezintă o deosebită importanţă, pentru Ţara Românească şi pentru
voievod u l e i». Datorită lor, acesta «a putut fi informat la vrem e despre
mersul negocierilo r» păcii din 1699 şi, cunoscîndu-le, a «putut duce
o politică prudentă şi realistă».
Cînd Brîncoveanu a ajuns la cîrma Ţării Româneşti, în M o ld ov a
domnea Constantin V od ă Cantemir (1685— 1693) cu care el «a avut
relaţii încordate», pentru că, poate, fiu de răzeş fiind acesta, îl socotea
«om de rînd, de jos». Aceasta a făcut desigur, ca, aşa cum arată şi C ro
nica, aproape în tot timpul unul să «sape la Poartă pe celălalt», reciproc
să găzduiască boieri munteni, ori m oldoveni, care le erau ostili, şi ca
deseori amîndoi să încerce a se răsturna, unul pe altul, de pe tronul
voievod al. O atmosferă de duşmănie, care de multe ori a făcut să curgă
sînge nevinovat şi care, «spre paguba ambelor ţări şi spre mulţumirea
meghistanilor de la Poartă», a continuat şi după decesul, în 1693, al
lui Constantin V od ă Cantemir, necruţînd nici pe fecio rii acestuia, An tioh şi Dimitrie. Căci, în acelaşi an, 1693, acesta din urmă n-a fost re 
cunoscut domn al M old ovei, cum îl alesese ţara, datorită tocmai inter
ven ţiilor lui Brîncoveanu pe lîngă sultan, iar celui dintîi, care în prima
sa domnie din M oldova, între anii 1695 şi 1700, încercase să curme o
astfel de stare de vrăjmăşie, peţind chiar pe una din fiicele voievod u lu i
muntean, i s-au pus de către acesta, cu acest prilej, condiţii atît de grele,
încît ele n-au putut fi acceptate şi astfel vrajba a rămas. De abia în
timpul celei de a doua domnii a lui A n tioh — anii 1705— 1707, — s-a
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ajuns la o împăcare, care însă în zilele domniei celei noi în M old ov a a
fratelui acestuia, Dimitrie, — anii 1710— 1711 — , s-a stricat iarăşi, rela
ţiile dintre acesta şi Brîncoveanu devenind iar neprietenoase.
S-ar putea ca V od ă Brîncoveanu să se fi lăsat atras în această
luptă, în timpul căreia a avut de făcut faţă la nenumărate pîri la Poartă
din partea Cantemireştilor şi a altora, datorită şi conştiinţei sale despre
originea comună a poporului român, despre care pe atunci vorbeau
cronicarii m oldoveni, mai ales, şi însuşi unchiul său, stolnicul Constan
tin Cantacuzino în a sa : Istoria Ţă rii Rumăneşti. P otrivit acestei con
ştiinţe, de bună seamă, el va fi dorit să vadă pe toţi cei de un neam
— români — , trăind laolaltă şi de aceea a încercat să exercite o cît
mai accentuată influenţă în cele trei ţări româneşti din acea vrem e,
în acest scop, după moartea în 1693, a lui Constantin V od ă Cantemir,
a căutat «să aibă în M old ova un domn al său, care să-i împărtăşească
gîndurile şi să-i urmeze indicaţiile». A reuşit să înfăptuiască aşa ceva
în cîte două rînduri, cu Constantin Duca (Duculeţ), ginerele său, care
a domnit în M old ova în anii 1693— 1695 şi 1700— 1703, şi cu M ihai Racoviţă, cu care era văr al doilea şi care a stat în acelaşi scaun în anii
1703— 1705 şi 1707— 1709. Chiar şi în Transilvania, el s-a gîndit să rea
lizeze ceva asemănător, căci plănuia, se spune, să mărite pe una din
fetele sale cu vreun pretendent la tronul ardelean, pentru ca apoi, «în
acest chip, — acesta ajungînd conducător peste munţi — , să poată avea
autoritate» şi aici, în această a treia «ţară locuită de rom âni», fapt care
ar fi contribuit foarte mult la întărirea id eii de unitate a tuturor aces
tora.
Stăpînit desigur mai dinainte de un asemenea gînd, Brîncoveanu
în anul 1681, fiind la Constantinopol, în numele domnului său, Şerban
Cantacuzino, a intervenit, cu succes, pe lîngă ambasadorul austriac la
Poartă în favoarea românilor ortodocşi ardeleni şi a mitropolitului lor
Sava Brancovici ( t c . 1683), prigoniţi de calvini. M ai apoi, ca domn,
el a arătat interes faţă de Transilvania şi faţă de «le g e a » conaţionalilor
săi de acolo, hărăzind multora dintre aceştia cărţi de slujbă în dar,
iar altora ctitorindu-le lăcaşe sfinte. Şi tot la nord de Carpaţi, spre a
se simţi poate cît mai mult legat de cei de un neam cu el de prin aceste
părţi şi, totodată, dorind ca tot aici să-şi asigure un loc de refugiu
în cazuri de nevoie, între timp, şi-a achiziţionat o seamă de proprietăţi
funciare.
In afară de aceasta, socotind că o sfîşiere a ortodoxiei ardelene,
către care, sub tendinţele catolicizante ale Curţii de la Viena, se păşea
pe la cumpăna dintre secolele X V II şi' X V III, ar prim ejdui «însăşi uni
tatea şi existenţa poporului rom ân» şi că o dominaţie catolică a Habsburgilor «n-ar ameninţa numai pe românii transilvăneni, ci şi Ţara Rom â
nească», el a apărat din răsputeri integritatea Bisericii Ortodoxe de
peste munţi. De aceea a m ilitat hotărît îm potriva unirii religioase cu
Roma, spre care, în zilele sale, politica vieneză, influenţată de iezuiţi,
reuşise să facă interesată o parte din clerul ortodox român din Ardeal,
dornic de o viaţă mai bună.
îm potriva unui astfel de act, V od ă Brîncoveanu a făcut tot ceea ce
a socotit că ar putea îm piedica încheierea lui. încă înainte de a se face
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aceasta, el, ştiind că M itrop olia Ardealului «se învăluieşte ca o corabie
în m ijlocul valurilor mării, fiindu întră multe feliuri de eretici necredin
cioşi şi să năpăstuiaşte de la dînşii în multe chipuri», şi, totodată, de
sigur, spre a nu lăsa ocîrmuitorului ei, m itropolitul Atanasie (1697— 1701,
t 1713), putinţa de a pretinde că a fost silit să facă pasul spre «U n ire»
şi din pricina grelei situaţii materiale a acesteia, a m itropoliei, la 25 mai
1698, i-a reînnoit dania de 6000 de bani, ce avea de la alţi v o ie v o z i mun
teni de mai înainte, cerînd ca anual la 1 septembrie acesta — Atanasie
— , şi urmaşii săi să d elege pe cineva care să vină la Bucureşti s-o ri
dice. După aceasta, în 1699, a trimis la Bălgrad tiparniţă, spre a se im
prima, tot cu ajutorul său, cărţi ortodoxe, la 15 iunie 1700, a hărăzit
aceleiaşi sfinte m itropolii moşia M erişani din Argeş, iar la 1 septembrie
acelaşi an a îndemnat pe Atanasie să păstreze curată învăţătura orto
doxă, aşa cum jurase cu prilejul hirotoniei întru arhiereu, la Bucureşti,
în ianuarie 1698.
C eva mai apoi, după desăvîrşirea, în vara anului 1701, a actului
«U n irei», Constantin V od ă Brîncoveanu a luat «sub protecţie morală
şi m aterială» rezistenţa ortodocşilor de peste munţi, trimiţîndu-le «s c ri
sori de încurajare» şi ajutoare băneşti şi mai cu seamă sprijinind p ro
testele îm potriva lui, a actului «U n irii», ridicate de scheieni, braşoveni,
sibieni, m ărginenii de lîngă Sibiu, făgărăşeni ş.a., care, rînd pe rînd, i-au
solicitat sfaturi în legătură cu situaţia bisericească a acelor vrem i din
ţara lor. Pe toţi, stăruitor i-a îndemnat să rămînă statornici în credinţa
străbună şi să se ferească de «U n irea » religioasă cu Roma. La 5 iulie
1701, răspunzînd unei înştiinţări despre apostasia lui Atanasie, pe care
i-o făcuseră scheienii, el, printre altele, le arăta că de la Curtea vieneză
«a vem ştire că dumnealui piscupul (Atanasie) n-are v o ie înpărătească
să facă silă oam enilor» cu gîndul de a-i face să treacă la «U n irea » cu
Biserica papală. Interven ţiile sale şi ale altora la V ien a s-au soldat cu
emiterea, la 12 decem brie 1701, de către împăratul Leopold I, a unei
diplome, care este «un adevărat decret de toleranţă» religioasă, căci
prin ea, printre altele, se interzicea forţarea rom ânilor ortodocşi ardeleni
de a trece la Biserica unită, atunci creată în ţara lor.
în anul următor, 1702, au ajuns cunoscute peste munţi gram atele
prin care patriarhul ecumenic Calinic II (1694— 1702), Dositei, patriarhul
Ierusalimului (1669— 1707) şi Teodosie m itropolitul Ţării Româneşti
(1668— 1672; 1679— 1708) anatematizau pe «mincinosul m itropolit şi vînzător de credinţă» Atanasie şi îndemnau pe credincioşii ortodocşi să
nu-1 urmeze în rătăcirea lui. Iritat de aceasta, cardinalul Leopold K ollonich, primatul ungar, — cel ce m ilitase şi milita activ pentru «U n i
r e » — , a scris la Bucureşti lui V od ă Brîncoveanu şi mitropolitului T e o 
dosie în termeni injurioşi, apărînd cele ce, şi prin truda sa, se săvîrşeau
în Biserica ortodoxă a rom ânilor din Transilvania. V oie v od u l muntean
n-a cedat însă, ci, tot în acelaşi an, prin lordul W illia m Paget, amba
sadorul englez la Poartă, amintit şi mai sus, care, în drum spre Londra,
a trecut pe la Bucureşti, a intervenit la Viena, solicitînd, în scris, ca
«rom ânii să nu fie siliţi în A rd ea l la unire». La stăruinţa ce şi amba
sadorul v a fi depus în această problem ă pe lîngă împăratul Leopold I,
acesta a replicat scu rt: «c ă prinţul acela, om de treabă, — Brîn
coveanu — , de ce se îngrijeşte pentru ce hotărăşte împăratul în afaceri
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religioase în ţara lui, cînd împăratul nu l-a întrebat pînă acum pe
dînsul ce face el, domnul Ţării Româneşti în aceste afaceri acasă la
dînsul». Fată de o asemenea replică, şi totodată spre a nu-şi înrăutăţi
legăturile cu Imperiul, cu strîngere de inimă, desigur, binecredinciosul
v o ie v o d Brîncoveanu, deocamdată, a renunţat «la insistenţele diplom a
tic e » în legătură cu această problemă, dar a continuat totuşi «să spri
jine, pînă la sfîrşitul vieţii, Biserica ortodoxă din Transilvania».
Prin atitudinea luată faţă de «U n irea » unora dintre românii orto
docşi din Transilvania cu Biserica Romană, ca şi prin dorinţa de a-şi
extinde influenţa, — precum s-a arătat — , şi asupra M o ld o v e i şi A rd ea 
lului, V od ă Brîncoveanu «s-a situat în rîndul marilor domnitori ai ţă
rilor rom âne». Chiar dacă nu va fi avut «conştiinţa necesităţii unificării
politice a tuturor românilor de pe teritoriul vech ii Dacii, el a avut con
ştiinţa existenţei poporului român, unul şi indivizibil, în M old ova, Ţara
Românească şi Transilvania, şi de aceea a înţeles să-i ia apărarea şi,
ori de cîte ori a putut, să vorbească în numele lui», ori pe unde s-ar
fi aflat acesta. Căci şi pentru el, pentru Brîncoveanu, «c e le trei ţări ro 
mâne alcătuiau un tot o r g a n ic ; ele erau părţi componente ale unui
acelaşi întreg : Dacia».
După ce în anul 1703, Constantin V od ă Brîncoveanu a primit de
la sultan tronul Ţării Româneşti pe viaţă, în domnia lui, vrem e de cîţiva
ani, a urmat poate cea mai frumoasă perioadă, însoţită de linişte şi
belşug. în acest răstimp mai ales, el a clădit lăcaşe sfinte şi palate, a
pus să se im prim e cărţi, a încurajat arta, a sprijinit pe cărturari, a dus
«v ia ţă plăcută, în strălucire şi lux». Referindu-ne la cele dintîi, — lăcaşele sfinte — , vom aminti că V odă Brîncoveanu, care, precum arată
Cronica, era un domn «creştin şi p ravoslavnic», avînd «m are rîvn ă şi
fierbinte dragoste, spre a zidi şi înfrumuseţa locaşele lui Dum neztu»,
a ridicat din temelii, a întemeiat, a întărit, înnoit şi înzestrat multe «case
dum nezeieşti» nu numai «aicea în ţară, ci şi pentr-alte ţări striine, prin
limbi păgîne», devenind şi unul din marii ctitori de biserici şi mînăstiri
ai neamului nostru. «Ţara întreagă — se afirmă — este plină» de ctitorii
de ale sale, căci nu numai că a zidit lăcaşe sfinte pe la m oşiile lui, dar
şi ori unde a aflat o mînăstire «neîntărită», a dres-o, unde a întîlnit
un sat fără biserică nu l-a lăsat lipsit de aceasta şi acolo unde a aflat
un lăcaş de închinare neajutorat l-a scos din impas, hărăzindu-i daruri.
încă pe cînd era numai boier, Brîncoveanu a ridicat, în 1683, bise
rica din satul P o tlo g i-D îm boviţa şi în 1688 pe cea din satul M ogoşoaia
din preajma Bucureştilor, proprietăţi ale sale. în vara celui de al doilea
an de domnie, în 1690, a pus tem elia m înăstirii H urezi-Vîlcea, cea mai
de seamă dintre ctitoriile sale, în a cărei biserică, la locul rezervat cti
torilor, în tindă, se află zugrăvită întreaga sa fam ilie, adică el, Doamna
Marica, băieţii, fetele şi înaintaşii, atît după tată, cît şi după mamă.
Chipurile sînt m ăiestrit executate şi, dimpreună cu celelalte fresce de
pe pereţii acestui sfînt lăcaş, fac din pictura lui una dintre cele mai
reuşite zugrăveli bisericeşti din România. M înăstirea, căreia i s-a dat
hramul Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, a fost sfinţită, cu mare alai,
la 8 iulie 1693, dar şi după această dată i s-au mai făcut unele modi
ficări şi adaose, Pe vatra ei, mai apoi, de către ctitor, doamna Marica,
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unul din feciori, Ştefan, şi arhimandritul Ioan, primul egumen al mînâstirii, s-au înălţat mai multe paraclise. Totul a fost gata în anul 1705.
Darnicul Brîncoveanu a înzestrat-o cu multe bunuri, veşm inte şi odoare
şi totodată în biserica mare, cea «fără seamăn de frumoasă», a pregătit
loc de veşnică odihnă pentru sine şi pentru neamul său. Soarta însă a
hotărît altfel, căci numai una din fiicele sale, Domniţa Ancuţa, în 1731,
a ajuns să fie îngropată aici. Mormîntul, pe care Brîncoveanu şi-l pre
gătise în partea dreaptă a pronaosului bisericii, este făcut din marmură
albă frumos sculptată şi se află încă la locul lui. El este însă gol, căci
ctitorul, cum se ştie, este înhumat în biserica Sf. Gheorghe N ou din
Bucureşti.
Tot în judeţul V îlcea, Brîncoveanu a prefăcut din tem elie în 1695—
1696, biserica m înăstirii M am al, a mărit şi a dăruit-o cu scumpe p o
doabe bisericeşti mînăstirea D in tr-u n lemn, a făcut fîntînă la mînăstirea
A r nota, unde era mormîntul lui M atei Basarab, iar ceva mai jos la
B rîn co ve n ii Romanaţilor — azi în judeţul Olt — , locul său de baştină,
în 1699, a înnoit biserica, a dres mînăstirea şi a înzestrat-o cu o bolniţă, adică spital. Şi tot pe aici, în Valahia M ică, mîna ocrotitoare a lui
V od ă Brîncoveanu s-a întins şi asupra m înăstirilor Bistriţa, străvechea
ctitorie a C raioveştilor, Strehaia, căreia i-a înnoit zidurile învechite,
Sadova şi Gura M o tru lu i. N ici mînăstirea Tismana n-a fost trecută cu
vederea, ci i s-au hărăzit, tot de către el, frumoase odoare de argint.
Dincoace de Olt, V od ă Brîncoveanu a făcut adaose la ctitoria lui
N ea go e Basarab de la Curtea de Argeş, a dres biserica mînăstirii Glav a cioc din Vlaşca, a în velit cu aramă şi a rezugrăvit biserica m înăstirii
Dealu de lingă T îrgovişte, iar în acest oraş, străveche capitală a ţării,
a reparat M itro p olia , a pus de s-a zugrăvit de iznoavă biserica din Curtea
Domnească şi a purtat de grijă bisericii Sfîntul D im itrie.
In Bucureşti evlaviosu l v o ie v o d Brîncoveanu, a zidit din nou, în
1703, biserica mînăstirii Sfîntul Ioan Grecesc — se afla pe locul unde
astăzi este Palatul CEC — , înfrumuseţînd-o cu turnuri şi zugrăveli şi,
în 1705— 1707, pe cea a mînăstirii S fîntul Sava, care pînă în 1870 se afla
în Piaţa Universităţii, unde-i statuia lui M ihai Viteazu l şi în care în se
colele X V II şi X V III a funcţionat Academ ia domnească, iar în secolul
al X lX -lea şcoala românească a lui Gheorghe Lazăr. Cea mai de seamă
ctitorie bucureşteană a lui Constantin V od ă Brîncoveanu este însă m î
năstirea Sfîntul G h eorgh e-N ou , ridicată pe locul alteia mai vechi, tîrnosită, cu mare fast, la 29 iunie 1707, înzestrată în jur cu un han şi
închinată, ca şi cea de mai înainte, la Sfîntul Mormînt, adică la Patriar
hia Ierusalimului. P îrjoliţă de foc în 1718, 1804 şi mai ales în 1847 şi
ruinată de cutremure în 1827, 1802, 1838 şi 1940, biserica ei, în care se
află mormîntul ctitorului, cu unele prefaceri în construcţie, — după focul
din 1847, mai ales — , dăinuieşte pînă astăzi. în acest moment, ea, după
stricăciunile suferite şi cu prilejul marelui cutremur de pămînt din 4
martie 1977, se restaurează şi de astă dată, se speră, îşi va căpăta linia
arhitectonică, pe care i-o dăduseră acum aproape trei sute de ani, iscu
siţii meşteri ai lui V odă Brîncoveanu. T ot în Bucureşti, acesta a purtat
g rija unora din bisericile de la Curtea V e ch e şi a înălţat C lopotniţa
M itro p o lie i, în fiinţă şi astăzi. în partea de răsărit a Munteniei, la R îm -
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nicu Săiat, între anii 1691 şi 1697, dimpreună cu unchiul său, M ihai
Cantacuzino, a zidit o «puternică m înăstire», înconjurată de ziduri înalte,
care era menită să fie şi un loc de «apărare» şi «m ultă scăpare», la
vrem i de nevoie, pentru populaţia din împrejurimi.
In Transilvania, unde binecredinciosul v o ie v o d avea proprietăţi, a
zidit sfinte lăcaşe la Făgăraş, Sîmbăta de Sus, Ocna S ibiului şi Poiana
M ă ru lu i şi a ajutat străvechea biserică din S cheii B raşovului şi m i
tropolia din A lb a Iulia, ctitoria lui M ihai Viteazul.
In afară de toate acestea, el a mai înălţat o biserică la Ismail, în
1698, şi o alta, tot în acest an, la Galata, lîngă Istanbul. A trimis apoi
ajutoare la mai toate mînăstirile de la A thos, C onstantinopol, Halchi,
Ierusalim, M u n tele Sinai, A lexandria, la altele din Bulgaria, Serbia,
Grecia, Albania şi din alte părţi ale Orientului creştin.
A lături de el, soţia sa, Doamna M arica Brîncoveanu a zidit, în 1696
— 1699, bolniţa de la mînăstirea Hurezi şi a restaurat străvechea m î
năstire de călugăriţe V ifo rîta de lîngă T îrgovişte. Acestora, tot prin
rîvn a sa, le-au u rm a t: ridicarea, în 1702, a bisericii D in tr-o zi din
Bucureşti şi refacerea, în 1706, a bisericii m înăstirii de maici de la Surpatele din V îlcea.
Brîncoveanu a fost şi un iscusit gospodar al ţării, îmbunătăţind ori
ridicînd în cuprinsul ei impunătoare construcţii laice : palate, curţi, co
nace ş.a. A restaurat Curţile Domneşti din Bucureşti şi T îrg ovişte şi pe
cea a lui M ihai V iteazu l de la Caracal. A înălţat elegante palate la M ogoşoaia, P otlogi şi Bucureşti, — acesta din urmă nu se mai păstrează — ,
şi conace mai modeste la Doiceşti, Brîncoveni, Sîmbăta de Jos, Obileşti,
Scăeni, Sărata, Tătărani, Mătăsaru, Piteşti, Braşov ş.a. In m ajoritate, aces
tea sînt construcţii frumoase, ceea ce probează stadiul de înflorire ar
tistică, de lux şi rafinament la care ajunsese acest aspect al vech ii cul
turi româneşti în vrem ea domniei lui.
V od ă Brîncoveanu nu a fost numai «un dibaci socotitor al vrem u
rilor, un mare ctitor de biserici şi mînăstiri, ci şi un mare ocrotitor» al
culturii româneşti prin scris şi tipar. Z ilele oblăduirii lui, se socoteşte,
reprezintă «culm ea cea mai înaltă a culturii vech i româneşti în M unte
nia». Căci însuşi el, precum s-a arătat, «om de carte» fiind, ca domn a
preţuit şi a sprijinit mişcarea culturală a vrem ii sale, reuşind s-o ridice
la o «excepţională strălucire».
La Curtea lui Brîncoveanu se încrucişau două influenţe cu totul d i
ferite : «una venită direct din Occidentul catolic şi romanic : influenţa
italiană, iar alta venită din sud-estul ortodox : influenţa grecească». Da
torită legăturilor sale cu Italia şi mai ales cu Veneţia, în Bucureşti se
întîlnesc şi «c îţiv a reprezentanţi ai culturii italiene». Printre aceştia se
aflau : medicul Iacob Pylarino, grecul George M aiota, care studiase la
Roma şi Veneţia, preotul Ioan A vram ie, fost paroh al coloniei greceşti
din V eneţia şi florentinul A n to n M a ria del Chiaro, secretarul de limbi
occidentale al voievod u lu i şi autor al unei lucrări despre Ţara Rom â
nească, imprimată la V eneţia în anul 1718.
Influenţa grecească era reprezentată la Curtea lui Vod ă Brînco
veanu mai cu seamă prin cîţiva patriarhi orientali, c a : ecumenicul D ionisie TV Seroglanul, care-1 unsese domn în 1688, ierusalimitenii Dositei
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(1669— 1707) şi Hrisant N ota ia (1707— 1731), cel ce studiase în Apus,
alexandrinul G heiasim Palada (1688— 1710), proinantiohianul Atanasie
IV Dabbas, ş.a. A lături de aceste patriarhiceşti feţe, mai trebuie men
ţionaţi ca susţinători ai aceleiaşi influenţe Atanasie m itropolitul D iistrei,
monahul M itro fa n Gregoras din Dodona, ieromonahul Galaction V i 
date ş.a.
A cestor erudite personalităţi străine cu rost în mişcarea culturală
din epoca brîncovenească, trebuie să li se adauge şi cîteva nume de
oameni de carte pămînteni. Dintre aceştia, îndeosebi, pomenim pe : stol
nicul Constantin Cantacuzino, mitropolitul A n tim Ivirea n u l, episcopii
M ih o ta n şi Damaschin de la Buzău şi chiar pe bătrînul vlădică Teodosie,
cu a cărui «b la g os lo ve n ie» s-au im prim at multe din cărţile de atunci.
Alăturînd tuturor acestora şi pe fraţii Radu şi Şerban Greceanu şi pe
cronicarul Radu Popescu şi ei părtaşi la mişcarea culturală a timpului,
vom avea o «înfăţişare generală a posibilităţilor de activitate literară
şi naţională în binecuvîntata domnie a lui V od ă Brîncoveanu».
In afară de aceasta, iubitor de cultură fiind şi dornic să vină în aju
torul celor ce voiau să-şi lumineze mintea prin carte, Constantin Brîn
coveanu s-a în grijit şi de şcoli. în vrem ea lui funcţiona la Bucureşti
0 şcoală superioară — o « A ca d em ie» — în chiliile mînăstirii S fîntul
Sava, amintită mai sus, în care limba de predare era greaca veche, de
unde denumirea de : «A ca d em ia grecească». Ea corespundea unei Fa
cultăţi de F ilozo fie şi Litere din cadrul U n iversităţilor europene şi în 1707
1 s-a dat o nouă organizare printr-un hrisov special, emis de Brînco
veanu în cursul lunii septembrie din acest an. La cîrma ei a fost pus
învăţatul dascăl Sevastos C him enitul şi printre profesorii ce i-a avut
s-au aflat şi doctorul Ioan Com nen, profesor de ştiinţe fizice şi matema
tici, ajuns mai apoi m itropolit al Dristrei cu numele de Iero tei, G e o ig e
M aiota, Panaiot Sinopeus, Gheorghe îpom enu, M itrofan Gregoras, Ghe
orghe Trapezundiul, Ioan A v ra m ie ş.a.
Alături de această şcoală superioară, mai funcţionau pe atunci la
Bucureşti o Şcoală domnească de « slov e n ie » la biserica S fîntul Gheorghe
V e ch i, în care se formau v iito rii dieci sau log ofe ţi domneşti şi o alta
la Colţea înfiinţată de spătarul M iha i Cantacuzino, — o fundaţie parti
culară, deci — , în care se învăţa şi muzica psaltică.
Deosebit de toate acestea, sub raport cultural, în vrem ea lui Brîn
coveanu au activat în ţară mai multe tiparniţe, care au dat la lumină
zeci de cărţi cu cuprins felurit şi în limbi diferite. La începutul domniei
lui lucra la Bucureşti Tipografia M itro p o lie i, înfiinţată în 1678 de m i
tropolitul Varlaam (1672— 1679) care, la 10 noiembrie 1688, pe cînd era
condusă de M itrofan, fost episcop de Huşi (1683— 1686), a isprăvit de
imprimat monumentala B iblie de la Bucureşti, zisă şi Biblia lui Şerban.
C eva mai tîrziu, prin 1690, Brîncoveanu a mai înfiinţat la Bucureşti o
tiparniţă domnească, în care mai cu seamă aveau să se dea la lumină
cărţi greceşti cu cuprins teologic, ce urmau să fie puse la îndemîna or
todocşilor de lim ba greacă, spre a-şi putea apăra credinţa faţă de p ro
zelitismul eterodox. în anul 1691, M itrofan, fiind făcut episcop de Buzău,
a luat fiinţă în acest oraş o tipografie domnească, care, chiar în acelaşi
an, a imprimat, în româneşte M ărturisirea O rtod oxă a mitropolitului
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Petru M o v ilă (| 1646). în timpul domniei lui Brîncoveanu, această nouă
tiparniţă, creată cu ajutorul său, a fost activă pînă în anul 1704 şi a
dat la lumină mai mult cărţi de slujbă bisericească.
După trecerea lui M itrofan la Buzău, unde a păstorit pînă în anui
1702, la cîrma tipografiei m itropolitane din Bucureşti a ajuns ierom o
nahul A n tim Ivireanul, ucenicul său. Cînd şi acesta după anul 1694, a
fost trimis stareţ la m înăstirea Snagov, cu ajutorul aceluiaşi Brînco
veanu a luat fiinţă, şi aici o tipografie, care a început să lucreze în
anul 1696 şi căreia în 1701, prin iscusinţa şi truda conducătorului ei,
ieromonahul Antim, i s-a creat şi o secţie de limbă arabă. A funcţionat
e fec tiv pînă în acest ultim an şi a tipărit cărţi în lim bile română, greacă,
slavă şi arabă. Cînd, în anul 1705, Antim a ajuns episcop la Rîm nic
(1705— 1708), şi în acest oraş oltean, desigur iarăşi cu ajutorul v o ie v o 
dului, s-a înfiinţat o tipografie, la care, mai mult ca sigur, au fost aduse
unele piese îşi parte din litera tiparniţei de la Snagov şi către a dat la
lumină 10 cărţi, cîteva dintre ele fiind destul de volum inoase. După trei
ani, în 1708 Antim, trecînd în scaunul de m itropolit al ţării, a făcut ca
în reşedinţa sa de pe atunci, oraşul T irg ov iş te să ia fiinţă o nouă tip o 
grafie, care şi-a început lucrul în anul 1709 şi de la susţinerea căreia,
de bună seamă n-a lipsit iarăşi mîna darnică a Brîncoveanului.
Din cele aci arătate, reiese că în timpul domniei acestuia şi cu lar
gul său sprijin au lucrat în Ţara Românească şase tip o g r a fii: la
Bucureşti — două — , la Buzău, la Snagov, la.R îm n ic şi la T îrgovişte.
In legătură cu acest fe l de activitate culturală, trebuie să se menţioneze
că tot cu ajutorul său, în anul 1699, a funcţionat o tiparniţă la Bâlgrad,
în Transilvania, condusă de ierodiaconul M ih a i Istvan ovici, ucenicul lui
Antim Ivireanul trimis acolo din Ţara Românească. De asemenea, de
numele său, al lui Brîncoveanu, este legată şi înfiinţarea unei tiparniţe
arabe la A le p şi a alteia georgien e la T b ilisi în Iviria , patria lui Antim.
Acestea au început să lucreze în anii 1706 şi, respectiv, 1709, şi au dat
la lumină cărţi ce aveau între gravuri şi stema Ţ ării Româneşti, iar
în prefeţe şi epiloguri pomeneau şi preamăreau numele darnicului lor
donator şi susţinător.
Referindu-ne numai la tipografiile care au activat în ţară, vom
preciza că între anii 1688 şi 1714, cît a durat domnia lui Brîncoveanu,
acestea au imprimat aproape optzeci de cărţi în lim bile română, greacă,
slavă şi arabă, de format şi mărimi felurite. După cuprins, cele mai
multe dintre ele sînt cărţi de slujbă bisericească. Aceasta, desigur, întrucît astfel de cărţi nu se mai tipăriseră la noi de multă vrem e. Dar
cum şi acestea, dacă se mai găseau, erau în mare parte în limba slavă
— cum încă mai era moda pe atunci — , credincioşii în biserică şi chiar
preoţii nu înţelegeau aproape nimic din ceea ce se citea şi slujea. Spre
a se înlătura un asemenea lucru nefolositor, cărturarii munteni din
vrem ea lui Brîncoveanu, — clerici şi mireni — , poate şi din îndemnul
său, s-au apucat de au tălmăcit în româneşte, adică în limba înţeleasă
de popor, cărţile sfinte, contribuindu-se astfel, pe de o parte, la româ
nizarea slujbelor din biserici, iar pe de alta la desăvîrşirea lim bii ro
mâne literare. Pînă să se realizeze aceasta, însă, în procesul de tipărireţ
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a cărţilor, a urmat mai intii un «stadiu intermediar între epoca slavonă
şi epoca lim bii naţionale», imprimîndu-se cărţi de ritual bilingve, —
avînd adică prefeţele, indicaţiile de tipic, textele scripturistice şi sinaxarele în româneşte, iar celălalt cuprins în slavoneşte. Din rîndul unor
astfel de cărţi din epoca brîncovenească, menţionăm : Triodul, M ineiele,
M o litfeln icu l, O cto ih u l, Penticostalul, Litu ig h ie iu l, imprimate la Buzău
între anii 1697— 1702, Ceaslovul (Bucureşti, 1703), O ctoih u l, (Rîmnic,
1706), Catavasierul şi L itu ig h ie iu l (T îrgovişte, 1713 şi 1714) ş.a.
Cu vrem ea însă, în epoca de care ne ocupăm, s-au tipărit şi cărţi
de slujbă şi numai în româneşte ca : Psaltiiea (Bucureşti, 1694), E vanghe
lia (Snagov, 1697), A n to lo gh io n u l, M o litfe ln icu l cu L itu ig h ie iu l (Rimnic,
1705— 1706), M o litfe ln icu l, O ctoih u l, Litu ig h ie iu l, C atavasieiul şi Ceas
lo v u l (T îrgovişte, 1712— 1715) ş.a.
Alături de astfel de cărţi de absolută necesitate pentru activitatea
din biserici, tiparniţele lui V od ă Brîncoveanu «d in îndemnul», cu «c h el
tuielile şi privegherea sa», au mai imprimat lucrări de care, desigur,
avea n evoie procesul de învăţămînt din şcolile amintite mai sus, ca :
Gramatica slavonească şi E o itolo g h io n u l (Snagov, 1697 şi 1701), Pa ia lele le greceşti şi tom ane (Bucureşti, 1704), Pilde iiloz o te şti şi M a xim e f i
lo z ofice (T îrgovişte, 1713), apoi, de bună seamă, în acelaşi scop şi unele
cărţi de doctrină, ca : M ărturisirea O ito d o x ă (Buzău şi Snagov, 1691 şi
1699), M ă rgăritarele lui Hrisostom (Bucureşti, 1691), învăţătura dogma
tică a B is eiicii lăsăiiten e (Bucureşti, 1703), Panoplia dogmatică (T îrg o 
vişte, 1710) şi chiar N o u l Testament (Bucureşti, 1703).
In afară de acestea, s-au mai dat la lumină cărţi de com ba teie a
prozelitism ului ca tolic şi calvin, ca : M anual în contra schism ei papistaşilor, Intîm pinare la p rin cip iile ca tolice şi la chestiunile lu i C h irii Lucaris ; M anual în contra lă tă c iiii calvine (Bucureşti, 1690), M anual despie
cîteva n ed u m e iiii şi deslegaiea lo i, şi C ă ite sau lumină (Snagov, 1697
şi 1699) ; Tom ul b u cu iie i (Rîmnic, 1705) ş.a. şi cărţi de învătătuiâ creştinească şi zid iie sufletească, ca : In vă tă tu ii cieştineşti foa ite de folos,
Floaiea d a iu tilo i (Snagov, 1700), în văţă tu iă p ie o ţilo r pe s cu it de şapte
taine (Buzău, 1702), învăţă tu iă biseiicească şi Capete de poruncă (T îr 
govişte, 1710 şi 1714), C hiria codrom ion (Bălgrad, 1699) ş.a.
Cea mai mare parte din aceste cărţi, cu cuprins atît de variat, apă
rute în strălucita epocă de înaltă cultură a lui Brîncoveanu s-a «d at în
dar» şi în general ele sînt decorate cu bogate podoabe şi imprimate cu
«literă mare citeaţă, frumoasă». M ulte dintre ele au fost pe larg răspîndite «în M old ova cea mare, ca şi în A rd ealul unit pe atunci cu Ţara
Românească prin ierarhia religioasă». Acest lucru, care constituia în acel
timp, precum observa N. Iorga, «o faptă de unitate culturală», a fost o
pregătire a unirii de mai apoi. Iar «trim iterea de cărţi greceşti şi arabe»,
precum şi «împrumutarea de tipografi la Curtea lui Vahtang din T iflis şi
la acea din A le p a patriarhului A n tioh iei» şi «legăturile culturale» cu pa
triarhii Dositei şi Hrisant ai Ierusalimului şi cu alţi ierarhi ortodocşi ai
vrem ii, dovedesc «năzuinţa lui V od ă Brîncoveanu de a face din Ţara
Românească, o luminoasă vatră de cultură şi un puternic far de însu
fleţire ortodoxă», cum a şi fost, de altfel.
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După anul 1703, cînd, cum s-a arătat, V od ă Brîncoveanu a fost recon
firmat de sultan ca domn pe viaţă, rodnica şi strălucita lui oblăduire, s-a
bucurat de linişte numai pînă în 1711, cînd între ruşi şi turci a izbucnit un
război. De grabă, armatele ruse conduse de ţarul Petru cel M are (ţ 1725),
au trecut în M old ova şi aci domnitorul local Dim itrie Cantemir (1710—
1711), cu oastea cîtă avea, li s-a alăturat din primul moment. Brîncoveanu,
care, din poruncă, trebuia să participe la luptă dimpreună cu turcii, a şi
pornit spre front. Gredincios însă p oliticii sale de echilibru şi necunoscînd
încă prea bine potenţialul de război al oştilor ţariste, el, ajuns în zona
de luptă, n-a dat urmare solicitării ce i se făcuse de a trece de partea
creştinilor — ca V od ă Cantemir — , ci, ca de obiceiu, în asemenea m o
mente grele, a stat în rezervă. Căci, deşi ar fi dorit să scape de opre
siunea otomanilor, se temea totuşi de aceştia, deoarece încă îi socotea
destul de puternici. De aceea, prudent ca întotdeauna şi hotărît, cum
arată Cronica, «să păzească ţara fără prim ejdie de către amîndouă păr
ţile », după un scurt popas la Gherghiţa, el şi-a aşezat tabăra la Albeşti,
în «gura U rlaţilor», adică într-un loc bine alfes, care-i îngăduia o legă
tură imediată cu trupele ţariste şi din care, la un moment dat, o putea
apuca spre Ardeal, unde socotea că se va afia în siguranţă. După oare
care şedere aici, cu îngăduinţa turcilor, s-a retras la T îrgovişte, de unde,
atent, a urmărit evenim entele. S-a întîm plat însă ca un dregător al său
care-i era şi rudă, spătarul Tom a Cantacuzino, să treacă, fără ştirea lui,
cu o parte din călărime, la ruşi, pe care chiar i-a ajutat să cucerească
Brăila (14 iulie 1711). Cu tot acest succes iniţial, după cîteva zile de
luptă — 18— 22 iulie 1711 — la Stănileşti tşi Prut, armata ţaristă, în
conjurată de forţe superioare otomane şi lipsită şi de provizii, a trebuit
să cedeze, turcii obţinînd victoria. Ţarul a cerut pace, care s-a şi în
cheiat pe loc, la 23 iulie 1711.
Din acest moment, turcii au început să privească pe V od ă Brînco
veanu cu şi mai multă ură şi neîncredere şi, totodată, să-l bănuiască
de necredinţă faţă de ei. Fapta spătarului Toma Cantacuzino, aci amin
tită, le-a sporit aceasta, căci nu-şi puteau închipui ca el să fi plecat la
ruşi fără de ştirea lui. Acestei bănuieli i s-au adăugat p îrile de tot felul
şi uneltirile duşmanilor săi, — printre aceştia erau şi rude de ale sale
apropiate, Cantacuzinii chiar — , care îi rîvneau tronul. Era acuzat că
întreţine relaţii secrete cu puterile creştine furnizîndu-le ştiri dăunătoare
Porţii, că stă mai mult la Tîrgovişte, ca, la nevoie, să poată fugi de
grabă peste munţi, unde avea proprietăţi, că, tot în acest scop, a depus
sume importante de bani la V iena şi Veneţia, îm povărînd ţara cu dări,
că vrea să însoare pe fiul său Radu cu fiica lui An tioh Cantemir, frate
cu hainul domn m oldovean Dimitrie Cantemir şi că a bătut, în Ardeal,
m edalii de aur cu chipul său, ceea ce e semn de independenţă faţă de
Poartă. Sultanul Ahm ed III, doritor şi el să pună mîna pe averea lui
Brîncoveanu şi, totodată, îndemnat de sîngerosul său mare v izir G in-A li
Paşa, s-a folosit de «gestul necugetat» al lui Tom a Cantacuzino, a acor
dat credit unora dintre învinuirile ce se aduceau acestuia, lui Brînco
veanu, şi, — stîrnit şi de v izir — , a hotărît mazilirea, adică scoaterea
lui din domnie, şi, în acelaşi timp, acuzîndu-1 şi de hainire, — v a să zică
de trădare — , chiar şi moartea.
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în acest scop, la 23 martie 1714, în Sfînta şi M area zi M arti —
Paştele a căzut atunci la 28 martie — , a sosit la Bucureşti din Constantinopol, capugi-başa M ustafa-Aga, însoţit de 12 ciohadari înarmaţi. La
Curte ştirea n-a neliniştit pe nimeni, căci acesta era un vech i prieten al
v oievod u lu i şi se spunea că prin Capitală este numai în trecere spre
Hotin. Se oprise totuşi aci, ca să discute cu domnul unele lucruri în le 
gătură cu o viitoare confruntare turco-rusă. A doua zi, miercuri, 24
martie, a fost primit la Curte cu toată deferenţa de însuşi Brîncoveanu,
dar, de grabă, în timp ce acesta îi adresa cuvinte de «bun sosit», turcul
i-a pus pe umăr năframa de mătase neagră, semnul mazilirii, uluind pe
toţi cei de faţă. După aceasta, în faţa m itropolitului Antim Ivireanul
(1708— 1716) şi a dregătorilor prezenţi, a citit firmanul imperial, în care
se spunea că V od ă Constantin Brîncoveanu, fiind găsit «nevrednic şi
hain», a fost scos din scaun şi i se poruncea să se supună imbrohorului,
care curînd avea să sosească la Bucureşti, şi, dimpreună cu el, să vină
la Istanbul «cu toată casa şi seminţia sa». După citire, Brîncoveanu, cu
toţi ai lui, sub ameninţare, a fost dat în paza b oierilor şi îndată i s-a
pecetluit vistieria şi i s-au jefuit şi confiscat toate bunurile lui şi ale
fam iliei, unele de mare valoare. în ziua următoare, jo i 25 martie, —
praznicul Bunei V estiri şi Sfînta şi M area zi Joi — , de către marele
imbrohor, sosit între timp în Capitală , s-a ales şi s-a înscăunat un alt
domn, în persoana lui Ştefan Cantacuzino (1714— 1716), fiul stolnicului
şi vărul mazilitului şi apoi, a doua zi, vineri 26 martie 1714, — Vinerea
Patim ilor Domnului — , Constantin Brîncoveanu, urcat în rădvan, îm 
preună cu Doamna M aria, cu cei patru fii, cu toţi ginerii, cu nora cea
mare, nepoţelul Constantin, fiul ei şi al beizadelei Constantin şi cu Ienache Văcărescu, credinciosul său sfetnic, a fost pornit spre Ţarigrad.
în noaptea de Paşti, cînd clopotele bisericilor vesteau în vierea lui Hris
tos, tristul său alai trecea Dunărea de la Giurgiu la Rusciuc. După trei
săptămîni de mers, a ajuns la Istanbul, unde continuau încă să sosească
destul de des curieri cu pîri îm potriva lui, mai ales din partea noului
domn muntean.
Sosit în capitala Imperiului, inform ează mărturiile vrem ii, Brînco
veanu a fost dus de-a dreptul la fioroasa temniţă Edicule, adică a C elor
şapte turnuri şi aici, după ce tefterderul i-a luat toţi banii, giuvaerurile
şi celelalte bunuri de preţ, ce avea cu sine, a fost închis într-o cameră
întunecoasă, adînc sub faţa pămîntului, căreia i se zicea «Groapa sîngelui». După aceasta, pînă către sfîrşitul lunii iulie 1714, zi de zi şi
noapte de noapte, el, dimpreună cu cei ai săi, aflaţi acolo, a fost supus
la chinuri muceniceşti, ca să dea pe faţă averea ce are şi pe unde este
ascunsă.
Cînd, după mai bine de trei luni de inim aginabile torturi, sultanul
Ahm ed III şi marele său vizir, nemaiputînd scoate alte mărturisiri, so
cotiră că Brîncoveanu a declarat totul şi totodată constatară că şi cer
cetările lor pînă şi la patriarhii de Ierusalim şi Alexandria, nu întăreau,
ci slăbeau acuzaţia de hainie adusă acestuia, într-una din zilele de sfîrşit
ale lunii iulie 1714, i-au pus pe umăr caftanul de iertare, promiţîndu-i, se
afirmă, chiar domnia dacă v a da Porţii o însemnată sumă de bani. O li
cărire de speranţă luci în sufletul mult chinuitului mazil, ceru răgaz de
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gîndire, trimise ceva veşti în Transilvania, unde mai avea ceva bunuri
şi chiar se putu gîndi la domnie, dacă nu pentru sine, cel puţin pentru
fiul său mai mare, Constantin. A fost însă o simplă şi efem eră amăgire.
Căci, aflîndu-se în ţară de o astfel de schimbare de lucruri, pizma ru
deniilor sale şi răutatea vrăjm aşilor iarăşi s-au ridicat «ca un v al furios
de apă îm potriva zăgazului zguduit» şi din nou toţi aceştia s-au pornit
cu pîri asupra lui, la Ţarigrad.
Luîndu-le sau nu în seamă, foarte curînd sultanul şi vizirul au ridicat
noi pretenţii, cerînd Brîncoveanului să vădească averile ce mai are. Cînd
însă acesta le-a spus că nu mai are nimic nedeclarat, ei au hotărît pieirea
lui şi a feciorilor săi.
H otărît acest lucru, s-a fixat pentru înfăptuirea lui ziua de 15 august
1714, care în acel an a căzut într-o duminică. în această zi de acum 270
de ani, aleasă, spun unii, «înadins» de m arele v izir G in -A li Paşa, «spre
a-şi arăta dispreţul pentru creştini», — printre care era şi Brîncoveanu — ,
căci în cursul ei, aceştia — creştinii — , prăznuiau «m area sărbătoare»,
a Adorm irii M aicii Domnului, — Sîntămăria M are — , el îm plinea
60 de ani de viaţă, Iar Doamna sa M aria-M arica îşi serba ono
mastica. în dimineaţa acestei zile, cînd «în ţară credincioşii înălţau rugă
ciuni în bisericile lui pentru mîntuirea ctitorului şi binefăcătorului lor»,
iar la Istanbul, în temniţă, el «şi cu toată casa lui rugau fierbinte în g e 
nunchi pe M aica Domnului să-i scape de chinuri şi de urgie», tot aici,
în acest oraş de pe Bosfor, se făceau ultim ele pregătiri pentru pieirea
lor. Aproape în acelaşi timp cu ruga întemniţaţilor, «cu un ceas înainte
de am iază», porţile grele ale închisorii s-au deschis şi trimişi ai padişahului au intrat şi le-au cerut să-i urmeze.
«Is to v iţi de chinuri şi de suferinţe», puşi în lanţuri ca nişte «fă c ă 
tori de rele», cu capetele descoperite, desculţi şi numai în cămăşi, fostul
v oievod Constantin Brîncoveanu, feciorii lui, patru la număr, ginerii,
nepoţelul Constantin şi sfetnicul său de încredere, bătrînul v e l vistier
[enache Văcărescu, au fost purtaţi pe jos, pe uliţele Ţarigradului spre
locul de osîndă, pregătit într-o mică piaţă Ia ly-kioşc, «Chioşcul M ării»,
«p e malul apei», foarte aproape de M arele Serai. A c o lo se aflau mulţi
dintre «s o lii» Curţilor regale şi im periale din Europa, acreditaţi pe lîngă
înalta Poartă şi aduşi să vadă această «jalnică privelişte», gealatul cu
iataganul în mînă şi p rivitori «fără m ilă», cîţi puteau încăpea în mica
piaţă.
'
Ajunşi la locul de execuţie, pe toţi cei şase, sortiţi decapitării «g îdele — istoriseşte un martor ocular — , îi puse de îngenunchiară unul
lîngă altul, la oarecare depărtare, le scoase bonetele şi le îngădui să
facă o scurtă rugăciune», la capătul căreia, inform ează D el Chiaro, iarăşi
contemporan, nefericitul Brîncoveanu a grăit către coconii săi : «F iii mei,
a veţi cura j 1 A m pierdut tot ceea ce aveam pe lumea aceasta pămîntească. N u ne-au mai rămas decît sufletele ; să nu le pierdem şi pe ele,
ci să le ducem curate în faţa M în tu itoru lu i Hristos. Să spălăm păcatele
noastre cu sîngele nostru». După aceasta, «fără nici o formă de dreptate»,
rînd pe rînd capetele lui Ienache Văcărescu, al primului născut al lui
Brîncoveanu, mîndrul Constantin, ale celui de al doilea şi al tr e ile a :
Ştefan şi Radu, căzură sub iataganul ucigător al călăului. Cînd ven i rîndul ultimului fecior, tinerelul Mateiaş, acesta, scrie din nou un martor
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ocular, «în grozăvia spaimei, se ruga sultanului să-l ierte, făgăduind că
se va face musulman». Tatăl său, însă, continuă informaţia, «auzind v o r 
bele fiului, îl dojeni şi-l îndemnă să moară mai bine de o mie de ori,
dacă ar fi cu putinţă, decît să se lepede de Iisus Hristos, pentru a trăi
cîţiva ani mai mult pe pămînt». Atunci copilul, ca renăscut, pune liniştit
gîtul pe tăietor şi zise g ea latu lu i: «V re a u să m or cre ştin : lo veşte /» şi
îndată acesta îi «zbură capul». Ap oi, — preciza alt contemporan — , «l-a
tăiat şi pe domn, chinuindu-1 mult. Capul rămăsese atîrnat de trup şi aşa
a m u rit».
Această «ticăloasă p rivelişte», spun martori ce au fost de faţă, a
durat «m ai puţin de un sfert de oră». La sfîrşitul ei, sultanul şi marele
v izir s-au reitras. La fel şi toţi cei aflaţi acolo, în acele cumplite clipe.
De la săvîrşirea acestui dramatic sfîrşit al Brîncovenilor, care, cum era
şi firesc, a produs o puternică impresie nu numai în ţară, ci şi peste h o
tare, în cancelariile europene, s-au îm plinit la praznicul Adorm irii M aicii
Domnului din acest an, — 15 august 1984 — , două sute şaptezeci de ani.
După decapitare, «c e le şase trupuri chinuite», au fost tîrîte pe u li
ţele Stanbulului, «în văzul lumii în grozite» şi apoi aruncate în mare, iar
capetele «ţintuite de poarta cea mare a seraiului». Întrucît însă şi numai
această privelişte a pornit chiar pe turci spre murmurare, către seară,
şi ele, capetele, au «fo st aruncate» în apele «albastre şi frumoase ale
Bosforului».
Dar, pe ascuns, «creştini m ilostivi», poate, se crede, la îndemnul
Patriarhului Ecumenic, culeseră din valuri, — cîte v o r mai fi putut găsi,
— «sărm anele rămăşiţe ale m ucenicilor» şi, tot pe ascuns, le duseră şi
le înhumară «nu departe de Constantinopol», în pămîntul sfînt al M3năstirii M a ic ii Dom nului de pe insula Halchi, din m ijlocul M ării M armara, rdicată, se afirmă, în secolul al X V -le a şi mai apoi miluită şi aju
tată şi de către însuşi Brîncoveanu.
Pedeapsa capitală, pe care sultanul Ahm ed III şi vizirul său, G in -A li
Paşa, pentru vini închipuite şi din lăcom ie după bani şi bunuri de preţ,
au aplicat-o lui Brîncoveanu şi coconilor lui şi modul sălbatic în care
ea a fost adusă la îndeplinire au umplut de groază pe toţi cei ce au
fost de faţă în acea zi de 15 august 1714 în piaţa Ialy-K ioşc sau numai
s-au informat mai apoi despre ea. M ulţi dintre cei dintîi sau alţi cro
nicari ai acelor vrem i au lăsat însemnări cutremurătoare despre p riv e 
liştea pe care o văzuseră sau despre care aflaseră. Bailul veneţian A n 
drea Mem m o, d.p. anunţa d o g e lu i: «Pana-mi tremură cînd scriu despre
cele ce am văzut. M ă întreb : putea fi cineva de faţă, fără să nu fi plîns,
văzîn d capul nevinovatului Mateiaş, tînăr-tinerel, rostogolindu-se pe jos
lîngă corpul tatălui său, care se apropiase de al copilului, parcă să-l îm 
brăţişeze ?». Asemenea emoţionante însemnări s-au lăsat şi de către
a l ţ i i !...
In legătură cu înhumarea la Halchi a «răm ăşiţelor» pămînteşti ale
Brîncovenilor, Del Chiaro — cel care o atestă — , nu aminteşte, în nici
un fel, prezenţa jaln icei Doamne M arica Brîncoveanu la acest trist m o
ment. Şi se poate ca să nu fi fost de faţă, deoarece alte mărturii ale v re 
mii arată că în acele clipe tragice ea, dimpreună cu cei de aproape scă
paţi de măcel, era încă ţinută în temniţă. Am eninţată a fi vîndută roabă,
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a reuşit totuşi să se răscumpere, dar a fost trimisă în surghiun tocmai
la Chiutaie, «în m ijlocul A n atoliei». După aproape trei ani de e x il aspru,
în anul 1716, «prin m olcom irea îm prejurărilor» şi prin m ijlocirea noului
domn al Ţării Româneşti, «bunul fanariot» Ioan V odă M a vrocord a t
(1716— 1719), M arica Brîncoveanu s-a putut întoarce «a colo unde fusese
doamnă», însoţindu-1 pe acesta la Bucureşti, cu prilejul înscăunării lui
ca domn. La 4 martie 1717, ea era sigur în capitala Ţării Româneşti, de
unde scria patriarhului Hrisant al Ierusalimului, vestindu-i, între altele,
ajutorul ce a avut şi încă mai are din partea acestui voievod .
Deşi învăluită de multe greutăţi şi strîmtorată de lipsuri, îndurerata
văduvă, aflată acum acasă, nu şi-a uitat nici o clipă soţul, care, poate
şi cu feciorii, se odihnea la Halchi şi de sufletul căruia, după sîngeroasa
tragedie din august 1714 din pricina grelelor împrejurări prin care tre
cuse, nu se putuse în griji întru totul, aşa cum îi cerea credinţa ei orto
doxă. De aceea, gîndind necontenit, desigur, la cele îndurate de cei
dragi ai ei, v a fi aşteptat, de bună seamă, vreun moment prielnic spre
a le aduce osem intele în ţară, ca să-şi poată îndeplini faţă de ele, —
puse într-un mormînt — , îndatoririle sale creştineşti.
V rem urile prielnice aşteptate de nefericita doamnă M aria Brînco
veanu, s-au iv it către anul 1720, cînd sîngerosul mare v izir G in -A li Paşa
murise în lupta cu austriecii de la Petrovaradin din 5 august 1716, cînd,
in urma păcii de la Passarovitz din 21 iulie 1718, între turci şi im periali
erau raporturi de bună vecinătate, cînd circulaţia dintre Istanbul şi Bucu
reşti, pe mare, şi pe uscat, devenise mai lesnicioasă, cînd, ca şi fratele
său Ioan M avrocordat, noul v o ie v o d muntean N ico la e M a vrocord a t
(1719— 1730), îi era tot aşa de binevoitor, iar patriarhul ierusalimitean
Hrisant o putea ajuta atît la Poartă, cît şi la Patriarhia Ecumenică. Pen
tru aceasta, în vara anului 1720, cînd încă nu se îm pliniseră şapte ani
deplini de cînd trupul soţului ei Constantin Brîncoveanu se odihnea
la Halchi, ea, cu «pogorăm întul» celor în drept, desigur, în ce îm preju
rări, deocamdată, nu se cunoaşte, a pus de i s-au deshumat osemintele
şi le-a adus în ţară. A ic i însă nu le-a putut duce la mînăstirea Hurezi,
unde, cum s-a arătat mai sus, Brîncoveanu îşi pregătise mormînt frumos
din marmură, deoarece acum, în 1720, Oltenia, deci şi mînăstirea vîlceană
Hurezi, încă din 21 iulie 1718, nu se mai aflau în graniţele Ţării Rom â
neşti, căci, prin tratatul de pace de la Passarovitz, fuseseră trecute sub
stăpînire austriacă. Aşa că şi aici, ca şi la H alchi ele ar fi fost tot ca şi
într-o ţară străină.
Din această pricină, Doamna M arica Brîncoveanu şi-a întors p riv i
rile către biserica Sfîntul Gheorghe N ou , mîndra ctitorie bucureşteană
a ei şi a soţului său. Aici, în partea dreaptă a naosului, la locul rezervat,
de obicei, ctitorului, lîngă mormîntul lui Ioan V od ă M avrocordat, în
gropat aci, în 1719, în «m are taină», ca «să nu supere stăpînirea otomană»,
poate crezătoare încă în «hainia lui Constantin Brîncoveanu», a pus de
s-a săpat mormînt nou, cu pereţi şi boltă de cărămidă şi în el, iarăşi pe
«furiş», a reînhumat rămăşiţele scumpe ale soţului ei, în starea în care,
— din toate punctele de vedere — , v or fi putut fi aduse după şase ani
de zăcere în pămîntul m înăstirii Precistei de la Halchi. Deasupra mormîntului s-a aşezat o m asivă lespede de marmură albă, greu de mişcat
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din loc, ornată pe faţă cu m otive decorative, în curat stil brîncovenesc,
şi cu stema Ţării Româneşti, dar fără nici o însemnare ; cîmpul este
lăsat alb, nescris. Aceasta, desigur, pentru ca mormîntul să nu poată fi
identificat de turci, căci aceştia datorită marii învinuiri — «hainirea» — ,
ce aduseseră lui V od ă Brîncoveanu, l-ar fi profanat şi distrus.
Dar, pentru ca peste vremi, urmaşii să poată dezlega «taina» acestui
mormînt «m ut», adică fără pisanie, Doamna M arica Brîncoveanu, plină
de grijă pentru memoria soţului ei, la 12 iulie 1720, a «spînzurat» sus
de un «suport», prins în ziduri, o candelă de argint cu delicată lucrătură,
iarăşi în stil brîncovenesc, şi cu o inscripţie pe bulbul m ijlociu, al cărei
cuprins arăta limpede ceea ce nu se putuse însemna jos pe marmură,
adică locul de veşnică odihnă al lui «Brîncoveanu Constantin, Boier
vechi şi domn creştin», căci el, scris în româneşte, glăsuieşte aşa : «A ce a stă candelă, ce s-au dat la s (v e )ti Gheorghe cel N ou , luminează unde odihnescu oasele fericitu lu i D omnu Io Costandin B rîncoveanu Basarab V o 
ie vo d şi iaste făcută de Doamna M ă rii Sale M ariia, carea şi M ă ria Sa
nădăjduiaşte în Dom nul iarăşi aici să i se odihnească oasele, Iu lie, în
12 zile, leat 7228 ( - 1720)». Cuprins clar care precizează, fără echivoc,
că sub lespedea funerară de marmură, fără pisanie, deasupra căreia
atîrna şi lumina candela odihneau şi încă odihnesc osemintele fericitului
ctitor al bisericii, soţul ei, — donatoarea acestei frumoase piese de or
fevrărie bisericească — , şi domnul Ţ ării Româneşti Constantin V od ă
Brîncoveanu, că adică, în mod sigur, aici este mormîntul, altfel zis lo 
cul de veşnică odihnă, al acestuia.
Sfîrşitul mucenicesc al lui V od ă Brîncoveanu şi al coconilor săi, —
în cursul celor aproape trei secole scurse de la săvîrşirea lui — , a stîrnit
in m ijlocul celor de un neam cu ei, de pretutindeni, «puternice accente
de mare durere», căci aceştia, mai cu seamă pe el ca Domnitor, l-au iu
bit şi l-au respectat, deoarece, între altele, adusese ţării sale linişte timp
de peste un sfert de veac, «în tr-o lume frămîntată de ambiţii şi amenin
ţări străine*. N-au avut posibilitatea să-l răzbune prin forţă şi poate
că nici n-ar fi v o it să facă aşa ceva, şi de aceea au protestat îm potriva
sfîrşitului său tragic prin cîntec, prin balade şi alte creaţii populare, în
care preamărind pe V od ă Brîncoveanu «pentru opera şi martiriul său»,
i-au purtat mereu numele, de-a lungul veacurilor. Căci «cîn tecele şi ba
ladele care au inspirat pe m arele poet anonim, poporul, exprimă, d eo
potrivă, jalea şi revolta mută a sufletului românesc. Neam cu substanţă
creatoare, eminamente lirică, şi-a plăsmuit din Constantin Brîncoveanu
o im agine pe care a impus-o legendei. Pentru sufletul creator al poporu
lui român, Brîncoveanu a intrat în universul eroilor lui legendari, din
basme şi balade». Drama lui a fost cîntată şi duios înfăţişată în felurite
creaţii populare şi culte, ca : balade, cîntece, piese de teatru, oratorii,
cronici, versuri, proză ş.a., care toate proslăvesc magnific pe : «B rînco
veanu Constantin, Boier vech i şi domn creştin». Deosebit de aceasta,
oameni de ştiinţă români, dintre cei mai de frunte, istorici, istorici lite 
rari, biografi ş.a., i-au închinat studii şi opere valoroase, bogat docu
mentate.
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In afară de acestea, în două rînduri, în anii 1914 şi 1934, la nivel na
ţional, a fost comemorat, i s-a descoperit mormîntul, identificîndu-i-se
osemintele în urma săpăturilor arheologice, făcute în anii 1932— 1934 în
biserica Sf. Gheorghe N ou din Bucureşti şi i s-au restaurat parte din
ctitoriile religioase şi din palate (M ogoşoaia şi Potlogi). La toate acestea
a fost părtaşă şi Biserica O rtodoxă Română, — ajutată şi sprijinită mult
de Brîncoveanu, în vrem ea lui. în cadrul ei, respectiv în Sfîntul Sinod,
cu prilejul com emorărilor aci amintite, mai ales, s-au ridicat voci, cerînd canonizarea lui, fără însă ca pînă acum să se fi şi săvîrşit aşa ceva.
In anul 1934 chiar se instituise o comisiune sinodală care să cerceteze
şi să facă propuneri în legătură cu o astfel de problemă, strîns legată de
sufletul credincioşilor noştri.
Din cele ce preced, — precum observa N icolae Iorga, cu prilejul
comemorării din 1914 — , reiese că «je r tfa » lui V od ă Brîncoveanu, de
acum 270 de ani n-a fost urmarea «p rop riilor sale greşeli, a p oliticii sale
rătăcite», ci a unui «moment neprevăzut» legat de starea de nebunie
şi de dorinţa de a-şi însuşi bunurile lui de valoare, ale lui sultan Ahmed
111 şi ale neomenosului său vizir,»G in -A li Paşa. Căci în domnia sa, Vodă
Brîncoveanu «a mers pe drumul bătătorit al politicii m arilor v o ie v o zi
români». Cum s-a arătat, acesta era «alcătuit din mulţi paşi la dreapta şi
mulţi paşi la stînga, din multă îndrăzneală înainte, din multă retragere
resemnată în urmă», pentru că «p e cei puţini şi slabi», numai «un singur
lucru îi poate păstra : întrebuinţarea tuturor îm prejurărilor pe care ne
contenit le au în faţă».
V o ie v o d al «acestui pămînt», pe atunci «năpădit cu tot feliul de lu
mesc rău şi n e v oi», — cum scriau Şerban şi Radu Greceanu, în 1691, în
prefaţa «M ărgăritarelor» lui Zlataust — , şi «ca şi alte ţări călcat şi pus
tiit de stricăcioasele oştiri», V od ă Brîncoveanu păzea ţara «cu multă în
ţelepciune şi chiverniseală» — cum iarăşi se scria în prefaţa Triodului,
imprimat la Buzău în anul 1700 — , pentru a o «păstra înfloritoare»,
vrem e de peste un pătrar de veac şi spre a o lăsa urmaşilor întreagă şi
într-o asemenea stare.
Cu daruri, haraciu, plocoane şi ajutorinţe de tot felul «a îndestulat
întotdeauna Poarta, preferîndu-le alternativei armelor şi gesturilor pri
pite, care puteau transforma ţara în hăţaş de pradă a hulpavelor oşti
turco-tătare, aruncînd-o astfel într-o adîncă ruină, economică şi cultu
rală, din care să nu o mai poată ridica decenii întregi».
Slujind şi servind pe turci de nevoie, — le era doar vasal, fără să
n eg lijeze însă drepturile ţării sale — , Brîncoveanu, cu aceeaşi isteţim e
şi bogate daruri, a ştiut cum «să întîmpine prudent şi politicos preten
ţiile Austriei, Poloniei şi Rusiei». Căci, cum se ştie iarăşi, în vrem ea sa,
aceste mari puteri — în m ijlocul cărora se afla ţara sa — , «se băteau
cu înverşunare» şi ţinteau «d eop otrivă la stăpînirea v ă ilor Dunării de
Jos». De aceea, prin m ijloacele aici arătate, a căutat să preîntîmpine
orice surpriză neplăcută din partea lor.
Am eninţat de permanente pericole, fără armată şi, în acest caz, cu
ţara «deschisă oricărui năvălitor», V od ă Brîncoveanu, forţat mai cu
seamă de îm prejurări şi dorind «să lase urmaşilor o moşie, — adică o
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tară — , întreagă şi neatinsă», s-a arătat un om «a l neutralităţii v e g h e 
toare» şi a izbutit, reuşind, cum iarăşi se cunoaşte, să-şi păstreze hota
rele neştirbite.
In acelaşi timp, însă, «osîn d it» de o asemenea grea situaţie, «să nu
facă politica armelor, el a făcut marea politică a culturii». Căci, precum
observa iarăşi N ico lae Iorga, în timp ce «cu sabia ar fi ajuns la nimicirea
sa şi a ţării», cu înţelepciune în «socotirea vrem ilor», — cum grăia
Cronicarul — , şi cu Cartea s-a «rid icat la înălţim ea» nu numai de v o ie 
vod al Ţării Româneşti, ci şi la aceea «d e ocrotitor» al românilor de
pretutindeni şi chiar al O rtodoxiei, de «purtător de g rijă al tuturor Bi
sericilor creştine din Răsărit, de urmaş al autorităţii împăraţilor bizan
tini». în cuprinsul tuturor acestora, adică la Sinai, la Ierusalim, la A lep ,
la Athos, în Balcani şi chiar în Tiflisu l Iviriei, s-au înălţat şi încă se
mai înalţă laude fierbinţi întru amintirea binefacerilor lui de tot felul.
Deosebit de toate acestea, crescut în rafinata ambianţă culturală a
Cantacuzinilor, Brîncoveanu, încă din tinereţe, s-a format ca «om de
carte, cu gust pentru tot ceea ce este frumos», fapt care a făcut ca dom
nia lui să reprezinte, cum se crede, momentul cel mai de seamă al vech ii
culturi rom âneşti; aceasta, la rîndul ei, datorînd forate mult înfăptuirilor
sale în acest domeniu. Căci, cum se poate desprinde şi din cele de mai
sus, truda şi punga sa au făcut, ca pe tot întinsul ţării, să se ridice mînăstiri, biserici şi palate cu remarcabile linii arhitectonice şi minunate
zugrăveli, îndemnul său a prilejuit înfiinţarea de şcoli şi tiparniţe bine
chivernisite, dărnicia sa, hărăzită cu inimă deschisă, a ajutat e le v i la
studii, în ţară şi peste hotare, cu cheltuiala lui s-au imprimat în excelente
condiţii, la : Bucureşti, Buzău, Snagov, Rîmnic, T îrgovişte, A le p şi Tiflis,
zeci de cărţi cu conţinut variat şi în limbi felurite, cu cunoscuta-i încli
nare spre faceri de bine, a dăruit, fără nici o plată, parte din aceste cărţi,
unor dreptmăritori creştini şi sfinte lăcaşuri de pe întreg cuprinsul ro 
mânesc, — contribuind astfel la întărirea conştiinţei unităţii noastre na
ţionale — , şi p în i departe în Balcani şi Orientul ortodox, cu aceeaşi în
ţelegere pentru cultură, a îndrumat, încurajat şi susţinut tălm ăcirea de
cărţi — şi nu numai religioase — , în limba poporului, putînd fi astfel
şi el socotit printre cei ce, — într-un fe l sau altul — , au contribuit la
desăvîrşirea lim bii române literare.
Prin toate acestea, el este nu numai un mare ctitor al culturii noastre
româneşti, ci şi «una din figu rile de seamă ale culturii universale» şi de
aceea unii dintre oamenii de carte străini, apreciindu-i cum se cuvine
înfăptuirile, adaugă numelui său apelativul de «Solom on dunărean».
V o ie v o d dreptcredincios, gospodar, iubitor de cultură şi artă, păstră
tor şi păzitor al le gii străbune, apărător al ţării, care «a pus mai presus
de sine interesele permanente ale acesteia şi ale poporului său», dom
nitorul Constantin Brîncoveanu este şi rămîne una «d in personalităţile
cele mai de seamă ale trecutului nostru politic, dar mai ales cultural. El
«sim bolizează epoca de strălucire a spiritului românesc, iar sfîrşitul său
tragic, suportat cu tărie de suflet adevărat creştinească, adaugă chipului
său aureola de martir».
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Acestea sînt, destul de sumar înfăţişate, viaţa şi faptele «prea lumi
natului, prea înălţatului, prea slăvitului şi prea strălucitului», — cum
aproape regulat îl numesc prefeţele cărţilor ce a imprimat — , domnitor
al Ţării Româneşti «Io Costandin B(rîncoveanu) Basarab V o e v o d ». Rea
ducerea lor în mintea noastră, a celor de azi, cu prilejul dublei com emo
rări din acest an — 1984 — , cînd se împlinesc 330 de ani de la naştere
şi 270 de ani de la năpraznica-i moarte, este nu numai un act de pietate
ci şi o datorie patriotică. Cu respectul cuvenit pentru cît, în zilele sale,
a făcut şi pentru ea, la acest îndoit popas aniversar se alătură şi Biserica
Ortodoxă Română, printre altele, inserînd în paginile Buletinului său
oficial şi rîndurile de faţă.
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Brîncoveanu, în «Biserica Ortodoxă Română», XCVIII (1980), nr. 1—2, p. 109— 144.
E m il V î r t o s u , Mormîntul Iui Constantin Brîncoveanu, în « Revista istorică»,
12,
1926, nr. 7—9.
*
* * Revista «Biserica Ortodoxă Română», LXXXII (1964), nr. 9—<10. p. 869 ş.u.
(Comemorarea a 250 de ani de la moartea lui C. Brîncoveanu, cu articolele semnate
de : Pr. Nic. Şerbănescu, Gh. Popescu-Vîlcea, Pr. Ion Rămureanu, Prof. Toma G. Bulat,
Prof. George Potra, Gabriel Popescu, ş.a.).

• » QC V M e NTÎ \ R € •

I C O N O C L A S M U L B I Z A N T I N (SEC. V I I I — IX )
I N L U M IN A N O IL O R CE R C E TĂ R I
PT. drd. VASILE MUNTEAN

P osibilităţile cunoaşterii complete a subiectului de faţă sînt ate
nuate de puţinătatea şi polisemia izvoarelor. T extele iconoclaştilor su
ferind o distrugere masivă, nu pot fi reconstituite decît purcezînd de la
operele iconofililor, unele pasaje fiind inserate în lucrările celor din
urmă pentru scopuri c o m b a t i v e C u toate acestea, bizantiniiştii moderni
au reuşit într-o largă măsură să învingă dificultăţile, prin ipoteze mai
mult sau mai puţin plauzibile. M eritul celor vechi, deşi nu au rezolvat
chestiunea pe deplin, constă în a fi atras atenţia asupra im portanţei şi
com plexităţii con tro versei2. Ipso facto, specialiştii contemporani în
cearcă să eviden ţieze diverşii factori ai crizei în c a u ză : istoric, politic,
teologic, social, economic, artistic ş.a.3.
S-a subliniat mai demult că «cearta în jurul icoan elor» este im po
sibil a se lămuri doar prin raţiuni politice, nici numai cu m otive te o lo 
gice sau izolată de reform ele sociale, însă nici subordonată acestora4.
Totuşi, în stadiul actual al investigaţiilor, apreciem că esenţa problem ei
trebuie căutată în domeniul doctrinal, religios, în vederea lim pezirii ei
definitive.
1. A se vedea colecţia, din păcate incompletă, de Textus byzantinos ad iconomachiam pertinentes in usum academicum, edidit Herman Hennephof, Leiden E. J.
Brill 1969 (In continuare, Textus); I. Karayannopoulos, Eiftcti xrjc putavTivfjc iotopîaC,
Salonic 1970 (omite, de ex., ’AvtippijTi'x.oi lui Nichifor Mărtu-dsitorul, nr. 201); G. Ostrogorsky, Storia dell' impeio bizantino, Torino, 1972, p. 138 (mai departe, Stoiia;)
Iconoclasm. Papeirs given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies, University of Birmingham, March 1975 ed. A. Bruyer, Birmingham 1977 (abreviat, Icon.) ;
D. Zakythinos, Byzantinische Geschichte, 324— 1071, Wien-Koln-Graz, 1979, p. 363—
364, 367 passim (bibliografie).
•
2. Vezi şi H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatul im byzantinischen Reich,
Munchen, 1959 (reed. 1977). Lucrarea mai veche a lui G. Ostrogorsky, Studien zur
Geschichte des byz. Bildestreites, Breslau, 1929 (reed. Amsterdam 1964) îşi păstrează
utilitatea.
3. In rezumat la J: Herrin, The Context of Iconoclast Reform, în «Icon.», p. 20.
4. Cf. Byzantium — an Introduction to East Roman Civilisatfon, ed. N. H. Baynes,
H. L. Moss, Oxford, 1961, p. 16.
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In ceea ce priveşte locul lui de naştere, socotim prea restrictivă
ăserţiunea H61enei A h rw e ile r 5 că «iconoclasm ul este esenţial constantinopolitan». Cum vom vedea, sursele lui sînt în fond asiatice. Fără să eti
chetăm icorioclastia absolut bizantină, nu putem fi de acord, în plus, cu
afirmaţia prea generalizatoare a lui C. M ango 6 că ar fi fost «o mişcare
din Orientul Ap rop iat». Se ştie că iconomahia s-a desfăşurat impetuos
şi durabil, cu efecte grave pe diferite planuri, aproape exclusiv în Im
periul bizantin. Nu negăm, fireşte, însemnătatea şi tîlcul unor tendinţe
protoiconoclaste izolate, apărute în felurite zone şi considerate ca ante
cedente ale marii dispute bizantine din sec. V III— I X 7, sau semnificaţia
unor acţiuni iconofobe iniţiate de califi arabi la începutul aceluiaşi veac
V I I I 8. O posibilă înrîurire iudaică ori islamică — loc comun în comen
tariile unor în v ă ţa ţi9 — nu se mai poate accepta astăzi, după ce a fost
respinsă cu tem ei de savantul Ch. D iehl la vrem ea sa.
Cercetători mai n o i10 au sesizat judicios că basileii iconoclaşti erau
toţi de origine an atoliană: «isau rienii» n , Leon III (717— 741) şi Con
stantin V (741— 775), armeanul Leon V (813— 820), frigienii (dinastia
amoriană), M ihail II (820— 829) şi T e o fil (829— 842), iar cultul icoanelor
de două ori a fost restabilit de fe m e i: Irina — greacă de obîrşie, şi T e o 
dora provenind din Paflagonia, provincie microasiatică, nu departe de
Capitală
De asemenea s-a relevat împrejurarea că «lupta contra icoan elor»
a găsit puternic sprijin popular — fluctuant, după constatarea noastră
— în centrul şi răsăritul A s ie i M ici, unde locuitorii băştinaşi, superficial
elenizaţi, erau supuşi prozelitismului ic o n o fo b ilo r13. Bizantinologul
sovietic M. Siuzumov observă just că iconoclasmul e «le g a t genetic de
ereziile A s ie i M in o r »14. A ic i dăinuiau rămăşiţe considerabile de monofizitism şi s-a dezvoltat secta pavlicienilor, vrăjm aşii oricărui cult eclesiastic15. Rădăcinile m onofizite ale iconoclasmului bizantin au fost re
5. In The Geography oi the Iconoclast World, «Icon.», p. 27.
6. Historical Introduction, «Icon.», p. 6.
7. Beck, op. cit., p. 297; D. Freedberg, The Structure ol Byzantine and European
Iconoclasm, «Icon.», p. 165. De pildă extrase din scrierile luii Epifamie de Salamina
(sec. IV), în Textus, p. 45 şi urm.
8. A. Grabar, L' iconoclasme byzantin. Dossier archeologique, Paris, 1957, p.
104— 108.
9. Ibidem, p. 111— 112; D. Obolemsky, Byzantine Frontier Zones and Cultural
Exchanges, în Rapports II, X lV -e Congres int. des etudes byzantines, Bucureşti, 1971,
p. 100.
10. P. Lemerle, Bizanţul şi originile civilizaţiei noastre, în «Literatura Bizanţului»
— antologare, traducere şi prezentare de N. Ş. Tanaşoca, Bucureşti, 1972, p. 45.
11. Theophanes scrie că Leon s-a născut în Germaniceea. Ostrogorsky, Storia,
p. 188, n. 43, susţine că i% f îjî ’ loaupîac este un -adaos, pe cînd L Breyer, Bildestreit
und Arabersturm. Das 8. Jahrhundert (717—813) aus der Weltchronik der Theophanes
ubersetzt, engeleitet und erkeârt von L. B., Viena 1957, p. 177, n. 1 : «Wahrheit abes
aus Isaurien». Germaniceea se află în N Siriei, iar Isauria între K,ibyraiton, Capadooia, Lykaonia şi Medilteraina, totuşi nu departe, în latura vestică.
12. Şt. Brezeanu, în Istoria medie universală (coord. R. Manolescu), Bucujreşti,
1980, p. 75.
13. A. Grabar, op. cit., p. 96.
14. în Istorija Vizantij, II, Moscova, 1957, p. 79.
15. Nina Garsoian, Byzantine Heresy. A Reinterpretation, în «Dumbarton Oaks
Papers» 25 (1971), p. 87; P. Barnard, The Paulicians and Iconoclasm, în «Icon.»,
p. 75—81.
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liefate deja de regretatul bizantinist G. Ostrogorsky. De aceea ni se
pare neîntemeiată opinia lui S. Brock că dezbaterea iniţială a iconomahiei «nu a avut întru nim ic de-a face cu h ris to lo g ia »16. Pionierul icon o
clasmului, Leon III, s-a născut în locurile în care se cultiva arta cu fi
guraţii «consubstanţiale», o reprezentare artistică cu aspiraţie magică.
Trebuie menţionate şi unele influenţe directe, concrete, exercitate de
ereziarhi precum : Constantin de N acoleia, Tom a de Claudiopolis, Teodosie al Efesului, renegatul Beser. A p o i vizita lui Genesios, şeful pavlicienilor la Constantinopol în 726 nu v a fi rămas fără ecou asupra icon o
clasmului îm păratului17. Nu omitem nici răspîndirea impresionantă a
«im agin ilo r» îşi adorarea nu o dată fetişistă a lo r 18. Dar în loc să se în
lăture excesele condamnabile s-a ajuns la tăgăduirea îndreptăţirii iconoduliei. Chiar în 726, întîm plîndu-se cutremur şi erupţie vulcanică la
N-E de insula Creta, împreună cu renegatul Beser, Leon interpretă aceas
tă urgie ca o pedeapsă divină determinată de iconolatrie. în acelaşi an,
declară deschis că se opune venerării icoanelor 19. Distrugerea icoanei
(m ozaic) lui Hristos de deasupra Porţii de Bronz în 726 este primul act
iconoclast al cîrmuitorului, cel mai de seamă care a precedat — cu 4
ani — edictul imperial, act cu valoare de s im b o l: în palatul său Leon
III procedează p otrivit convin gerilor sale, sincere ori interesate. însă
e şi act p u b lic : împăratul înlocuieşte icoana — că nu ar avea suflare,
viaţă — cu o «cruce, gloria tuturor ortodocşilor» 20.
E adevărat că o argumentare teologică mai serioasă a p oziţiei ic o 
noclaste se va obţine abia sub Constantin V. Acesta avea un caracter
mai com plex şi mai violen t decît tatăl său ; în schimb poseda vaste cu
noştinţe teologice, însă tendenţios orientate. El autoriza o singură icoa
nă : pîinea şi vinul din Euharistie, pe urmă refuza titlul de Născătoare
de Dumnezeu Fecioarei
M aria, cultul sfinţilor şi al relicvelor, crucea.
Cu dreptate, R. Jenkins îl taxează m on o fizit21. Pentru acon vin ge
po
porul să adere la id eile sale, basileul începu o propagandă activă prin
silentia (consilii de înalte oficialităţi c iv ile şi bisericeşti). La fe l dădu
multă atenţie îndoctrinării trupelor constantinopolitane (tagmata). Deşi
la soborul convocat de îm părat în palatul Hieria, la 10 februarie 75422
16. S. Brock, Iconoclasm and the Monophysites, în «Ioan.», p. 57.
17. A. Grabar, op. cit, p. 141 ; Garsoian, op. cit., p. 97.
18. Detalii în «The Cambridge Medieval History», IV—2 (ed. J. M. Hassey, Gambridge 1967), p. 66; Ostrogorsky, Storia, p. 148 (literatură). încă titlurile indicate
de N. Gendle, The Role oi the Byzantine Saint in the Development oi the Icon Cult,
în «The Byzantine Saint) (codecţie de studii) ed. S. Hackel, Birmmqham, 1981,
p. 181 şi urm.
19. Theophanes (ed. Boor, p. 404): -ijpSaTo... XAyov rcoteîa&at iln 726 Leon s-a pro
nunţat în public contra iconoduliei; cf. Ostrogorsky, Storia p. 189; Siuzumov, op. cit.,
p. 53 j Beck, op. cit., p. 299. Primul (unicul) edict nu s-a dat in acest an (St. Brezeanu,
O istorie a Imperiului bizantin, Bucureşti, 1981, p. 60), ci în 730. A. Cornea, Mentali
tăţi culturale şi iorme artistice In epoca romano-bizantină (300—800), Bucureşti, 1984,
p. 92, scrie 727 I
20. A. Grabar, op. cit., p. 130 şi urm.
21. R. Jenkins, Byzantium: the Imperial Centuries ad 610 to 1071, Londra 1966,
p. 74 i Beck, op. cit., p. 303.
22. Conciliabulul e reprodus, acum în urmă, de Herunephof, Textus, p. 61 ş.u.
Pentru speculaţia «etică» conform căreia icoana adecvată a sfinţilor este imitarea
acestora, v. M. Anastos, The Ethical Theoiy of Images Formulated by the Iconoclasts in 754 and 815, «Diunb. Oaks Papers» 8 (1954).
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a triumfat partida moderată, se opreşte confecţionarea, veneraţia, pose
darea sau tăinuirea icoanelor. Se alcătuiesc multe anateme, cea mai grea
fiind rezervată Sfîntului Ioan Damaschinul, «M ansurul» ; acesta tîlcuise
harisma icoanei nu ca ouota, ci ca evepysta 2S.
Documentele v re m ii24 nu ne îndrituiesc să opinăm că iconomahia
s-a iv it ca «protest îm potriva arbitrajului birocraţiei imperiale, luxului
în biserică şi monahismului» 25, manifestîndu-se «ca o viguroasă mişcare
socială îşi politică cu adinei im plicaţii în viaţa Im periului» 26 sau că «p o 
litica iconoclastă însăşi (...) este reflexu l aspiraţiilor aceloraşi pături din
Asia M ică, ostile cultului icoan elor» 27. De precizat, mai întîi, că icon o
clasmul nu a pornit de «jo s ». In anul 730 Leon a emis unicul edict. R e
cunoaştem că a fost antrenată — în această convulsie antiiconică — mai
cu seamă armata, dar, cum a conchis W . K a e g i 2&, nu toate them ele asia
tice au sprijinit în mod unanim id eologia imperială întrucît cu ocazia
războiului c iv il din 742 ele şi-au împărţit ajutorul între un iconoclast
(Constantin V «C opron im ul») şi un iconodul (Artavasdes). împăratul n-a
găsit un reazem total nici între cei mai apropiaţi colab o ratori2S. Renu
mitul bizantinist P. Lem erle e de părere că «am ploarea mişcării icon o
claste dovedeşte poate cît de im portant era atunci să se facă concesii
A s ie i M ici, să fie îndepărtate în orice caz de la ea anumite tentaţii, să
fie pusă în situaţia de a putea lupta îm potriva asaltului islam ic» x . M ai
mult, în 820, iconofilul Tom a Slavul a dezlănţuit o form idabilă răscoală
contra regimului iconoclast al lui M ihail II, fiind susţinut de populaţii
m icroastiatice, exceptînd themele O psikion şi Arm eniakon care au ră
mas fid ele împăratului o fic ia l31.
S-a mai susţinut că iconoclasmul a fost cauzat de o «stare de nece
sitate n a ţion a lă »32. Nu infirmăm m eritele excepţionale pe care şi le-a
cîştigat Leon III, salvînd Bizanţul de pericolul arab şi întărind structura
statului sub toate raporturile. în acest sens teoria centralizării33 este
justificată, însă rămîne insuficientă o altă explicaţie, anume «puterea
economică a mănăstirilor şi atracţia exercitată de «v ia ţa contem plativă»
asupra locuitorilor Imperiului într-o perioadă de criză profundă şi de
insecuritate privează statul de contribuabili şi de soldaţi» M. Iconoclas
mul nu s-a iscat ca monahomahie (lupta îm potriva călugărilor), tentă
dobîndită abia după 760. De altfel, instituţia imunităţii monahale atinge
23. Beck, op. cit., p. 301.
24. Avem în pregătire un studiu tn care vom trata tema mai nuanţat.
25. M. Siuzumov, op. cit., p. 51.
26. Dan Gh. Teodor, Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizanţul în veacurile
V—X/ e.n., Iaşi, 1981, p. 80.
27. St. Brezeanu, O istorie a Imperiului bizantin, p. 58.
28. W. Kaegi, The Bizantine Armies and Iconoclasm, în «Byzantdnoslavica» 27
(1966), p. 56.
29. Ostrogorsky, Storia, p. 151.
30. P. Lemerle, op. cit., p. 45.
31. Ostrogorsky, Storia, p. 182.
32. H. Ahrweiler, op. cit, p. 22.
33. P. Brown, A Dark-Age C risis: Aspects oi the Iconoclastic Controversa, English Historical Review, 346 {1973), p. 1—34; v. şi recenzia critică din «Church
History», 25/1 (1976), p. 1—16, iscălită de P. Heury privind în primul rînd punctul de
vedere al celui (dintîi că iconoclasmul a fost fundamental «o discuţie asupra locului
sfîntului în obştea bizantină».
34. Şt. Brezeanu, în Istoria medie universală, p. 76.
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apogeul la răscrucea sec. X III— X I V 35. Nu ignorăm unele măsuri rigu
roase ; ne referim la interdicţia lui N ich ifor Focas din 963— 964 de a se
întemeia noi mînăstiri şi aşezăminte filan tropice36, la confiscarea tezau
rului Bisericii de A le x ie Comnenul (1081— 1118)37; amintim şi seculari
zarea de la finele veacului X IV ce afectase posesiunile m înăstireşti b i
zantine în proporţie de 1/2 38. A u torii acestor hotărîri ce au lo v it în pa
trimoniul monastic şi eclesial nu au deven it — pentru interese superi
oare de stat — iconoclaşti.
De adăugat că în etapa a doua, iconoclastia a pierdut din intensi
tate, persecuţiile fiind mai «b lîn de şi interm itente» (D. O bolensky). Si
nodul din 815 sub Leon V Armeanul, ori cel din 832 pe timpul lui T eofil,
n-au făcut altceva decît să confirme unele sentinţe anterioare. Furia
iconoclastă nu a provocat atîtea victim e ca în prima perioadă. Întîia dată
la 787 Irina a restaurat cinstirea sf. icoane. După definiţia soborului V II
ecumenic — scrie Pr. prof. D. Stăniloae — închinarea oferită icoanei
urcă la m odelul viu al e i 39, ori «apărătorii icoanelor n-aveau încă prea
explicită conştiinţa despre energiile necreate aduse în creaţiune de
Sfîntul Duh. Aceasta le-ar fi dat posibilitatea de a explica legătura între
Hristos şi icoana Lui, legătură pe care ei o afirmă fără să o exp lice su
fic ien t» 40. în anul 843 văduva Teodora «p reafericita», decisă a termina
odată cu iconofobia guvernamentală, aboli toate d eciziile iconoclaste.
A s tfe l erezia oficioasă bizantină ia sfîrşit cum a şi început, printr-un
decret îm părătesc41.
Pentru regiunile româneşti, arheologia din ultim ele decade a arun
cat noi lumini asupra continuităţii v ie ţii autohtonilor. Nu puţine vestigii
demonstrează păstrarea legăturilor cu Imperiul bizantin, deşi cu inter
m itenţe — consemna deunăzi I. Barnea. O importanţă aparte pentru arta
creştină pe pămîntul actual al Rom âniei prezintă o cruciuliţă de plumb
de la Hlincea-Iaşi, o psalie de os şi o m ărgică de plumb de la DodeştiVaslui, ambele ornamentate cu semnul crucii, două pandantive de plumb
şi un inel de bronz de la O bîrşia-Olt, tustrele avînd Sf. Cruce etc. toate
aceste piese fiind datate din secolele V III— I X 42. Cum a notat, între alţii,
D. Freedberg, unele din vech ile «p rob e » ale iconoclaştilor reapar în
scrierile reform atorilor Z w ingli şi C a lv in 43 etc. în D es ciip tio M olda35. Ostrogorsky, Storia, p. 442.
36. Z. von Lingenthal, Jus graeco-romanum, pars III, Lipsea 1857, p. 293.
37. Fr. Dolger, Regesten cler Kaiserurkunden des ostromischen Reiches von
565— 1453, Munchen-Berlin 1924, L, 1085.
38. Ostrogorsky, Pour I'histoire de l'immunite ă Byzartce, în «Byzantion» 28
(1958), p. 228. Pentru alte încercări restrictive, I. Konîdares, T6 Slxotiov tije [j.ovaaT’lpiax^':
Tcepiouaîac âizb xou 9oo
xai tou 12ou aiâivoc, Atena, 1979, p. 139 şi urm.
39. D. Stăniloae, Icoanele In cultul ortodox, «Ortodoxia», XXX (1978), 3, p. 481.
A şa cugeta şi Sf. Vasile cel M are: cinstirea icoanei trece la prototip (Patrologia
Graeca 32, 149 C ; 94, 1252 D).
40. D. Stăniloae, ibidem.
41. A. Grabar, op. cit., p. 203; încă C. Mango, The Liquidation ol Iconoclasm
and the Patriarch Photios, în «Icon.», p. 133.
42. I. Bamea. Arta creştină In România. Secolele V II —XIII, voi. II, Bucureşti,
1981, p. 12 şi 34.
43. D. Freedberg, art. cit., p. 166.
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viae 44, D. Cantemir spune sugestiv că sinodul de la Iaşi din 1642 s-a
ţinut «îm p otriva iconoclaştilor îşi a altor eretici». N eo-iconoclaştii po
meniţi de eruditul domn m oldovean, cum s-a arătat de curînd, sînt
c a lv in ii45.
C oncluzii. Drept s-a remarcat că această polem ică s-a încheiat cu
biruinţa teolo giei iconodule elenice asupra concepţiei iconoclaste asia
tice, orien ta le46.
Disensiunea iconoclastă a înrîurit în chipuri diferite istoria posterioară bizantină. Ea a avut consecinţe imediate, dar şi îndepărtate, uneori
greu de descoperit. Deşi acest răstimp a fost privit mai mult ca un de
clin, ca «o perioadă a secolelor în tu necoase»47, îndeobşte în analizele
ultim ilor ani se accentuează că ştiinţa şi învăţămîntul în sec. V III— IX
au cunoscut un n iv e l destul de ridicat dacă ne gîndim că intervalul
843— 1025 este calificat oa o «vîrstă de aur a Imperiului b izan tin »48.
Rezultatul rapid al iconoclasmului a fost o evidentă ruptură între
arta aulică şi cea populară sau monahicească care, mai tîrziu, îşi va
pune şi mai mult pecetea pe lucrările artistice din Bizanţ. Se v a elabora,
în sfîrşit, o nouă iconografie, mai spiritualizată. In pictura religioasă, de
acum încolo, totul se v a executa după principii strict statornicite de au
toritatea eclesiastică. De aici acel anonimat aproape sistematic al ope
relor de artă bizantină 49.
C ît despre monahism, acesta intră într-o vădită reînnoire. In genere
a jucat un rol viu şi creator mai ales în cadrul literaturii, im nologiei,
moralei'. M onahii refugiaţi v o r difuza stilul de cultură bizantin în diverse
ţinuturi50. In ce priveşte Biserica, autonomia ei doctrinară crescu con
siderabil după 843. Relaţia cu statul e foarte complexă. în general s-a
respectat regula «sim foniei», preconizată încă de Justinian cel M are 51.
Am căutat să expunem destul de succint ultim ele teze legate de
criza iconoclastă care a zguduit societatea bizantină la un moment dat,
însoţite de reflecţii personale. N o ile contribuţii ne ajută dacă nu
să aflăm totdeauna soluţia autentică, măcar să eliminăm pe cele ne
admisibile.
44. Ed. Acad., Bucureşti, 1973, p. 353.

45. R. Constantinescu, O veche predică transilvăneană despre cinstirea st.
icoane, în «Mitropolia Banatului», XXVIII (1978), nr. 7—9, p. 483 (cu bibliografie).

Este superfluu ca în limitele acestui articol să mai discutăm despre iconoclasmul
trancez ori englez.
46. P. Lemerle, op. cit., p. 45—46.
47. D. Zakythinos, La grande breche dans Ia tradition historique de l'hellenisme
du septiime au neuvieme siecle, în Xapiat'qpioM eîc ’A. K. OpXâvSov, III, Atena, 1966, p.
300, 304, 306 şi 323 (după I. Barnea op. cit., p. 7, n. 1).
48. Ostrogorsky, Storia, cap. IV.
49. V. Lazarev, Storia della pittura bizantina, Torino, 1967, p. 117; R. Cormack,
Painting alter Iconoclasm, în «Icon.», p. 147—163. Primtr-un acord tacit, vor dispare
reprezentările sculpturale din Biserica Orientală (cf. A A. Vasiliev, Histoire de
l'Empire byzantin, I, Paris, 1932, p. 381).
50. D. Obolensky, The Byzartiine Commonwealth. Eastern Europe 500— 1453, ed.
2, Londra, 1974, p. 229—230.
51. In prologul novelei a Vl-a (v. Novellae Justiniani, ed. R. Schoell, ed. 6, Berlin,
1954).
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BISERICA O RTODOXA RO M Â NĂ
L I T U R G H I A C R E Ş T I N A D E S C R IS A
I N C O N S T IT U Ţ IIL E A P O S T O L I C E (A şez ăm in te le Sfinţilor A p o s to li),
Î N C O M P A R A Ţ I E C U L IT U R G H IIL E O R T O D O X E DE A Z I *

Pr. drd. VASILE JURAVLE
1. O rigin e a, conţinutul, autorul, ep oc a şi locu l
redactării «C o nstitu ţiilor A p o s t o lic e »

între numeroasele documente literare păstrate de ev la v ia creştină
pînă astăzi şi care alcătuiesc grupul de scrieri «pseudoapostolice», com
pilaţia cunoscută in general sub titlul de «C on s titu ţiile sau Aşezăm inte
le S fin ţilor A p o s to li» (AiaTafaî tffiv âyîwv ’ Anoozokwv) ocupă uii loc aparte datorită im portanţei sale pentru evoluţia istorică a Liturghiei creş
tine din prim ele ei veacuri, ca şi pentru faptul că ea este «cea mai com 
pletă şi mai importantă colecţie canonică şi liturgică»
Constituţiile Apostolice, ca de altfel şi celelalte scrieri «pseudo-ap ostolice» 2, în forma lor actuală, p rovin din secolele IV — V, dar ele oonţin şi folosesc sau transmit de fapt materiale mai vechi, din secolul III
sau chiar şi de mai înainte.
După cum rezultă din textul documentului, această colecţie a fost
pusă printr-o ficţiune literară sub autoritatea colegiului apostolilor, ca
re ar fi dictat şi transmis Bisericii dispoziţiile lor, adresate îndeosebi episcopilor prin Clement, ucenicul lor şi episcop al Romei 3.
Constituţiile A p ostolice sînt împărţite în 8 cărţi, de extensiune şi
valoare inegală şi cuprind un mănunchi de reguli, norme şi dispoziţii dis
ciplinare, doctrinare, m orale şi liturgice, adresate laicilor (cartea I) ; adresate episcopilor, preoţilor şi diaconilor i(cartea a Il-a) ; sfaturi către
văduve (cartea a IlI-a) ; despre orfani, văduve, fecioare, etc. (cartea a
IV -a) ; sfaturi date conducerii Bisericii şi credincioşilor în legătură cu
martirii (cartea a V -a) ; în legătură cu ereziile şi schismele (cartea a
V l-a ) ; sfaturi în legătură cu întrebuinţarea v ie ţii (cartea a V il-a ) ; şi,
în sfîrşit, diferite sfaturi in legătură cu întrebuinţarea darurilor, despre
hirotonii şi canoane, precum şi, ceea ce ne interesează cel mai mult, car
tea a VNI-a, cap. 5— 15 — cel dintîi formular de liturghie cunoscut pînă
acum.
Originea apostolică a Constituţiilor atribuite Sfinţilor Apostoli a fost
admisă pînă către m ijlocul secolului trecut, cînd, în urma unor studii şi
cercetări, s-a încercat să se afle adevăratul autor al acestei colecţii, pre
cum şi sursele de inspiraţie. Astfel, s-a ajuns la concluzia că această
*
Lucrare de seminar alcătuită şi susţinută la specialitatea «Liturgică şi Pasto
rală». în cadrul cursurilor pentru pregătirea doctoraitului în Teologie, sub îndrumarea
| Pr. prof. Ene Branişte- 1 care a dat şi avizul pentru publicare.
1. Pr. prof. Ene Branişte, L'assemblee liturgique decrite dans Ies *Constitutions
Apostoliques» et Ies difiărentes lonctions dans son cadre, în «Edizioni liturgiche»,
Ronţa, 1977, p. 93.
2. Acestea sîn t: Canoanele (atribuite) lui Ip o lit; Rlnduiala bisericească egip
teană ; Testamentum Domini şi Constituţiile (date) prin Ipolit (Epitomele).
3. Constituţiile Apostolice, cartea a Vl-a, cap. XVIII, 11 şi cartea a VlII-a, cap.
XLVI, 13, Trad. rom. de Ec. G. N. Nitu, îe colecţia * Scrierile Părinţilor Apostolici»,
voi. II .Chişinău, 1928, p. 165 şi 267.
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operă, în cea mai mare parte a sa, reprezintă o com pilaţie avînd ca sur
să de inspiraţie alte scrieri disciplinare mai vechi (sec. I— III), conside
rate de origine apostolică şi pe care autorul anonim le-a prelucrat pen
tru a le adapta situaţiei Bisericii din epoca sa. Prim ele şase cărţi repro
duc, cu puţine modificări şi adaosuri, o scriere mai veche, descoperită spre
m ijlocul veacului trecut şi cunoscută sub titlul de «Didascalia A po stoli
lo r » (scrisă prin Siria pe la anul 250 d. Hr.). Prima parte a cărţii a V ll-a
reprezintă o versiune interpolată a « D idahiei celor 12 A p o s to li» (AiSa^?)
xujv Sffi&exa (XTcoaToXiov),
iar în partea a II-a (cap. 33— 38) a acestei cărţi
autorul anonim a adunat formulare de rugăciuni şi norme cu privire la
instruirea catehumenilor şi în legătură cu Botezul. Cartea a V lII-a a avut
oa sursă de inspiraţie, pentru primele două capitole, opera « Despre harism e» (Ilepi xap^craov)
a preotului Ipolit al Romei, iar pentru restul
capitolelor autorul anonim s-a servit de «T ra d iţia A po stolică » ( ’ Awm oXixrj IlapâSooi?) a aceluiaşi autor, cunoscută sub titlul de «Rînduiala Bi
sericii egip ten e » (Aegyp tisch e Kirchenordming, Egyptian Church order)4.
Pentru identificarea «m isteriosului com pilator», ascuns sub numele
Sfîntului Clement al Romei, ca şi, pentru determinarea cu aproxim aţie
a ţării sale de origine şi a epocii în care şi-a redactat opera, cercetăto
rii s-au folosit de inform aţiile care se găsesc în cuprinsul documentului
cu p rivire la cultul d ivin al Bisericii. A stfel, după ce au fost comparate
diferitele formule şi rituri ale Liturghiei şi Botezului descrise în Consti
tuţiile A postolice cu alte izvoare literare ale istoriei cultului creştin din
secolul IV 5, s-a ajuns la concluzia că autorul nu poate fi altul decît un
sirian, originar din Antiohia sau din îm prejurimile acestui oraş 6. Carac
terul sirian al Liturghiei descrisă în cartea a V lII-a a Constituţiilor A postolice şi, prin urmare, originea ei antiohiană nu pot fi puse la îndo
ială, întrucît c riteriile interne ale colecţiei se opun acestei obiecţiuni.
Pom enirea de la finele liturghiei catehumenilor (cartea a V lII-a, cap. 10)
a episcopului lacob al Ierusalimului înaintea celorlalţi episcopi, reco
mandarea ţinerii sărbătorii N aşterii Domnului, ca şi practica postului
Sfintelor Paşti, fixat la şapte săptămîni (cartea a V-a, cap. 13), adică aşa
cum era obiceiul in A n tio h ia 7, sînt argumente sigure care pledează
pentru originea antiohiană a Constituţiilor Apostolice.
4. Pr. Prof. Ene Branişte, op. cit., p. 94—95 ; Pr. I. Mihălcescu, Ec. M. Pîslaru şi
Ec. G. N. Niţu, Scrierile Părinţilor Apostolici, voi. I, Chişinău, 1927, p. 44—45; Joh.
Quasten, Mortumenta eucharistica et liturgica vetustissima, Boranae, 1935—1937, p. 179/1;
Magistrand Protos. Gr. Băbuş, Constituţiile Apostolice ca izvor pentru studiul Litur
ghiei creştine, în «Studii Teologice», VII (1955), nr. 9—10, p. 612; Pr. Prof. Ene Bra
nişte, Istoria Liturghiei, Curs dactilografiat pentru doctoranzi, Bucureşti, 1978—-1979,
p. 34.
5. Catehezele Siîntului Cirţl al Ierusalim ului; Omiliile exegetice şi baptismale
ale Siîntului Ioan Gură de Aur şi Omiliile baptismale ale lu i Teodor de Mopsuestia.
6. Pr. Prof. Ene Branişte, L’assemblee liturgique..., p. 97—98 ; H. Leclercq, Constitutions Apostoliques, art. în «Dictionnaire d'Arch6ologie chretienne et de Liturgie»,
publte par Fernand Cabrol et H. Leclercq, t. III, p. 2, col. 2749 ; Pr. Prof. P. Vintilescu,
Încercări de istoria Liturghiei, Bucureşti, 1930, p. 115.
7. Pr. Prof. Petre Vintilescu, Istoria Liturghiei, Curs litografiat, Bucureşti, 1940,
p. 23&—239.
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Cît priveşte data îndeobşte adoptată pentru apariţia colecţiei a fost
fixată între anii 380— 400 d. Hr. 8.
2. Litu rghia creştină descrisă în «C onstitu ţiile A p o s to lic e »
în com paraţie cu Litu rghiile o rto do x e de azi

Cele mai im portante părţi din Constituţiile A p ostolice pentru isto
ria Liturghiei sînt cartea a II-a, cap. 57 — care cuprinde o descriere a
rînduielii unei Liturghii (îndeosebi liturghia oatehumenilor) de tip sirian
după părerea generală sau egiptean după u n ii9 — şi mai ales cartea a
V lII-a, cap. 5— 15 în care găsim, aşa cum am mai spus, cel. dintîi formu
lar de liturghie cunoscut pînă aoum. Este vorba de o liturghie de tip
sirian (antiohian), săvîrşită cu prilejul hirotoniei unui episcop. Această
liturghie e numită de obicei Liturghia clementină pentru faptul că, aşa
cum găsim descris în cartea a Vl-a, cap. X V III şi în cartea a V lII-a, oap.
X L V I, aceste Constituţii ar fi fost date de Sfinţii Apostoli, prin Clement
episcopul Romei, care le-ar fi consemnat în scris, şi pe care o scriere
atribuită patriarhului Proclu al Gonstantinopolului îl priveşte ca autor
al acestei L itu rg h iil0.
1
în ambele rînduieli (din cărţile a II-a şi a V lII-a ) se disting clar cele
două părţi : liturghia catehum enilor şi liturghia credincioşilor.
Pentru a surprinde mai uşor caracterele specifice ale liturghiei de
scrisă în Constituţiile A p ostolice vom face în continuare o prezentare a
textului şi a rînduielii ei în comparaţie ou liturghiile ortodoxe de azi,
scoţînd la iveală asemănările şi deosebirile dintre ele, precum şi legătura
organică ce există între aceste liturghii u.
Dar iată, mai întîi, rînduiala Liturghiei clementine descrisă în car
tea a V lII-a, menţionînd, în acelaşi timp, şi deosebirile care ne apar în
cartea a II-a :
a.
Liturghia catehumenilor (cartea a V lII-a, cap. 6— 10), începe cu
4 (sau 5) lecturi biblice, dintre care prim ele două din Vechiul Testament
(L ege şi Profeţi), iar celelalte din N ou l Testament (Epistolele sau Fap
tele A postolilor şi Evanghelii). Prim ele trei lecturi erau făcute de anagnost (citeţ), iar a patra (Evanghelia) de diacon sau preot.
în cartea a II-a, cap. 57, găsim însă recomandarea de a se citi un nu
măr mai mare de lecturi biblice şi anume din următoarele cărţi ale Sfin
tei Scripturi : din cărţile lui M oise, ale lui Isus N avi, ale Judecătorilor,
ale împăraţilor, Paralipom enile şi cărţile despre întoarcerea din capti
vitate ; de asemenea din cărţile : lui Iov. ale lui Solomon şi ale celor
16 prooroci, citirile făcîndu-se alternativ, între doi citeţi. Urma apoi oîn8. Pr. Prof. Ene Branişte, op. cit., p. 97 j Pr. Prof. Petre Vintilescu, op. cil., p. 172 ;
Idem, încercări de istoria Liturghiei..., p. 116; Pr. I. Mihălcescu, Ec. M. Pîslaru şi Ec.
G. N. Nitu, op. cit, p. 47.
9. Pr. Prof. Ene Branişte, Istoria Liturghiei..., p. 34.
10. Proclu (Pseudo), Ilept
itapaBo<iea)C fîj<: Beîa1: Xei'toopfiac, P. G. t. LXV, col.
849 B.
11. Pentru descrierea Liturghiei clementine ne vom servi de textul original al
documentului, publicat de Joh. Quasten, în Monumenta eucharistica..., p. 184—186 îl
198—233, ca şi de traducerea românească a Ec. G. N. Nitu din colecţia «Scrierile Pă
rinţilor Apostolici», voi. II, p. 76—78 şi 226—249.
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tarea psalmilor de către o altă persoană — cântăreţul— , poporului fiindu-i rezervat numai stihul de la început. Urma apoi, ca şi în cartea a
VUI-a, lectura biblică din cărţile N oului Testament (Faptele şi epistole
le Apostolilor, iar la urmă Evanghelia).
Terminîndu-se citirile sfinte, episcopul saluta pe credincioşi cu fo r
mula : «Darul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu
şi Tatăl şi împărtăşirea Sfîntului Duh cu v o i cu toţi», la care credincio
şii răspundeau prin cuvintele : «Ş i cu duhul tău» (cartea a VU I-a).
In ambele cărţi, dar cu deosebire în cartea a Il-a, este menţionată,
ca urmînd în continuare, om ilia sau predica (sau «cuvîntarea de în văţă
tură», aşa cum menţionează cartea a V U I-a). Om ilia sau predica era ros
tită mai întîi de către preoţi, pe rînd, şi la urmă de către episcop (car
tea a Il-a).
în continuare, cartea a V U I-a ne prezintă patru serii de ectenii, ros
tite de către diacon pentru : catehumeni, energumeni (cei bîntuiţi de
duhuri necurate), candidaţii la Botez (oî tpumConevot, illuminandi) 12 şi
pentru penitenţi. Fiecare ectenie era urmată de o rugăciune rostită de
episcop pentru fiecare din cele patru categorii de ascultători, care stă
teau în timpul acesta cu capul plecat şi apoi ieşeau succesiv din bise
rică, pe măsură ce erau binecuvîntaţi de episcop, trecînd pe sub mîna
lui.
b.
După ieşirea penitenţilor, t-oţi cei rămaşi se sculau în picioare şi
începea litu rgh ia credincioşilor (cartea a VUI-a, cap. 11 şi urm.), cu o
nouă ectenie (ectenia mare) (care în cartea a Il-a este însă plasată ceva
mai tîrziu şi anume după sărutarea păcii, imediat înainte de anaforâ) şi
o rugăciune a episcopului pentru credincioşi, după care urma sărutarea
păcii şi spălarea m îinilor liturghisitorilor. Se luau măsuri pentru asigu
rarea ordinii şi a liniştii în biserică.
Diaconii aduceau apoi episcopului, la Sfînta Masă, pîinile şi vinul
alese pentru Sfînta Jertfă. în cartea a Il-a acest moment îl găsim aşezat
înainte de sărutarea păcii.
Urma, apoi, un dialog, care se deschidea cu formula asemănătoare
celeia din II Corinteni 13, 14, zisă de arhiereu :
— «Darul Atotţiitorului Dumnezeu şi dragostea Domnului nostru
Iisus Hristos şi împărtăşirea Sfîntului Duh să fie cu v o i cu t o ţ i !».
— «Ş i cu duhul tău», răspundea poporul. Şi dialogul continua ;
— «Sus m intea» (ăvw tov vouv).
— «A v e m către D om n u l!».
— «Să mulţumim Domnului !».
— «Cu vrednicie şi cu dreptate...».
Episcopul începea, apoi, o lungă rugăciune euharistică pentru sfinţi
rea Darurilor. înlăuntrul acestei rugăciuni sînt inserate, la momentele in
dicate de desfăşurarea ei, cîntarea serafimică de trei ori sfînt, cuvintele
de instituire de la Cină, invocarea Sfîntului Duh (epicleza) şi dipticele
sau pom enirile pentru v ii şi morţi.
12.
In colecţia « Scrierile Părinţilor Apostolici», voi. II, p. 229 şi 230, acest ter
men s-a tradus greşit prin «cei luminaţi», corect fiind «cei iluminanzi, cei către lu
minare (botez)».
11 — B.O.R.
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Urma, apoi, o nouă ectenie şi o rugăciune rostită de episcop ca pre
gătire pentru împărtăşire. Diaconul continua cu cuvintele :
— «Să luăm aminte», la care episcopul completa :
— «S fintele sfinţilor», iar poporul răspundea :
— «Unul Sfînt, Unul Domn Iisus Hristos, întru slava lui DumnezeuTatăl, binecuvîntat eşti în veci, amin».
în continuare avea loc ritualul împărtăşirii, în timpul căruia se ci
tea psalmul 33. Se rostea o nouă ectenie şi o rugăciune de mulţumire,
apoi se făcea concedierea poporului, cu formula : «Ieşiţi în pace», ros
tită de diacon.
După această succintă prezentare a rînduielii Liturghiei clementine,
să vedem care sînt asemănările şi deosebirile dintre aceasta (liturghia
descrisă în Constituţiile A p ostolice) şi liturghiile ortodoxe de azi.
în expunerea noastră, vom lua ca bază tripla împărţire clasică a
Liturghiei şi vom arăta, pe rînd, ceea ce s-a păstrat, ceea ce a dispărut
şi ceea ce s-a adăugat, pe parcurs, faţă de Liturghia clementină în Litur
ghiile ortodoxe de azi.
A . M ai întîi constatăm, din prezentarea rînduielii Liturghiei cle
mentine făcută mai înainte, că aceasta nu începe cu proscomidia, ci cu
lecturile biblice. Această situaţie se datoreşte faptului că în prim ele pa
tru sau cinci veacuri, ritualul prim irii şi pregătirii Darurilor de pîine şi
de vin pentru Sfînta Jertfă avea loc la începutul liturghiei credincioşilor,
cam în momentul corespunzător astăzi H eruvicului sau ieşirii cu Daru
rile, lucru menţionat, de altfel, şi în liturghia descrisă de Constituţiile A postolice, atît în cartea a Il-a, cap. 57, cît şi în cartea a V lII-a, cap. 12 l3.
Locul acestui act, aici, era firesc, dacă ne amintim că puteau aduce da
ruri la liturghie numai credincioşii admişi să participe la liturghia euharistică (a credincioşilor).
Deplasarea sau transferarea ritualului Proscomidiei din locul ei
originar în locul pe care îl are astăzi, adică înainte de liturghia catehumenilor, s-a făcut, aproxim ativ, prin sec. V I — V II, datorită, în primul rînd,
slăbirii şi dispariţiei disoiplinei penitenţei şi a instituţiei catehumenatului şi, apoi dezvoltării crescînde a ritualului P rosco m id iei14.
B. Ap oi, în legătură cu liturghia catehumenilor, se impun următoa
rele observaţii r
1)
Din compararea rînduielii liturghiei clementine cu cea a liturghii
lor ortodoxe de azi vedem că începutul liturghiei catehumenilor de odi
nioară (adică intrarea episcopului) corespunde, în rînduiala liturghiei
actuale, cu momentul vohodului mic sau ieşirea cu Sfînta Evanghelie.
Toată partea de pînă aici a liturghiei de astăzi, adică partea introductivă
(enarxa, evapSiî), nu este originară, ci reprezintă un adaos posterior, for
mat treptat, ca un efect al deplasării sau avansării începutului liturghiei.
Formarea acestei părţi introductive începe aproxim ativ încă din sec. V I,
13. «Diaconii, după rugăciune, unii să se îndeletnicească cu aducerea darurilor
pentru Euharistie» (John. Quasten, op. c/t., p. 7/185). «Diaconii să aducă episcopului
darurile la altar» (Ibidem, p. 212/34).
14. Vezi pe larg la Pr. Prof. Ene Branişte, Istoria Liturghiei, p. 100—111 ; Preotul
Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, Bucureşti, 1972, p. 114—139; Idem, Istoria Li
turghiei..., p. 44—45.
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cînd istoricii bisericeşti plasează introducerea in uzul liturgic a imnului
«U nule-N ăscut» 15, a cărui compunere e atribuită împăratului-teolog Justinian, în scopul combaterii ereziei m onofizite. Această parte a fost în
cadrată în rînduiala propriu-zisă a slujbei, începînd cu sec. V III, lucru
care reiese din lucrarea liturgică a patriarhului Gherman I al Constantinopolului, în care începutul liturghiei catehumenilor este la fe l ca şi
a s tă z il6.
Partea cea mai vech e din enarxa liturghiei de astăzi este ectenia
mare, cu care se deschide liturghia noastră. în liturghia clementină această ectenie, al cărei text este foarte puţin deosebit faţă de cel de azi,
figura la începutul liturghiei credincioşilor (înainte de prezentarea Da
rurilor) (cartea a V lII-a, cap. 10). Începînd cu sec. V I însă, atunci cînd,
în urma dispariţiei disciplinei catehumenatului s-a şters diferenţa dintre
liturghia catehumenilor şi cea a credincioşilor, ectenia mare a fost trans
ferată în chip firesc la începutul liturghiei catehumenilor, pentru a arăta,
ca şi mai înainte, începutul slujbei propriu-zise 17.
2) Vohodul mic sau ieşirea (intrarea) cu Sfînta E vanghelie din rîn
duiala de azi a liturghiei este destul de vech i (aminteşte de el patriar
hul Gherman I al Constantinopolului, în comentariul său liturgic din sec.
V III) şi are la origine un act simplu şi an um e: scoaterea Evangheliei
pentru a se citi din ea pericopa rînduită, la vrem ea cuvenită. Acest act,
simplu şi fără nici o semnificaţie importantă la început, a luat o d e zv ol
tare şi o notă de solemnitate din ce în ce mai mare, căpătînd totodată
semnificaţia simbolică a ieşirii Mîntuitorului la propovăduire. După alţi
liturgişti, ritualul vohodului mic este substituirea unei intrări simbolice
a lui Hristos (reprezentat prin Sfînta Evanghelie) în locul intrării de o d i
nioară a episcopului şi a slujitorilor, care avea loc în acest moment în
vechea liturghie l8.
3) Imnul «Sfinte Dumnezeule», numit şi trisaghionul liturgic a fost
introdus sau poate generalizat oficial, în rînduiala Liturghiei între anii
450— 453, pe vrem ea patriarhului P ro c lu 19.
4) Lecturile din Sfînta Scriptură reprezintă nu numai elementul cel
mai vechi, prim ordial, din această parte a Liturghiei, dar totodată şi cel
mai important. Faţă de Liturghia clementină, care prezintă un număr de
4 (5) lecturi biblice, Liturghia de azi a păstrat numai lecturile biblice
din N ou l Testament (Apostolul şi Evanghelia) ; cele din Vechiul T es
tament au dispărut, aproxim ativ, prin sec. V II— V III. Ca o supravieţuire
a lecturilor din Vechiul Testament în rînduiala Liturghiei se pot socoti
Parem iile din rînduiala V ecerniei, în cazurile cînd aceasta se uneşte cu
Liturghia (fie a Sfîntului Vasile, fie a Darurilor mai înainte sfinţite, în
Postul M a r e )20!.
15. Cf. Cronica lui Teotan şi Compendiul istoric al lui Cedren (Migne, P. G, t.
CVIII, col. 477 B. şi t. CXXI, col. 729 B) ; Paul Diaconul,Viafa Iui Justinian, liber
XVI... (citate la Pr. Prof. Ene Branişte, op. cit., p. 130.)
16. Tilcuirea Slintei Liturghii, de Sfîntul Gherman I, Arhiepiscopul ConstanAinopolului, trad. de Pr. Prof. Nic. Petrescu, în «Mitropolia Olteniei», XXVII (1975), nr.
1—2, p. 77—80.
17. Vezi pe larg la Pr. Prof. Ene Branişte, op. cit., p. 115.
18. Ibidem, p. 119.
19. Ibidem, p. 120.
20. Ibidem, p. 122.
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V es tigiile psalmilor de odinioară în Liturghia de astăzi se rezumă
la cele două perechi de stihuri, dintre care una figurează sub titlul de
prochimen, înainte de Apostol, iar cealaltă este anexată cîntării « A le 
luia», după citirea Apostolului. La această abreviere se ajunsese deja
înainte de Sfîntul Gherman al Constantinopolului, care face prima men
ţiune expresă despre prochim en şi despre «A le lu ia » de după A p o s to l2l.
Om ilia sau predica, consemnată de Liturghia clementină ca urmînd
îndată după ultima lectură (după Evanghelie), s-a menţinut pretutindeni
în acest loc atîta vrem e cît disciplina catehumenatului a fost în vigoare.
Datorită dispariţiei acestei discipline, şi predica se deplasează puţin cîte
puţin spre sfîrşitul Liturghiei, cînd o puteau asculta toţi cei prezenţi.
Numai în unele biserici de ţară cu vech e tradiţie, predica şi-a păstrat
locul originar. Prin noile dispoziţii ale Sfîntului Sinod, predica a fost
restabilită, în parte, peste tot în Biserica Ortodoxă Română în locul ei
de odinioară, adică îndată după citirea Evangheliei, cînd slujitorii sfin
telor altare au datoria să citească explicarea pericopei evanghelice 22.
5)
Din cele patru ectenii şi rugăciuni speciale, eu care în Constitu
ţiile A postolice (cartea a V lII-a, cap. 7— 9) se încheia liturghia catehumenilor, cele pentru energumeni şi penitenţi au ieşit din uz de timpuriu
şi anume prin sec. V II, iar cea pentru candidaţii la Botez a dispărut şi
ea din liturghia normală (a Sfîntului loan şi a Sfîntului Vasile), dar s-a
menţinut în rînduiala Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite, numai
pentru a doua jumătate a Postului Mare.
Ectenia şi rugăciunea pentru cei chemaţi sînt singurele care se mai
păstrează din seria celor patru ectenii şi rugăciuni speciale, menţionate
în Liturghia clem entină23.
Ectenia întreită, numită şi ectenia cererii stăruitoare, ca şi ectenia
pentru morţi din rînduiala de azi a Liturghiei, sînt de origine mai nouă.
C.
în cele din urmă, liturghia credincioşilor sau liturghia euharistică, la care în vechim e puteau participa numai credincioşii, este partea
cea mai importantă a Liturghiei creştine şi totodată partea cea mai puţin
atinsă de modificări.
Astfel, rugăciunile pentru credincioşi (două ectenii şi două rugăciuni
în taină), cu care începe liturghia euharistică, sînt 'originare în Liturghie.
Ectenia mare din acest loc o găsim aproape cu acelaşi text ca şi azi în
Liturghia din Constituţiile A p ostolice (cartea a V lII-a, cap. 10). Prin sec.
X III— X IV , ea a fost prescurtată în forma pe care ne-o dă astăzi Liturghierul ortodox (omiţîndu-se partea de la m ijloc, adică aliniatele 5— 10
inclusiv), mai ales că, după transferarea ei la începutul liturghiei catehumenilor, rămăsese aici ca o dublură sau repetare inutilă. C ît priveşte
cele două rugăciuni pentru credincioşi, citite azi în taină de către preot,
ele corespund rugăciunilor similare din Liturghia clementină, rostite de
arhiereu cu v oce tare, după ectenie 24.
H eruvicul sau imnul heruvimic, care încadrează astăzi ritul ieşirii
cu Darurile, este generalizat sau consacrat în rînduiala Liturghiei în sec.
V I (anul 574), printr-un decret al împăratului bizantin Justin I I 25.
21. Preotul Petre Vintilescu, Liturghierul explicat..., p. 182.
22. Pr. Prof. Ene Branişte, op. cit., p. 124.
23. Ibidem, p. 124.
24. Ibidem, p. 138..
25. Ibidem, p. 139.
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Vohodul mare sau ieşirea (intrarea) cu Darurile, fiind de fapt, cea
mai impresionantă cerem onie din rinduiala Liturghiei bizantine, repre
zintă o dezvoltare a unui act destul de simplu la început şi lipsit de orice
semnificaţie simbolică : ducerea darurilor de pîine şi de vin, alese de
către diacon, de la pastoforiu în altar, unde urmau să fie binecuvîntate
şi sfinţite de către arhiereu sau preotul proestos, act amintit de Liturghia
clementină. D ezvoltarea acestui ritual începe probabil în sec. V I, cînd
patriarhul Eutihie al Constantinopolului m enţionează transportarea so
lemnă a Darurilor, ca şi imnul cîntat în timpul ei (Heruvicul), ca pe o
inovaţie, ceea ce arată că nu era încă g en eralizat26.
Un ritual caracteristic acestei părţi din vechea Liturghie descrisă în
Constituţiile A p ostolice şi dispărut astăzi, este sărutarea sfînta sau a
păcii. A cest obicei a fost părăsit de timpuriu şi s-a restrîns numai între
clerici, cînd slujesc în sobor, deoarece expresia comuniunii de dragoste,
manifestă prin actul simbolic al sărutării păcii, a fost înlocuită cu expre
sia comuniunii de credinţă prin cuvînt, rostindu-se «Sim bolul credinţei»,
care s-a adăugat în rînduiala Liturghiei abia în sec. V — V I 27.
Partea care urmează, anatoră-ua sau Rugăciunea S fintei Jertfe, în
timpul căreia se săvîrşeşte jertfa liturgică, este centrul şi miezul Liturhiei creştine. Ea este în acelaşi timp şi partea cea mai veche, «germ efele sau nucleul originar, din care a răsărit şi în jurul căruia a crescut
şi s-a dezvoltat, treptat, tot restul rînduielii d iferitelor Liturghii creş
tin e» 28. în Liturghia clementină anaforâ-ua alcătuia o singură rugăciune,
rostită în întregim e cu glas tare. Toate fragm entele de rugăciune, care
se întind astăzi în Liturghierul ortodox între cuvintele «Cu vrednicie
şi cu dreptate...» şi între ecfonisul «Ş i ne dă nouă cu o gură şi cu o
inimă...», alcătuiau o rugăciune continuă, pe care poporul o asculta în
tăcere, fără să întrerupă prin nim ic pe liturghisitor, ci doar asociindu-se
la ecfonisul final cu răspunsul afirmativ Am in . De prin sec. V — V I îna
inte, anaforaua începe a fi citită în taină de către liturghisitor, cu excep 
ţia unor mici fragmente, aşa cum este situaţia în liturghia ortodoxă ac
tuală, care continuă a fi rostite şi mai departe cu glas tare şi anume :
«C întarea de biruinţă...», «Luaţi, mîncaţi...», « A le T ale dintru ale Tale...»,
«M a i ales pentru Prea Sfînta...» şi formula pentru pomenirea nominală a
episcopului locului («În tîi pomeneşte, Doamne...»). A ceste aşa-numite
ecfonise înlesnesc totodată separarea momentelor principale ale textu
lui anaforei, adică :
1. Rugăciunea euharistică (de m ulţum ire),- 2. Anam neză; 3. Epicleza
şi 4. Dipticele sau rugăciunea de m ijlocire generală pentru Biserică,
Toate aceste subdiviziuni le găsim şi în anaforâ-ua- din Constituţiile
Apostolice, însă într-o formă mult mai dezvoltată, asemănîndu-se mai
bine cu cele din Liturghia Sfîntului V asile cel M are, cum s în t: anamneza, epicleza şi dipticele. Liturghia clementină are o dublă anamneză,
înlăuntrul căreia sînt încadrate cuvintele instituirii.
Răspunsurile prin care poporul se asociază la rugăciunea liturghisitorului reprezintă adaose posterioare textului primordial al anaforalei,
intrate totuşi în uzul liturgic din sec. V înainte. Astfel, imnul «P re Tine

S

26. Ibidem, p. 140—141.

27. Ibidem, p. 145.

28. Ibidem, p. 148.
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T e lăudăm» î l găsim inserat, pe seama poporului, în textul anaforalei
din versiunea arabă (siriacă) a documentului numit «Testamentum D o
m ini» şi exact în locul pe care îl are astăzi acest imn în Liturghia orto
doxă 29. Celelalte imne din cursul primei părţi a anaforalei ;(«Cu vred ni
cie şi ou dreptate...» şi «Sfînt, Sfînt...») datează şi ele din aceeaşi epocă
şi derivă, de altfel, din însuşi textul anaforalei nefiind altceva decît
refrene sau repetări, amplificări şi adaptări ale unora din cuvintele ana
foralei, transformate în imne pentru uzul poporului 30.
De origine ceva mai tîrzie sînt cele două adaose fără legătură cu
textul originar al anaforalei, introduse în a doua ei jumătate, şi anume
troparul Ceasului al treilea şi Axionul. Primul apare pentru prima dată
sporadic, în manuscrisele greceşti ale Liturghiilor din sec. X II— X III,
dar se generalizează abia prin sec. X V — X V I. Astăzi se păstrează numai
în Liturghierul rusesc şi cel românesc 31. C ît priveşte Axionul, sub forma
de astăzi, apare numai de la finele veacului al X -lea încoace 32.
Ecfonisul cu care se încheie rugăciunea Sfintei Jertfe din Liturghia
clementină este întocmai ca cel corespunzător din Liturghia de azi («Ş i
ne dă nouă cu o gură şi cu o inimă...»).
Urmează apoi formula de binecuvîntare «Pacea lui Dumnezeu să fie
cu v o i cu toţi», rostită de episcop, care corespunde cu formula : «Şi să
fie m ilele marelui Dumnezeu...», din Liturghiile ortodoxe de azi. Poporul
răspunde ca şi azi : «Ş i cu Duhul tău».
După aceasta, diaconul rostea o ectenie, care corespunde în parte
cu ectenia de după Axion, din liturghiile bizantine de azi.
Rugăciunea domnească (Tatăl nostru) e una din piesele cele mai
vechi din rînduiala Liturghiei. Nu o găsim în rînduiala liturghiei clementine descrisă în Constituţiile Apostolice, dar era întrebuinţată în
rînduiala liturghiei ierusalimitene din sec. IV, descrisă îşi explicată de
Sfîntul Chirii al Ierusalimului, în ultima sa cateheză m ys tag og ic ă33.
în Liturghia clementină, după ectenie, urma o rugăciune citită cu
glas tare de arhiereu, pentru slujitorii şi credincioşii care urmau să se
împărtăşească, corespunzătoare în liturghiile bizantine, ca idee, ultim e
lor două rugăciuni citite în taină de către preot înainte de împărtăşire.
Dialogul care urma între liturghisitor şi popor este identic cu cel din
liturghia de azi, cu singura deosebire că era am plificat cu adaosul : «binecuvîntat eşti în v e c i» şi se prelungea printr-o d oxologie care nu s-a
mai păstrat în liturghiile bizantine, şi anume : «S lavă întru cei de sus
lui Dumnezeu...» (Luca II, 14), «Osana Fiul lui David, binecuvîntat...»
(M atei 21, 9).
Urma apoi împărtăşirea cu Sfîntul Trup şi Sînge, într-o ordine desăvîrşită, adică întîi clericii (episcopul, preoţii şi diaconii), în continuare
clerul inferior, iar la urmă credincioşii de rînd. împărtăşirea clericilor
se făcea pe atunci la fel ca şi azi. Cît priveşte împărtăşirea credincioşi
29. Vezi la J. Quasten, op. cit., p. 254.
30. Pr. Prof. Ene Branişte, op. cit-, p. 160.
31. Ibidem, p. 162.
32. Vezi pe larg la Pr. Prof. Petre Vintilescu, op. cit., p. 266—267; Cf. şi Pr.
Prof. Ene Branişte, op. cit., p. 162— 163.
33. Sfîntul Chirii al Ierusalimului, Catehezele, partea II, trad. de Pr. D. Fecioru,
în colecţia «Izvoarele Ortodoxiei», Bucureşti, 1945, p. 571— 575.
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lor, ea se făcea pe atunci ca şi aceea a clericilor, adică separat, dîndu-li-se
mai întîi Sfîntul Trup, zicînd : «Trupul lui Hristos», la care cel ce se
împărtăşea răspundea «am in». A p o i diaconul le dădea potirul, zicînd :
«S îngele lui Hristos, paharul vieţii, la care, de asemenea, fiecare răspun
dea «am in».
Psalmul 33, care se citea în timpul împărtăşirii laicilor, este p revă
zut în liturghierul nostru după rugăciunea amvonului.
Precum se vede, rînduiala împărtăşirii descrisă în Liturghia clementină se aseamănă, în linii generale, cu cea din liturghiile ortodoxe de
azi, exceptînd felul împărtăşirii credincioşilor, pentru care se întrebuin
ţează azi linguriţa, începînd cam din sec. V III— IX înainte Zi.
După actul împărtăşirii, diaconul rostea, ca şi azi, o ectenie de mul
ţumire, asemănătoare numai în parte cu cea din liturghiile noastre de
azi.
Rugăciunea de mulţumire pe care o rostea episcopul n-are un echi
valent în rînduiala liturghiilor de azi.
Urma îndemnul adresat de diacon credincioşilor : «P lecaţi-vă lui
Dumnezeu prin Hristosul său şi fiţi b in ecu vîn ta ţi!». Episcopul rostea
atunci o rugăciune de binecuvîntare a credincioşilor, prin care se în
cheia rînduiala Liturghiei clementine. Această rugăciune corespunde ca
sens, cu rugăciunea amvonului de la sfîrşitul liturghiilor noastre de azi.
După rugăciune, diaconul invita pe credincioşi să părăsească biserica,
zicînd : «Ieşiţi în pace», cuvinte pe care în liturghiile bizantine de azi le
găsim sub forma : «Cu pace să ie ş im !», şi pe care le rosteşte preotul,
înainte de a ieşi în naos pentru citirea rugăciunii amvonului.
Toate rugăciunile şi formulele care urmează, în rînduiala liturghiei
de astăzi după rugăciunea amvonului şi care alcătuiesc încheierea sau
sfîrşitul Liturghiei, reprezintă adaose posterioare, intrate în uzul litur
g ic din sec. V — V I înainte 35.
3.
C onsideraţii g e n e ra le asu pra Litu rghiei descrisă în Constituţiile
A p ostolic e. Din analiza sumară a Liturghiei descrisă în Constituţiile

Apostolice, ca şi din compararea rînduielii ei cu cea a liturghiilor orto
doxe de azi, s-a putut constata că în acea perioadă de timp, adică în
sec. IV — V , cînd a fost redactat documentul, exista deja o liturghie mult
asemănătoare, în linii generale, cu cea care se oficiază azi în Biserica
Ortodoxă.
Liturghia clementină nu reprezintă ritul liturgic prim itiv, ci este o
transcriere mai tîrzie a lui, cu adaosurile şi cu d ezvoltările ulterioare
inevitabile. Structura generală a liturghiei, înlănţuirea şi tonul rugăciu
nilor, — rugăciunile fiind foarte dezvoltate şi riturile foarte simplifi
cate, — dezvoltarea dată liturghiei catehumenilor, stilul, im precizia
lim bii teologice, care contrastează cu lim pezim ea din liturghiile poste
rioare, lipsa «C rezului» şi mai ales a rugăciunii «T atăl nostru», consti
tuie indicii sigure ale vechim ii liturghiei descrisă în Constituţiile A p os
to lic e 36. Aşadar, liturghia din Constituţiile Apostolice, ca de altfel do
34. Pr. Prof. Petre Vintilescu, op. cit., p. 341.
35. Pr. Prof. Ene Branişte, op. cit., p. 169.
36. Magistrand Protos. Gr. Băbuş, op. cit., p. 624.
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cumentul în întregime, deşi scris în sec. IV — V, reproduce materiale li
turgice mult mai vechi.
Deşi nu se poate susţine în chip sigur că Liturghia clementină a fost
în întrebuinţarea Bisericii în epoca scrierii ei şi deci, ar fi o liturghie
oficială, apartenenţa ei la uzul liturgic antiohian nu mai poate fi pusă
la îndoială, aşa cum s-a arătat în partea introductivă a studiului nostru.
Liturghia clementină nu este de fapt decît o variantă a Liturghiei
Sfîntului Iacob, episcopul Ierusalimului, liturghie de origine palesti
niană, care datează din epoca apostolică. Deşi cele două liturghii «în t
foarte înrudite şi asemănătoare, totuşi deosebirea dintre ele este e v i
dentă. Ea constă astăzi în faptul că Liturghia Sfîntului Iacob nu ni s-a
păstrat în starea ei originară din sec. IV, după cum ni s-a păstrat Litur
ghia clementină. Prima, adică Liturghia Sfîntului Iacob, rămînînd în uz
pînă prin veacurile X II— X III, s-a îm bogăţit în decursul timpului cu ce
remonii împrumutate din liturghiile de rit bizantin, cum este de pildă
rînduiala proscomidiei, care în Liturghia clementină lipseşte, ca şi imne
ca Axionul, cele două vohoduri etc. 37. Liturghia descrisă în Constituţiile
Apostolice, păstrîndu-ni-se însă fără m odificări ulterioare ale textului,
«reprezintă şi ne transmite în chip mai fidel starea Liturghiei creştine
din părţile A n tioh iei prin veacurile IV — V şi în aceasta constă mai ales
marea şi unica ei im portanţă» 38.
Precum am văzut, m odificările petrecute în rînduiala liturghiei
noastre de-a lungul secolelor au atins mai mult partea ei de la început
(Proscomidia şi liturghia catehumenilor), lăsînd aproape neatinsă partea
ei centrală, esenţială şi originară (liturghia credincioşilor). In general,
procesul de evoluţie prin care a trecut Liturghia ortodoxă, de la forma
pe care o avea liturghia sursă, descrisă în Constituţiile Apostolice, pînă
la rînduiala de azi, n-a atins decît partea ei exterioară, periferică, fără
prea mare importanţă. Esenţa şi miezul ei, adică îndeosebi ritul euharis
tie, ca şi întreaga ei osatură, schema sau planul general al rînduielii
primitive, au rămas neatinse şi neschimbate 39. A stfel ne explicăm felul
cum Biserica O rtodoxă a păstrat,de-a lungul veacurilor, în slujbele sale
şi, cu deosebire, în rînduiala Sfintei Liturghii, form ele de cult existente
încă de la începuturile Bisericii Creştine. Ca mărturie în această pri
vinţă ne stau numeroasele documente literare cu caracter liturgic din
antichitatea creştină, între care, un loc de bază îl ocupă şi Constituţiile
A postolice.
4.
V a lo a r e a docum entului pentru ecum enism ul contem poran. Studiate
în cadrul ecumenismului contemporan, impulsionat de un avînt reform ator
şi renovator, aceste documente, prin cantitatea de informaţii, sugestii
şi experienţe preţioase pe care le posedă, devin din ce în ce mai v a lo 
roase şi au menirea să în vioreze viaţa Bisericii de astăzi.
Din acest punct de vedere, ansamblul liturgic descris în Constitu
ţiile A postolice cu atîta claritate şi precizie, şi care reprezintă, după
cum am văzut, ritul liturgic din părţile Siriei, de la sfîrşitul veacului
37. Pr. Prof. Petre Vintilescu, Istoria Liturghiei..., p. 244—247.
38. Magistrand Protos. Gr. Băbuş, op. cit., p. 625.
39. Pr. Prof. Ene Branişte, op. cit., p. 189— 199.
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al IV-lea, ar putea fi considerat ca «un ansamblu liturgic exemplar şi
sugestiv, un ideal pentru toţi creştinii zilelor noastre> 40, în sensul că el
probează modul cum Bisericile creştine, pe de o parte, au păstrat sau
nu form ele cultului divin, existente în prim ele veacuri ale creştinismului,
şi, pe de altă parte, pune în lumină cu deosebită claritate caracterul de
continuitate şi unitate al cultului divin din sînul Bisericii Ortodoxe.
In plus, merită reţinută preocuparea intensă a autorului anonim pen
tru a descrie un ritual liturgic guvernat de ordine şi disciplină, care să
creeze, în ce le din urmă, un climat favorabil pentru o participare una
nimă, reală şi efectivă a întregii comunităţi — cler şi credincioşi de
toate categoriile — la Jertfa Sfîntă şi la comuniunea euharistică cu
Hristos. Nu mai puţin remarcabilă este insistenţa compilatorului de a
menţine pe toţi credincioşii şi membrii clerului în unitatea Bisericii, sub
autoritatea episcopului său, obligaţie care stă la baza unuia din princi
piile fundamentale ale ecleziolog iei ortodoxe şi catolice de astăzi41.
La fel, este impresionant pentru noi acest spirit de solidaritate, care
stăpînea pe toţi membrii Bisericilor locale, manifestat nu numai în acor
darea de ajutoare m ateriale celor nevoiaşi, ci şi în rugăciunea publică
a Bisericii, rugăciune care îmbrăţişa pe. toţi oamenii şi care este pre
zentă şi astăzi în rînduiala Liturghiei Bisericii Ortodoxe. Chiar dacă
textele care exprimă acest spirit de solidaritate (îndeosebi textul anaforalei euharisti-ce din Liturghia clementină) n-au fost în întrebuinţarea
vreunei Biserici locale, ele rămîn totuşi exem ple preţioase pentru toate
Bisericile de astăzi, pentru felul cum trebuie să înţeleagă adevărata
dimensiune universală (ecumenică) a rugăciunii publice 42.
Din cele expuse mai sus, se desprinde cu prisosinţă concluzia că
acest document literar îşi păstrează o valoare inestimabilă.ca izv or pen
tru istoria cultului creştin şi ca tezaur de inform aţii din trecut, cu apli
cabilitate în viaţa liturgică şi disciplinară a Bisericii contemporane.

40. Idem, L'assemblee liturgiquc..., p. 128.
41. Ibidem, p. 129— 130.
42. Ibidem, p. 130.

W ILH E LM NYSSEN, D ie Flamme des H eils (Flacăra M întuirii). Fresken
der Orthodoxen Kirche «St. Johannes des T ăufers» in Ferentari bei
Bukarest, Luthe-Druck, Kâln, 1983.
Cartea cuprinde 82 pagini plus 18 planşe şi face parte din «Seria Koinonia» a A r
hiepiscopiei Romano-Catolice din Koln. Autorul se ocupă aici de frescele bisericii or
todoxe cu hramul «Sfîntul Ioan Botezătorul» din parohia cartierului Ferentari din Bu
cureşti, pe care a cercetat-o în toate amănuntele în una din vizitele făcute în ţara
noastră, din anul 1968 încoace.
Mons. Prof. Dr. Wilhelm Nyssen, ne este cunoscut ca unul dintre cei mai pasioj
nati cercetători ai artei şi iconografiei bizantine. El este convins că cea mai bună
cale de cunoaştere şi apropiere confesională este punerea în valoare a tezaurului
Bisericilor creştine din primul mileniu, prin arta creştină a Răsăritului ortodox.
De altfel, Mons. Wilhelm Nyssen şi-a închinat toată viaţa sa — începînd din tim
pul studiilor sale de Istorie a artelor, în Chartres, a Teologiei şi Filosofiei, în Bonn,
Munchen şi Freiburg i. Br. — miairii opere ia « Teologiei pictate», ia iconografiei bizan
tine ca izvor al artei murale. Pe lîngă doctoratul din ţară, Institutul Teologic Uni
versitar ortodox din Bucureşti — apreciindu-i strădaniile teologice şi ecumeniste —
i-a conferit în 1977 titlul de «Doctor honoris causa». Astăzi este profesor pentru Isto
ria artei la Universitatea din Koln, oraşul său natal, duhovnic al studenţilor catolici
şi redactor al «Seriilor» : Sophia, Koinonia, Occidens. P. C. Sa este şi autor al unor
lucrări de valoare, dintre care au fost traduse în româneşte începuturile picturii bizan
tine şi Pămînt cîntînd în imagini, de către Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, în colaborare
cu fiica sa Lidia, şi în care autorul dă o interpretare originală renumitelor fresce ale
Mînăstirilor din Moldova. în interpretările sale, el se foloseşte nu numai de izvoa
rele Sfintei Scripturi din care s-a inspirat artistul, ci pune în valoare şi ceea ce spun
Sfinţii Părinţi, al căror bun cunoscător este. Prof. Nyssen s-a legat cu tot sufletul de
bogata artă creştină de origine bizantină a ortodoxiei româneşti şi a pus în valoare la
nivel european şi mondial arta creştină românească, prin lucrările sale despre mînăistirile din Moldova.
în prefaţa cărţii Die Flamme des Heils arată cînd şi cum s-a clădit biserica din
Ferentari şi cine a piotat-o. Apoi analizează cele 18 planşe în culori, care se găsesc
în carte.
Pictura, executată de Arhimandritul Gheorghe Ciobanu, după cutremurul din 1977,
este o «fereastră deschisă» către veşnicie. Părintele Ciobanu a condus şi executat lu
crări de pictură la diferite catedrale şi biserici din România, cu multă pasiune. «Fără
îndoială — zice autorul — rămîne stabilit că acest pictor, doctorand în teologie şi cu
noscător al moştenirii Sfinţilor Părinţi, a avut o singură ţintă : să încopcieze flacăra
mîntuirii într-un nou ansamblu al credinţei în imagini» (p. 10— 11). Aici, spune el, s-a
întîmplat într-adevăr un miracol în ce priveşte Biserica Ortodoxă a României. Mira
colul îl privim ca un semn de sus, oare dovedeşte că ţăranii şi păstorii din România
şi-au făcut din credinţă un principiu de viaţă, din adîncuri de veacuri. De aceea şi
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pictura bisericii din Ferentari reprezintă un unicat pentru toţi cei care o privesc şi o
pricep.
Autorul îşi pune o întrebare : Dacă pictorul de la Ferentari n-a avut în faţă
nici un model oferit de .tradiţia Bisericii primare, căci toate au apărut mai tîrziu şi nu
mai purtau amprentele jarului credinţei celei dintîi, cum a reuşit să redea în culori
focul credinţei genuine ca pe o flacără a mîntuirii ? Răspunsul este clar : el şi-a luat
modele direct din viaţa creştinilor primelor veacuri, la care s-a uitat cu ochii de teo
log şi inimă de călugăr. L-a găsit pe Iisus, pe Apostoli şi pe martiri avînd obrazul
brăzdat de chinuri, avînd trup postitor şi cu urme de bătăi. I-a grupat după nevoinţe
şi suferinţe. In viaţă sfinţii n-au trăit izolaţi. Unde este Hristos sînt şi sfinţii. Se îm
părtăşesc din acelaşi potir şi Si învăluie aceeaşi căldură a Duhului Sfînt, imprimînd
fundalul roşu al icoanei. In pictura de la Ferentari vorbesc mult culorile. Icoanele
îşi au şi ele graiul lor, din oare transpare toată teologia mîntuirii. După cum Hristos
nu se poate împărţi, aşa nici sfinţii nu se pot despărţi de Hristos care rămîne contem
poran cu omenirea întreagă şi ne grăieşte cu osebire la Sfînta Liturghie sub cupola
Pantocratorului. La toate acestea se cere o condiţie : artistul trebuie să picteze nu
numai cu m.îna ci şi cu inima. Căci a zugrăvi înseamnă a te ruga, a te afla în dialog
cu Hristos şi cu toţi sfinţii pe care-i'pictezi.
Este adevărat că au existat în trecut şi pictori care porneau de la un model
real, contemporan cu ei înşişi, pe care îl îmbrăcau în veşmintele oe li se cuveneau.
Asemenea sfinţi nu puteau avea o faţă bizanttoizată. De aceea orientarea nouă a pic
turii bisericeşti spre clasicismul bizantin constituie o eliberare a acesteia de expresio
nismul subiectiv şi o abandonare a modelelor de inventivitate personală.
Pictura bisericii din Ferentari a fost analizată succint, dar magistral, de către
Părintele profesor Dumitru Stăniloae într-un studiu din revista «Biserica Ortodoxă
Română» (nr. 3— 4/1983, p. 176— 184). De aceea nu ne oprim asupra tuturor tablourilor.
Dorim însă totuşi să remarcăm scena Botezului lui Iisus în Iordan. Aceasta o facem
mai întîi în cinstea hramului bisericii din Ferentari şi, în al doilea rînd, deoarece ară
tarea Mîntuitorului la Iordan constituie începutul slujirii Sale mesianice.
In timp ce Apusul a pierdut sensul sărbătorii Botezului lui Iisus — spune Profe
sorul Nyssen — Epifania rămîne pentru toată obştea creştinească din Răsărit un fel
de proclamaţie a mîntuirii întregii creaţii. Cînd Iisus coboară în apa Iordanului şi se
lasă botezat de către Ioan, El ia asupra Sa nu numai vina omului (cum afirmă unilate
ral apusenii), ci preface apele lumii în vederea celei de a doua veniri, prevestind tot
odată şi viitoarele Sale patimi, aşa cum accentuează Ignatie al Antiohiei care spune :
«El S-a născut din Maria — potrivit planului mîntuirii, prin Duhul Sfînt — , dar a
fost botezat, şi prin patimile Sale a curăţit apele». Prin atingerea cu apa, Iisus Hristos
îşi arată omenitatea, ca şi divinitatea. El, Domnul, coboară în apă şi se lasă botezat de
către Ioan. Fundalul întregului tablou este un roşu aprins oare grăieşte. Aici sînt apa
şi focul, cele două elemente indispensabile întregului cosmos. îngerii dănţuiesc de
bucurie, glasul Tatălui se aude : «Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am bine
voit, pe Acesta să-L ascultaţi» (Matei 3, 17). Mai mult, tradiţia botezului pruncilor
încă este marcată. Se văd apele Iordanului cum se revarsă în 'toate cristelniţele lumii,
în care vor fi botezaţi toţi copiii. Despre această imagine grăieşte Efrem Şirul în imnele
sale pentru Epifanie, în care spune că prin Botez se slobozesc toate neamurile de pă
catul lui Adam.
Cartea Mons. Prof. Dr. Wilhelm Nyssen constituie o «piatră» care se încadrează
armonios în marea clădire a Mişcării ecumenice. Trăim azi un ecumenism teologic în
care fiecare /piatră de strădanii trebuie să se potrivească în scopul plinirii mesajului
Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, ca «Toţi să fie una». Dar, pentru încununarea efor
turilor spre unitate creştină, mai trebuie ceva. Mai trebuie ca asemenea «pietre» să
fie prinse în mortarul dragostei, potrivit testamentului Mînluitorului : «Rămîneţi întru
iubirea Mea».
Cartea de exegeză iconografică a Părintelui Profesor Dr. Wilhelm Nyssen se re
comandă atît prin personalitatea celui ce a scris-o, cît şi prin originalitatea interpre
tării, tuturor celor iubitori de adevăr şi frumuseţe creştină.
Prot. NICODJM BELEA
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M. GASTER, Literatura populară română. Ediţie, prefaţă şi note de M ircea Anghelescu. Bucureşti, Editura M inerva, 1983, X X V III + 365
[- 4 1 5 p.].
Reeditarea acestei cărţi, ca şi adunarea in volum — peste hotare — a altor
studii de literatură română veche, de folclor comparat şi de ebraistică ale autorului,
echivalează în primul rînd cu un fel de îndreptare culturală a unei erori din veacul
trecut. Se continuă astfel iniţiativa lui Octavian Goga, la care s-a raliat mai tîrziu şi
Sextil Puşcariu, pentru a i se decerna învăţatului titlul de membru de onoare al Aca
demiei Române. In al doilea rînd, iniţiativa editorială de faţă realizează, spre folosul
culturii româneşti, o intenţie repetată a autorului,dar netradusă de el în fapt. Ea este,
aşadar, un act necesar de repunere în circulaţie
a unei sinteze a cărei valoare s-a
păstrat şi după un secol de la publicarea ei.
Nedreptatea la care ne refeream mai sus
priveşte îndeosebi răceala cu care
cartea a fost primită în epocă. S-a remarcat cu tristeţe chiar că, la apariţie nici un
specialist nu i-a întocmit recenzia. O excepţie onorabilă o face numai Barbu Constantinescu, cunoscutul profesor al tinerei Facultăţi de Teologie din BucuTeştL Deşi dedicat
altor preocupări decît ale lui M. Gaster, acesta concepe o prezentare generală extinsă,
elogiind munca şi preocupările sale comparatiste. Dacă nu vor fi fost la mijloc motive
politice sau prestigiul în specialitate al concurenţilor, timida manifestare în domeniul
literaturii vechi şi exagerarea unor greşeli de limbă din scrisul celui recenzat au
concurat sigur ca el să fie respins de la un premiu al Academiei Române.
Totuşi, lucrarea îşi avea meritele ei, atît ştiinţifice cît şi educaţionale, patriotice.
Precedat de puţini autori în cercetările domeniului ales, precum Timotei Cipariu şi B. P. Haşdeu, M. Gaster este confruntat de la început cu problema clasificării
materialului în studiu. Puţin ajutat de modelele romantice, covîrşite de supoziţiile
comparatismului cu orice preţ ale înaintaşilor amintiţi, el încearcă o împărţire «după
vederea noastră individuală» (p. 7). Se adoptă astfel o sistematizare a materialului
care-şi propune în mod ambiţios să îmbrăţişeze întreaga noastră literatură populară
în următoarele trei secţiuni: Literatura estetică sau romantică, Literatura etică şi Li
teratura religioasă. împărţirea nu se dovedeşte prea fericit întocmită, de vreme ce se
repartizează capitolul Doitorii în ultima secţiune, iar pe acela al lui Varlaam şi Ioasal
în prima. Se înţelege că noţiunea de «literatură religioasă» este luată în sensul cel
mai extins posibil. Ea poate îngloba astfel, alături de învăţăturile de credinţă şi de
morală, elementele cele mai îndepărtate de acestea, de la obiectele bisericeşti litur
gice pînă la cărţile de vîsuri.
Se văd de aici, o dată mai mult, strădaniile lui M. Gaster pentru demonstrarea
unei relaţii genetice, liniare, a literaturii noastre populare. Valoarea estetică a pro
ducţiilor nu interesa ca scop în sine. Primordială era în mintea cercetătorului posibi
litatea punerii termenilor ei în serii universal recunoscute. In cele trei straturi luate
în discuţie în studiul literaturii populare — după obsesia ştiinţifică a epocii — grupul
pieselor literare acceptate de fantezia românească făceau loc proverbelor şi apoi pro
ducţiilor cu conţinut pronunţat religios. Bineînţeles că acestea din urmă cuprindeau
laolaltă «ideile cele vechi, din timpii primordiali ai omenirii» (p. 8) şi scrierile influen
ţate de spiritul creştin.
Sub învelişul ştimţific-pozitivist al tradiţiei circula opinia fundamentată pe
teoriile lui Benfey şi Max Muller, că basmele europene ar avea originea în eposul
indian. Chiar dacă nu a reuşit să realizeze o monografie a literaturii populare ro
mâne, totuşi autorul nostru —■ după cum arată prefaţatorul — a lărgit cadrul para
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digmatic moştenit. iPrin urnele teme şi izvoare folclorice ale lui, perpetuate mai ales în
întreg sud-estul european, Orientul Mijlociu constituie o zonă nu mai puţin importan
tă pentru studierea fenomenului aici în discuţie.
Poate că acum ar fi nimerit să arătăm şi prilejul întocmirii cercetării sale. Ca
unul care făcuse studiile de specializare superioară la Breslau, autorul a fost confruntat
cu mentalitatea centripetă apuseană a contemporanilor. Studiul pe care îl întocmeşte
în decursul mai multor ani «are ca scop principal modificarea opiniunei generale în
favoarea noastră despre starea culturală a poporului român, adică de a arăta că poporul
nostru stă pe aceaişi înălţime a culturii pe care stau celelalte popoare ale Occidentului»,
în mod special, M. Gaster avea în vedere veacul al XVIII-lea, considerat în generali
zările superficiale şi grăbite ale străinilor ca o epocă decadentă. Evident că aici se
identifica starea politică, recunoscută ca precară cu situaţia literară. De aceea —
citim în aceeaşi Precuvintare — «am trebuit să strîng singur aceste cărţi şi cărticele»,
pentru a putea arăta fizionomia specifică a culturii populare româneşti. Avînd alte
condiţii de dezvoltare, aceasta nu este incompletă şi nici «întîrziată» în comparaţie
cu Occidentul, ci numai cu o altă structură interioară. Premisa arată totodată şi po
ziţia patriotică a autorului, lăudată îndeosebi de către N. Iorga.
Interesul cărţii o recomandă mai întîi specialistului, pentru care «continuă să
fie o introducere generală în universul culturii populare din trecut» (p. XXI). Cerce
tările ulterioare ale lui N. Cartojan, chiar dacă au fost făcute cu o altă optică — fapt
care a determinat o documentare exhaustivă, o structurare proprie a materialului şi ac
centuarea ideii de legătură cu Orientul — o presupun, socotind-o hotărît o «operă
foarte preţioasă». De un real folos rămîne ea şi noilor orientări de astăzi. Cuprinderea
întregii literaturi din mediile populare de la noi mijloceşte cunoaştere^ publicului că
ruia îi este ea destinată. Odată cu aceasta poate fi apreciată diversitatea credinţelor
şi a superstiţiilor respectivului mediu popular. Stabilirea mentalităţii lui va beneficia
în mod sigur de o astfel de coordonată sociologică.
Mai mult decît aspectul estetic şi decît acela etic (în sensul pe care i-1 conferă
autorul) pe teolog îl interesează fireşte producţiile cu caracter religios. Opţiunea este
şi acum în consens cu M. Gaster, care recunoaşte : «nimic n-a schimbat într-atîta
omenirea, şi mai cu seamă popoarele europene.decît creştinismul. Nu numai obiceiuri
şi instituţiuni au fost schimbate, dar chiar modul de a se gîndi a fost fundamental
schimbat» (p. 173). Din acest punct de vedere, cartea ajută la demarcarea învăţăturii
de credinţă adevărată, canonică de acelea apocrife şi chiar superstiţioase.
Un merit în plus îşi agoniseşte aici autorul, cînd atrage atenţia că aprecierea
influenţei bogomilice în cultura română este foarte mult diminuată în epoca noastră.
Susţinerile afirmative şi exclusiviste de odinioară, de la B. P. Haşdeu la Anton Balotă,
au fost infirmate de cercetările repetate ale lui E. Turdeanu. ;In această ordine de
preocupări ne-am îngădui să trimitem la articolul nostru: Sfîntul Nicodim de Ia Tismana şi curentele vieţii religioase din veacul al XIV-lea, din «Mitropolia Olteniei»,
nr. 11/1976, p. 962—971. Această ultimă indicaţie ni se pare necesară pentru că pri
veşte discuţia în raport cu mediul spiritualist, considerat odinioară prielnic răspîndirii
bogomilismului la noi.
Oglindind stări sufleteşti, literatura noastră populară arată de asemenea o anu
mită religiozitate. Ea provine dintr-o concepţie de viaţă într-un chip particular colo
rată de spiritualitatea românilor.
Prin ierarhizarea unor păcate şi prin pildele vehiculate în formă alegorică, alte
ori gnomică, această literatură are şi o mare utilitate în moralizarea de nivel popular.
Vurlaam şi Ioasai, de pildă, prezintă biruinţa creştinismului asupra păgînismului prin
curajul evanghelic al celui credincios. Dincolo de aceasta, biruinţa repurtată se tăi-
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măceşte şi ca stăpînire a patimilor omeneşti prin nevoinţa ascetică şi monahală. Ca
şi «petrecerea» persoanelor biblice şi ca aghiografiile, Apocalipsul şi legendele eshatologice au acelaşi efect al promovării virtuţilor pentru; dobîndirea vieţii veşnice.
Circulînd dintr-o provincie în alta, cu stări sociale şi intelectuale diferenţiate,
literatura populară a unit afirmaţiile cărţii şi cerinţele canonice cu viaţa. Manifestările
fenomenului au rămas în atîtea pilde, colinde, teme iconografice, motive de pictură
ţărănească etc. Împrumuturile interpopulare la nivelul naţiunilor şi al unui fel de
ecumenism interreligios, cartea le ilustrează astfel, printre altele : «Istoria lui Alexan
dru Machedon a exercitat un farmec nespus asupra păgînilor, evreilor, creştinilor şi
musulmanilor din Asia, Africa şi Europa în curs de aproape 1.500 de ani. Alexandru
sfarmă în mod practic stavilele dintre barbar şi elin pe care Aristotel, în geniul său
universal, n-a putu/t să le sifarme în mod teoretic...» (p. 13).
La retipărirea acestei sinteze pornite din avînt tineresc şi cu repere cronologice
extinse, munca editorului se dovedeşte dificilă şi migăloasă. Odată cu atîtea întregiri
de frază, cu modernizări de nume, cu completări bibliografice, cu alcătuirea prefeţei,
Mircea Anghelescu a redactat notele cu conştiinciozitate şi competenţă. A răspuns la
obiect, concis şi pe înţeles.
Ceea ce i s-ar putea adăuga ar fi lipsa bibliografiei bisericeşti, necesară adâncirii
doctrinare a discuţiei şi a delimitării canonicului de aprocrif. Aceasta cu atît mai
mult cu cît din domeniul filologic sînt notate şi contribuţiile rămase în manuscris.
Spre exemplificare, nota despre Picu Pătruţ ar fi dat o imagine şi mai clară despre
varietatea preocupărilor acestui creator popular, dacă s-ar fi utilizat lucrarea Ierom.
Ioanichie Bălan, Pateric românesc, Bucureşti, 1980, p. 430—439. Elemente demne de
reţinut ar fi adus aici şi contribuţia Mitropolitului Dr. Nestor Vornicescu, « Clntecul
Iui Adam» Intr-un vechi manuscris psaltic de Ia Slrihareţ, din «Biserica Ortodoxă Ro
mână», XCII (1974), nr. 7—« , p. 1030— 1037.
Slujitorii Altarelor noastre, dornici să adîncească sensul simbolic al unor scene
picturale sau să ilustreze predicile lor destinate unui auditoriu mediu, vor trebui să
consulte neapărat această sinteză, alcătuită nu numai cu pricepere, ci şi cu dragoste
şi cu un rar respect al adevărului
Pr. GHEORGHE I. DRÂGULIN
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PENTRU O LUME A PĂCII
Intr-o lume în care zăngănitul armelor sună din ce în ce mai ame
ninţător, nesiguranţa şi teama fac tot mai mult loc neîncrederii şi urii.
Oamenii nu se mai recunosc fraţi, nu se mai simt fraţi. Dorinţa de stăpînire, pofta de dominaţie, lăcom ia fără m argini după bunurile materiale,
au înlocuit iubirea dintre oameni — cu care sîntem datori lui Dumne
zeu — cu vrăjm ăşia şi neîncrederea. N eîncrederea între popoare, neîn
crederea între oameni, neîncrederea în posibilitatea atingerii chemării şi
menirii omului în această lume au luat locul iubirii şi întrajutorării
semenului.
Ca chip al lui Dumnezeu şi chemat ca, prin credinţă şi fapte bune,
întărite de harul divin, să dobîndească asemănarea cu Ziditorul şi Proniatorul său, credinciosul este conştient că nu există drum spre perfec
ţiunea eshatologică cu ocolirea v ie ţii acesteia şi a eforturilor din cadrul
ei. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru noi oamenii, pentru lume, din
iubire faţă de lume. Şi lumea este iubită de Dumnezeu, fiind operă a
voin ţei şi iubirii Sale. Lumea este locul strădaniei şi al dobîndirii mîntuirii noastre. Or aceasta — mîntuirea — nu este posibilă decît într-o
lume în care domnesc armonia, înţelegerea şi pacea.
Lumea contemporană însă pare preocupată mai mult de inventarea
şi sporirea armamentelor de tot felul, uitînd pare-se de faptul că aceste
eforturi pun sub semnul întrebării însăşi viaţa ei. în acest context p ro
p ovăduitorii armoniei şi iubirii dintre oameni, ai păcii celei adevărate
— slujitorii Sfintelor A ltare şi păstoriţii lor — , trebuie şă-şi sporească
eforturile în vederea conştientizării om enirii asupra pericolului care o
pîndeşte, să-i facă cunoscut voinţa Părintelui Ceresc, ai Cărui fii sîn
tem toţi şi care cere «ca toţi oamenii să se mîntuiască şi la cunoştinţa
adevărului să v in ă » (I Tim., 2, 3— 4). In m ijlocul tulburărilor de tot felul
prin care trece omenirea, sincerii adoratori ai lui Hristos, uniţi în credinţă
şi în dragoste, sînt chemaţi să facă pretutindeni cunoscute cuvintele
E vangheliei, adică ale iubirii, ale dreptăţii şi al£ păcii celei veşnice.
Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră şi ajutor grabnic la vrem e
de necaz (Ps., 33, 14). îndemnul Sfintei Scripturi «căutaţi pacea şi aler
gaţi după e a » (I Petru 3, 11), trebuie să devină pentru noi toţi un prilej
de profundă m editaţie asupra chemării noastre de creştini.
Pentru înlăturarea pericolului iminent al unei apocaliptice catas
trofe, pentru edificarea unei lumi a păcii, nici o acţiune nu trebuie cru
ţată, nici un efort nu v a fi prea mult. Pentru oamenii Bisericii : se
deschide în acest sens un vast cîmp de acţiune. Ştiut este că toate relele,
inclusiv războaiele, iau naştere mai întîi în inim ile oamenilor. Înainte
de a pieri războaiele din lume, ar trebui ca mai întîi să nu mai fie în
oameni invidie, lăcom ie şi ură. Să nu mai fie nim ic josnic. T oţi vieţu i
torii Planetei, fii ai aceluiaşi Tată Ceresc, trebuie să devină mai buni şi
mai drepţi. Şi Bisericile — clerul şi credincioşii lor — pot contribui, de
pe p oziţiile lor şi cu m ijloace specifice, la realizarea acestui om nou, la
întocmirea unei lumi a păcii şi a iubirii. A ctivizarea conştiinţelor şi di-

BISERICA ORTODOXA RO M A NĂ

rijarea întregii activităţi umane spre slujirea Adevărului, Binelui şi Fru
mosului, presupune strădanii sporite din partea noastră a slujitorilor lui
Hristos. N oi avem în acest sens chiar o misiune de în d e p lin it: împăcarea
tuturor oa m en ilo r; de realizările în această direcţie va depinde în bună
măsură starea noastră viitoare.
In viaţa şi activitatea sa, creştinul nu trebuie să se mărginească nu
mai la izgonirea răului, ci să desăvîrşească năzuinţa de îrtălţare prin
săvîrşirea binelui, prin îm podobirea cu fapte bune şi cu virtuţi plăcute
lui Dumnezeu şi oamenilor (Colos., 3, 12— 15). Misiunea creştinilor nu
este numai religioasă, ci şi social-morală, ei avînd datoria să contribuie
la desfiinţarea nedreptăţilor, a inegalităţii şi la statornicirea în lume a
dreptăţi^, a păcii şi a încrederii între oameni şi popoare.
Jliste adevărat că Biserica nu are puterea de a porni sau a opri un
răztxri. Ea are însă în misiunea sa sarcina de a împlini voia lui Dumne
zeu în lume. Or, voia lui Dumnezeu este păstrarea păcii pe care Fiul Lui
iubit, Domnul nostru Iisus Hristos, ne-a adus-o de la El, Părintele nostru
al tuturor. Apărarea păcii este poruncă dumnezeiască.
De aceea, noi credincioşii şi slujitorii Alta relor avem datoria să ne
sporim eforturile pentru a trezi în sufletele credincioşilor — şi nu nu
mai ale lor, ci în ale tuturor oamenilor — , conştiinţa responsabilităţii
comune faţă de valoarea fundamentală a existenţei umane care este
viaţa.
Numai într-o lume a frăţietăţii şi dragostei omul se poate perfec
ţiona şi activa cu folos pentril sipe îşi pentru semenii săi. Numai într-o
lume a încrederii şi a respectării fratelui de către frate, omul îşi poate
îm plini misiunea la care a fost chemat. Numai într-o lume a păcii, viaţa
care este darul suprem oferit de Dumnezeu oamenilor se poate desăvîrşi.
REDACŢIA

• vinisv * B is e R ic e s u c fv ♦

flO S I F G A F T O N ,
EPISCOPUL RIMNÎCULUI ŞI ARGEŞULUI

lntr-o zi de iunie '84, în fapt de seară, după 59 de ani de slujire în
via Domnului şi după 88 de ani şi şase luni de vieţuire pămîntească,
unul din cei mai de vază ierarhi ai Bisericii noastre strămoşeşti trecea
la‘ cele veşnice, avînd bucuria îm plinirii dorinţei p ro fetu lu i: «O , de aş
muri cu moartea dreptului şi sfîrşitul meu să fie ca al lu i!» (Num., 23,
10). I-a fost dat acestui zelos şi falnic ierarh român să păstorească în
diverse ipostaze turma lui Hristos şi în vrem uri de felurite prefaceri,
chemarea pe care a îndeplinit-o cu multă rîvnă şi conştiinţă înscriinduse pe linia de slujire a Bisericii şi a neamului, chemare moştenită de la
părintele său, preotul G heorghe Gafton din Puţeni— Tecuci, în a cărui
casă cu copii în număr de apostoli' a venit pe lume în ziua de vecernia
Sfîntului Ierarh Nicolae.
Vestea încetării sale din viaţă s-a răspîndit cu iuţeala gîndului şi a
cob ofît mîhnirea şi doli\il în inim ile păstoriţilor săi, clerici şi mireni, în
inim ile membrilor Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ini
mile tuturor celor care l-au cunoscut şi apreciat şi pe care cu binecuvîntatul său om ofor i-a m îngîiat şi ajutat. La catafalcul, înconjurat în
permanenţă de strajă alcătuită din preoţi şi monahi din eparhie, ca şi de
numeroase jerbe şi coroane de flori, au venit numeroşi credincioşi pen
tru a-şi lua rămas bun.
Ierarhi şi slujitori de pe întreg cuprinsul ţării, şi însuşi Intîistătătorul
Bisericii noastre, Prea Fericitul Patriarh Iustin, au venit la căpătîiul ador
mitului în Domnul, care vrem e de aproape şase decenii fusese rînduit
în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor. Căci nu mult ‘după absolvirea
Facultăţii de T e olog ie din Bucureşti, tînărul de atunci Ioan Gafton pri
mea harul preoţiei-pe seama parohiei Rotari din judeţul Prahova, de unde
după o rodnică activitate pastorală a fost transferat la biserica Sfînta
Ecaterina din Bucureşti. Durerea pricinuită de moartea prematură şi
neaşteptată a soţiei sale, presbitera Valeria, după numai şapte ani de
căsnicie, nu i-a înfrînt elanul pastoral şi cu puteri înnoite şi cu zel ne
drămuit va desfăşura în continuare o şi mai susţinută activitate, răspunzînd diferitelor chemări adresate de conducerea superioară biseri-
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ceaşcă, precum : preot misionar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, consilier
referent economic şi consilier referent cultural. R îvna pentru Evanghe
lie îşi pentru Biserică îl v or fi determinat, negreşit, să-şi îndrepte paşii
către cinul monahal, vestita ctitorie muşatină de la Neamţu primindu-1
fi rînduit de Sfîntul Sinod în fruntea nou-reorganizatei eparhii, cu titlul
şi tuns în monahism, primind totodată şi patronimicul de Iosif.
Pregătirea şi experienţa sa de pînă acum îl v o r recomanda către
alte îndatoritoare şi responsabile chemări : «protosinghel, arhimandrit,
arhiereu vicar patriarhal cu titlul de «Sinaitul» şi în cele din urmă titu
lar al scaunului din cea dintîi cetate de scaun a Ţării R om âneşti: episcop
de Argeş. După cinci ani de păstorire^cu acest titlu, regretatul ierarh va
fi rînduit' de Sfîntul Sinod în fruntea nou-reorganizatei eparhii, cu titlul
de episcâp al Rîmnicului şi Argeşului. Aici, la Vîlcea, şi cu acest ultim
titlu v a desfăşura timp de 35 ani — pînă în cea din urmă clipă, căci
adormitul ierarh a fost hărăzit de Domnul cu o deosebită putere de
muncă — , o v ie şi lăudabilă activitate pastorală şi social-patriotică.
Acum, în acest din urmă ceas al existenţei pămînteşti, trupul său
neînsufleţit" a fost pregătit după rînduială şi depus în catedrala episco
pală din Rîmnicul V îlc ii. Un ales sobor de ierarhi şi clerici, în frunte
cu Prea Fericitul Patriarh Iustin, a oficiat — în ziua de 12 iunie a.c. —
slujba înmormîntării. Erau de faţă reprezentanţi ai Departamentului Cul
telor şi ai autorităţilor locale de stat, clerici de toate gradele, numeroşi
credincioşi. La sfîrşitul sfintei slujbe, Prea Fericitul Patriarh Itfstin a
ţinut un necrolog în care a stibliniat şi evidenţiat m eritele defunctului:
«Ştia episcopul Iosif — spunea Prea Fericirea Sa — ca slujba s-o înde
plinească deplin. Glasul lui ca tunetul uneori, era blînd ca al unui miel
în alte împrejurări. De multe ori l-am văzut plîngînd în diferite îm pre
jurări ale v ie ţii noastre bisericeşti. S-a d ovedit în lucrarea Sfîntului
Sinod ca un om plin de înţelepciune, plin de dragoste, plin de toată
rîvna faţă de Casa Domnului ; de aceea el şi-a încheiat viaţa aceasta
pămîntească liniştit şi împăcat în sufletul său. El a fost un om de e x 
cepţie şi prin vîrsta şi prin v igoarea şi prin rîvna sa faţă de slujirea în
favoarea Bisericii îşi a neamului nostru românesc. S-a luptat încă din
vremuri fragede pentru a ridica satele prin care a trecut pe o nouă treaptă
de viaţă. S-a luptat în activitatea sa de arhiereu de a-i îndruma pe preoţi,
ca toţi să-şi facă slujba lor deplină. S-a luptat pentru apărarea dreptei
credinţe, pentru propovăduirea cuvîntului adevărului, pentru apropierea
oamenilor de Dumnezeu. V a veni vrem ea — încheia Prea Fericitul
Patriarh Iustin — cînd se va vedea în întregime locul pe care îl ocupă
episcopul Iosif în viaţa Bisericii noastre».
Cuvinte de aleasă cinstire a v ie ţii şi activităţii ierarhului decedat
a rostit apoi înalt Prea Sfinţitul M itropolit N estor al O lte n ie i: «O viaţă
de om închinată înaltei slujiri arhipastorale, o viaţă de om închinată
s lujirii.lu i Dumnezeu şi aproapelui, o viaţă întreagă închinată slujirii
Bisericii şi patriei, a fost viaţa Prea Sfinţitului Episcop Iosif. înălţimea
sa fizică ne arăta şi înălţim ile culmilor spirituale în care se găseau mereu
fruntea, gîndul şi inima sa. A v e a o deschidere apostolică către ierarhii
confraţi, către fraţii preoţi, către fraţii cinului monahal, către bunii eno
riaşi din părţile V îlc ii şi Argeşului. Predica de o viaţă întreagă a Prea
Sfinţitului Iosif rămîne pentru totdeauna pilduitoare în Biserica O rto
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doxă Româhă. V erbul său înaripat din biserică, de la slujbă, de la şe
dinţele Sfîntului Sinod şi chiar din vorb irile zilnice va rămîne adine
roditor în sufletele acelora care au avut binecuvîntata ocazie să-l asculte.
M ereu avea în faţa ochilor minţii sale desăvîrşirea ierarhică, preoţească,
creştinească, desăvîrşirea umană în general. Paralel cu activitatea arhipastorală, sacramentală şi învăţătorească, se ocupa de buna cuviinţă şi
înfrumuseţarea Casei Domnului. Centrul eparhial de la V îlcea, în frunte
cu Catedrala episcopală, cu biserica bolniţei unde de acum trupul său
va sta pînă la a doua înviere, paraclisul din reşedinţa episcopală, toate
noile zidiri care se află aici, se datoresc neostenitei rîvn e a iconomului înţelept care a fost Prea Sfinţitul Episcop Iosif al Rîmnicului şi
Argeşului».
A u mai vorb it cu această ocazie îşi Dl. Ion Popescu, reprezentant al
Departamentului Cultelor la funeralii, şi Prea Sfinţitul Arhiereu vicar
Gherasim Cristea Piteşteanul, cel mai apropiat colaborator din ultima
vrem e al defunctului.
A p o i în dangăte de clopote sunînd cu jale .şi însoţite de cîntări fu
nebre, protoiereii din eparhia vîlceană au purtat sicriul înconjurînd Cate
drala, iar mai apoi l-au coborît în criptă.
Numeroase telegram e expediate de ierarhi, preoţi, credincioşi şi per
sonalităţi ale culturii româneşti, — telegram e cărora le-a răspuns Prea
Sfinţitul arhiereu vicar Gherasim Piteşteanul — , arată preţuirea de care
s-a bucurat acest vrednic ierarh român îşi întregesc toată itnaginea celui
despre care, începînd cu acest cireşar '84, îi vom spune «Iosif, fostul
episcop al Rîmnicului şi Argeşului».
Odihneşte-1, Doamne, cu drepţii pre adormitul robul Tău !•

DR. V IS A R IO N A Ş T IL E A N U
EPISCOP AL ARADULUI

După o grea îşi îndelungată suferinţă, Episcopul dr. Visarion Aştileanu, cel care vrem e de 11 ani s-a aflat în fruntea eparhiei Aradului,
Ienopolei şi Hălmagiului, trecea la cele veşnice. Era în luna august a
acestui curgător an, ziua praznicului Schimbării la Faţă, orele 22,30, şi
împlinise 70 de ani şi cinci luni.
Vestea plecării sale dintre noi a umplut de durere sufletele tuturor
colaboratorilor, prietenilor şi cunoscuţilor săi.
Se născuse în oraşul Cluj-Napoca, la 14 martie 1914, din părinţii
Vasile şi M aria — muncitori ceferişti — îşi la Botez primise numele de
Vasile. Şi-a trăit copilăria într-o perioadă de profunde evenim ente isto
rice care au dat un nou curs istoriei României în perioada modernă.
Şcoala primară a urmat-o în satul Suceagu, corn. Baciu, jud. Cluj, iar
cursurile liceului în oraşul n a ta l; la sfîrşitul acestora obţine diplom a de
bacalaureat. Dorind în chip arzător să slujească lui Dumnezeu, se înscrie
şi urmează cursurile Academ iei teologice din Cluj-Napoca, pe care le
termină în anul 1935. In vederea desăvîrşirii sale intelectuale, este trimis
la Roma, unde — ca bursier al Institutului pontifical «D e propaganda
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fid e» — urmează cursuri de teologie şi filo s o fie ; în anul 1941 este de
clarat «licenţiat», iar în 1942 «d o ctor», cu menţiunea «m agna cum laude»,
în anul 1940 a fost hirotonit preot, iar între 1942— 1948 a ocupat şi d ife
rite funcţii adm inistrative: secretar patriarhal, paroh în Cluj-Napoca etc.
în anul 1948, revin e la sînul Bisericii-mame. între 1958— 1962 ocupă
postul de inspector general patriarhal, apoi de consilier patriarhal şi pe
cel de paroh al bisericii Popa Tatu, şi slujitor al bisericii mîriăstirii Antim
din Bucureşti.
La 28 iulie 1962, la propunerea patriarhului Justinian (1948— 1977),
preotul dr. V asile Aştileanu este ales de Sfîntul Sinod, episcop vicar
patriarhal. în zilele de 7— 8 septembrie ale aceluiaşi an a avut loc la
m înăstirea Sinaia primirea şi tunderea sa în monahism, sub numele de
Visarion, şi hirotesia întru arhimandrit a noului ales, rînduiala fiind săvîrşită de P.S. Antim Tîrgovişteanul, episcop vicar patriarhal (actual
mente Arhiepiscop al Tomisului şi Dunării de Jos). Slujba hirotoniei
întru arhiereu, cînd a prim it şi titlul de «Ploieşteanul», a fost săvîrşită
duminică, 9 septembrie 1962, în catedrala patriarhală din Bucureşti, de
către patriarhul Justinian, I.P.S. Arhiepiscop T e o fil al Vadului, Cluju
lui şi Feleacului, şi I.P.S. M itrop olit Teoctist al M old ovei şi Sucevei (pe
atunci episcopi eparhioţi).
în urma propunerii I.P.S. M itropolit N ico lae Mladin, la 19 decembrie
1968, Sfîntul Sinod al Bisericii O rtodoxe Române a ales pe episcopul
vicar Visarion Ploieşteanul, în funcţia de episcop vicar al A rhiep isco
piei de A lb a Iulia şi Sibiu, cu titlul de «Răşinărearlul». înmînarea de
cretului prezidenţial de recunoaştere a avut loc la Departamentul Cul
telor, în ziua de 27 mai 1969. Duminică, 1 iunie 1969, la praznicul Pogorîrii Duhului Sfînt, episcopul dr. Visarion Aştileanu a fost instalat ca
episcop-vicar în catedrala din Sibiu. între 1971— 1972 a funcţionat şi
ca suplinitor al catedrei de Ecilmenism la Institutul T e olog ic Universitar
din Sibiu.
Recomandat de calităţile sale, episcopul Visarion este ales de C o
legiul Electoral Bisericesc şi de membrii Adunării eparhiale a Episcopiei
Aradului, la 10 iunie 1973, în scaunul vacant al Episcopiei Aradului,
lenopolei şi Hălmagiului. Prin decretul nr. 385/10 iulie, Consiliul de Stat
al R.S.R. a recunoscut noua alegere, confirmată prin înmînarea actului
la Departamentul Cultelor, în ziua de 8 august a aceluiaşi an. Duminică,
26 august 1973, noul ales a fost instalat în vechiul scaun vlădicesc al
Aradului, de către I.P.S. M itropolit N icolae al Banatului, înconjurat de
ierarhi ai Bisericii O rtodoxe Române, precum şi de reprezentanţi ai
cultelor locale.
Cu această dată a început o nouă etapă a activităţii pastorale a
episcopului dr. V isarion Aştileanu, concretizată în cei 11 ani de păsto
rire. în această perioadă, din impulsul şi prin grija sa, s-au renovat şi
construit numeroase biserici şi case parohiale. Conştient de valoarea
trecutului nostru istoric, episcopul V isarion a stimulat şi ajutat mate
rial săpături şi cercetări arheologice la vech ile vetre de spiritualitate
ortodoxă românească din cuprinsul eparhiei Aradului, şi anume : mînăstirile Hodoş-Bodrog (atestată documentar în sec. X II) şi Prislop (cons
truită, după tradiţje, de ucenici ai Sfîntului Nicodim de la Tismajia) şi
la bisericile de mir din : Strei-Sîngeorgiu, Strei, Gurasada, jud. Hunedoara.
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O realizare deosebită pe plan cultural a episcopului Visarion al
Aradului este coordonarea «M o n og ra fiei
m înăstirii
Hodoş-Bodrog»,
apărută la Arad în 1980, avînd ca autori pe : Pr. prof. T eodor Bodogae
şi cercetătorii Eugen Arădeanul şi Lucian Emandi. Postfaţa este sem
nată de Dr.-RăzVan Theodorescu. în acelaşi sens menţionăm şi edita
rea unor cărţi de rugăciuni şi de zidire duhovnicească ortodoxă.
In ziua de 8> august 1984, sicriul purtător al rămăşiţelor pămînteşti
ale episcopului Visarion a fost depus în Catedrala din Arad, prin faţa
catafalcului perindîndu-se o mare mulţime de credincioşi. Adorm itul
ierarh 'a fost în permanenţă privegheat de preoţii din Arad şi din
împrejurimi.
Slujba înmormîntării a fost săvîrşită joi; 9 august, între orele
12,00— 14,00. Din soborul slujitor au făcut parte : I.P.S. M itrop olit N icolae
al Banatului, I.P.S.^ Arhiepiscop T e o fil al Vadului, Clujului şi Feleacului,
P.S. Episcop V asile al Oradiei, PP.SS. Episcopi v ic a r i: Pimen Suceveanul,
Lucian Făgărăşanul, Damaschin Severineanul, Tim otei Lugojanul şi Gherasim H unedoreanul; Arhid. prof. dr. Constantin Voicu, rectorul Institu
tului T eolog ic de grad Universitar din Sibiu, ş.a. Răspunsurile au fost
date de corul Catedralei. La slujba înmormîntării, alături de membrii
familiei, au participat, printre a l ţ i i : Pr. V ladim ir M arkovic, conducătorul
Vicariatului .ortodox sîrb din Timişoara, însoţit de Pr. Stevan Rajc, al
parohiei ortodoxe sîrbe din A r a d ; Eminenţa Sa Dr. A lb ert Klein, Epis
copul Bisericii Evanghelice C.A. Sibiu, precum şi reprezentanţi ai culte
lor din municipiul Arad.
După oficierea slujbei au fost rostite mai multe cuvîntări, de către :
I.P.S. M itropolit N icolae al Banatului, care a dat citire şi telegram ei de
condoleanţe transmisă de Prea Fericitul Patriarh Iu stin; apoi a vorbit Dl.
dr. M iron Ţabic, din partea membrilor Consiliului şi Adunării eparhiale ;
Prot. Aron Petric, din Orăştie, din partea clerului E parh iei; Em. Sa Epis
copul Dr. A lb ert Klein, din partea Bisericii Evanghelice C.A. din R.S.R.;
Rev. dr. Kălm an Benocs,' protopop rom ano-catolic din Arad ; şi Pr. Liviu
Brînzaş, din parohia Suceagu, jud. Cluj.
După încheierea cuvîntărilor, prin care s-au elogiat persoana şi fap
tele ierarhului defunct, clopotele Catedralei din A rad au sunat prelung
pentru a se despărţi de cel care a fost mai mult de un deceniu conducă
torul eparhiei. A urmat apoi îndătinata înconjurare a Catedralei cu trupul
defunctului, purtat pe umeri de opt pre'®ţi, în prezenţa feţelor cernite a
peste o sută de preoţi şi a numeroşi credincioşi, veniţi să aducă un ultim
omagiu fostului lor păstor sufletesc.
A p o i s-a format un con voi impresionant care a pornit spre mînăstirea Hodoş-Bodrog, necropola episcopilor Aradului. Pe parcurs, în toate
comunele suita funebră a fost aşteptată în sunet de clopote de mulţime
de credincioşi. In jurul orei 15,00, cortegiul funerar a ajuns la vechea
vatră mînăstirească de la Hodoş-Bodrog, unde a fost întîmpinat de v ie 
ţuitorii m înăstirii şi de numeroşi credincioşi din satele învecinate. A ic i
s-a continuat slujba înmormîntării, răspunsurile fiind date de corul băr
bătesc al parohiei Zădăreni, în raza căreia se află mînăstirea. După otpust, P.S. Arhiereu Gherasim, vicarul Episcopiei Aradului, a rostit un
ultim cuvînt de om agiere a episcopului Visarion, în care printre altele a
spus: «M a i bine de un an şi jumătate în urmă pronia divină a'rînduit
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Prea Sfinţiei Sale o grea c ru c e : crucea suferinţei, dar totodată l-a în
zestrat şi cu o răbdare asemănătoare celei a m artirilor. N o i cei de la
Centrul eparhial, obişnuiam să-l cercetăm zilnic şi să-l m îngîiem în su
ferinţa sa. N iciodată nu şi-a pierdut încrederea în ajutorul lui Dumne
zeu şi răbda toate durerile cu multă resemnare. De luminatul praznic al
Schimbării la Faţă a Mîntuitorului, în fapt de seară liniştită, împăcat cu
Dumnezeu şi cu lumea, în citiri de psalmi, în pîlpîitul candelei şi al lu
minării, şi-a dat obştescul sfîrşit în m îinile lui Dumnezeu, pe care L-a
slujit toată viaţa. O chii care im ploiau ajutorul celor din jur, s-au închis
pentru totdeauna. Glasul rugător către Domnul a am uţit; m îftiile cu
care a binecuvîntat pe fiii săi duhovniceşti şi prin care ni s-a transmis
sfîntul har al arhieriei, au încremenit. A rînduit Dumnezeu să fiu alături
de Prea Sfinţia Sa pînă în clipa m orţii».
în jurul orei 16,00, carpul neînsufleţit al celui ce a fost episcopul
dr. V isarion Aştileanu a fost depus, în cripta de s.ub paraclisul mînăstirii, alături de înaintaşii săi pe scaunul vlădicesc al A ra d u lu i: Iosif
Goldiş (1899— 1902), G rigorie Comşa (1925— 1935) şi A n drei M agieru
(1935— 1960). A c o lo îşi va dormi somnul lin pînă la învierea cea de obşte.
După încheierea ultimului ritual din slujba înmormîntării, înalţii
Ierarhi, împreună cu toţi cei care l-au însoţit pe adormitul întru Domnul
episcopul Visarion, pînă la locul său de veişnică odihnă, s-au reîntors la
Arad la reşedinţa episcopală, unde au luat parte la creştineasca agapă
de pomenire pentru sufletul celui adormit.
Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să-i facă parte cu drepţii Săi !
ALEXANDRU M. IONIŢA

A T R EIA IN T IL N IR E INTRE C O N F E R IN Ţ A BISERICILOR EUROPENE
ŞI C O NSILIU L C O NFERIN ŢELO R EPISCOPALE EUROPENE
R O M A N O -C A T O L IC E
Prima întîlnire dintre aceste două organizaţii bisericeşti europene
— Conferinţa B isericilor Europene (KEK) şi Consiliul Conferinţelor Epis
copale Europene Rom ano-Catolice (CCEE) — a avut loc la Chantilly
(Franţa), 1978; a doua la Logum kloster (Danemarca), 1981; iar a treia a
avut loc anul acesta în mica localitate italiană R iva del Garda, în v ecin ă
tatea Milanului şi a istoricului oraş T ren tor la invitaţia Arhiepiscopiei
din Trento.
A u fost prezenţi numeroşi participanţi reprezentînd Conferinţa Bise
ricilor Europene, Consiliul Conferinţelor Episcopale Europene RomanoCatolice, şi alte organizaţii creştine internaţionale.
Com itetul pregătitor a fost alcătuit din : Prof.'Gerhard Bekes (Roma),
Don S ilvio Frank (Trento), Pr. Ren6 Girault (Paris) şi Prof. Dr. W erner
Looser S.J. (Frankfurt am M ain).
Din partea Bisericii O rtodoxe Române au p articipa t: I.P.S. M itropoliţi T eoctis t al M o ld o v e i şi Sucevei, şi A n to n ie al Ardealului, în calitate
de membri ai Comitetului Consulţativ al Conferinţei B isericilor Europene.
Din partea Bisericii Rom ano-Catolice din România a participat Episcopul
Antal Jakab de A lb a Iulia.
Întîlnirea de la Riva del Garda a fost prezidată, pe rînd, de Dr. Andre
Appel, preşedintele C onferinţei Bisericilor Europene, şi de Cardinalul
Basil Hume, preşedintele C.C.E.E. Rolul de secretari l-au avut secretarii
celor d ou ă ' o rg a n iza ţii: Dr. Glen G arfield W illiam s (K.E.K.) şi Dr. Ivo
Fiirer (C.C.E.E.).
C ei doi jJreşedinţi au deschis lucrările Conferinţei prin două scurte
cuvîntări, arătînd ce se speră din tratarea în comun a te m e i: A m ă r t u 
l i ş i î m p r e u n ă c r e z u ./ s p e r a n ţ e i n o a s t r e . De asemenea au
arătat care sînt răspunderile B isericilor în Europa de azi. Fiind dinainte
prevăzut ca întrunirea de la R iva del Garda să se’ termine printr-un o fi
ciu divin oficiat în catedrala din Trento, Pastorul dr. Andre Ap p el a
spus în cuvîntarea sa : «T rento este pentru noi simbolul rupturii d efi
nitive, al refuzului Rom ei de a lua în considerare preocupările Mişcării
Reform ei». Se ştie că Sinodul de la Trento (1545— 1563), considerat de
romano-catolici al 19-lea sinod ecumenic, a determinat mişcarea numită
Contrareform ă, care a generat confruntări şi lupte sîngeroase în tot spa
ţiul în care şi-au desfăşurat acţiunea reform atoare Luther, C alvin şi ur
maşii lor. Sinodul de la Trento (Tridentin) a lăsat, mai ales în lumea
protestantă, urme dureroase, aşa că e de înţeles faptul că Andre Ap p el
nu s-a putut abţine să nu amintească acest lucru în cuvîntarea sa de
deschidere.
La începutul lucrărilor de la R iva del Garda, s-a citit de către car
dinalul Basil Hume o scrisoare de salut din partea Papei Ioan-Paul al
II-lea. Referindu-se la acest evenim ent şi mai ales la ceea ce urma să
se petreacă la sfîrşit în catedrala de la Trento (rostirea Sim bolului ere-
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dinţei fără filio q u e ), S.S. Papa scria : «A ş dori să iau notă de acest e v e 
niment şi să v ă salut pe toţi care luaţi parte la el, în harul şi pacea care
este de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Hristos (Filip., 1,
2), aducînd mulţumiri pentru duhul dragostei şi al unităţii care v -a adu
nat îm preună». Papa afirma de asemenea «m area sem nificaţie» a mărtu
risirii în comun a Simbolului de la N iceea— Constantinopol, citînd o de
claraţie mai vech e a sa, în care spunea : «învăţătura primului sinod de
la Constantinopol este şi azi expresia credinţei celei una a întregii creş
tinătăţi. Atunci cînd mărturisim această credinţă — precum facem ori
de cîte ori recităm Crezul — noi dorim să accentuăm lucrurile care ne
unesc cu toţi fraţii noştri, indiferent de diviziunile care au survenit de-a
lungul veacurilor».
M ai departe Papa devenea şi mai specific, atunci cînd chema la
«retrăirea acelor adevăruri în care, de-a lungul veacurilor, am crezut
împreună şi care, în ciuda despărţirilor, n-au încetat de a fi comune».
Papa constata apoi că, deşi comuniunea creştinilor este astăzi im per
fectă, ei pot totuşi da mărturie comună în faţa lumii despre credinţa lor,
avînd toţi fondul comun al credinţei din vrem ea de dinainte de despăr
ţire. O mărturie comună este din ce în ce mai posibilă, cînd creştinii
cresc împreună în înţelegere şi, mai ales, în înţelegerea Crezului care
va fi proclamat solemn la sfîrşitul lucrărilor.
La sfîrşitul scrisorii sale, Papa a cerut participanţilor să iai în consi
derare şi situaţia din Europa de azi, recomandînd toată preocuparea
pentru problem ele ei şi implicarea măriuriei creştine în rezolvarea lor.
M esajul Papei a fost primit cu interes, fiind socotit o încurajare
pentru ecumenism şi o întîmpinare a dorinţei tuturor B isericilor de a
reface unitatea.
Cardinalul Basil Hume, în cuvîntarea sa de deschidere, în calitate
de co-preşedinte al întrunirii, s-a referit pe larg şi la responsabilitatea
Bisericilor pentru pacea din Europa şi din lume. El a apreciat că din
1981, de la ultima întîlnire de la Logumkloster şi pînă azi, situaţia în
lume s-a înrăutăţit şi se cere o mai mare atenţie ;şi lucrare din partea
Bisericilor. El a arătat că există totuşi semne de speranţă şi că şi în
viaţa Bisericilor se observă o preocupare tot mai mare pentru unitatea
lor şi pentru unitatea lumii. El a reţinut ca pe un evenim ent unic în isto
ria confesiunilor din Europa, prima întîlnire dintre rom ano-catolici şi
reprezentanţii Conferinţei Bisericilor Europene la Chantilly, în 1978,
apreciind că şi această întîlnire de la R iva del Garda este de aceeaşi
însemnătate.
în timpul celor trei zile petrecute la R iva del Garda s-a lucrat în
şedinţe plenare şi în grupe de lucru. In şedinţele plenare au fost pre
zentate cîteva referate care s-au bucurat de aprecieri unanime şi care au
fost apoi supuse analizei în grupe.
Referatul «C rez u l speranţei noastre» a fost prezentat de Pr. prof.
Dumitru Popescu, director de studii la Conferinţa Bisericilor Europene.
A fost o analiză cuprinzătoare şi ecumenică a Simbolului credinţei, lu
crarea îiin d dealtfel circulată» mai înainte la Biserici şi ajungînd în final
la a 8-a versiune.
Referatul « C rezul de la 381» a fost susţinut de Episcopul dr. R.P.C.
Hanson (A n glia), fost profesor de teologie.
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Vorbind în special despre doctrina Sfintei Treim i, vorbitorul a ară
tat că in"expunerea lor Sfinţii Părinţi s-au servit de term inologia filosofiei greceşti, mai ales în fixarea doctrinei despre Fiul, pentru care au
apelat la termenul Logos, termen folosit de Sfîntul Ioan evanghelistul,
de Sfîntul Ignaţiu de Antiohia, de Sfîntul Iustin M artirul şi Filosoful,
şi de Ap olo geţi. Referentul a arătat însă că în ceea ce p riveşte doctrina
despre Sfîntul Duh, gînditorii creştini nu au putut folosi gîndirea ante
rioară grecească şi conceptele ei, pentru simplul m otiv că în ea nu
exişja nimic cu privire la aceasta. Doctrina despre Sfîntul Duh este prin
excelenţă biblică, deci din revelaţie. Simbolul credinţei, aşa cum a re
dactat învăţătura despre Sfînta Treim e la cele două Sinoade ecumenice,
atestă triumful gîndirii biblice asupra celei filosofice, deoarece aici totul
e scos din Biblie, concentrat, sistematizat, formulat cu precizie, chiar
dacă în umbră stau conceptele filosofiei greceşti.
Simbolul credinţei reprezintă geniul creştinismului. El a reuşit să
formuleze în chip magistral doctrina despre Sfînta Treime, în aşa măsură
încît a devenit în acelaşi timp text de mărturisire, dar şi de devoţiune,
text de cult, de participare intelectuală, dar şi emotivă, pioasă, la
rugăciune.
De aceea se consideră că elaborarea lui a fost absolut necesară
atunci, iar folosirea lui şi mărturisirea cu ajutorul lui a credinţei în
Treim e este absolut necesară şi azi, şi v a fi mereu.
S-a apreciat mai ales faptul că în O rtodoxie Crezul nu e numai
o mărturisire, un act intelectual ci, mai ales, un act de rugăciune şi de
evlavie. El se cîntă sau se recită de către toţi şi toţi îl înţeleg.
în grupele de lucru s-a pus întrebarea dacă termenii lui mai sînt
actuali astăzi, sau dacă n-ar trebui cumva schimbaţi, adecvaţi gîndirii şi
term inologiei contemporane, moderne. Unii apuseni au spus că nu toate
cuvintele din el se înţeleg, precum ousia, ipostasis, persona, omousios,
etc., dar toate se acceptă de către credincioşi. în orice caz, s-a conchjs
că chiar dacă e să căutăm, pentru a explica Simbolul credinţe,i, alţi ter
meni, să nu-i abandonăm pînă cînd vom găsi alţii, pe aceştia pe care îi
avem, ci să-i conservăm. Răsăritenii au spus că totul e de înţeles, chiar
dacă nu ca un discurs totalmente . comprehensibil. El e înţeles,
cu inima şi cu credinţa că exprimă realitatea existenţei Sfintei Treim i.
Căutîndu-se echivalente moderne pentru unii termeni, s-a văzut că e
im posibil de găsit ceva care să fie mai pe înţeles decît sînt acei termeni,
aşa încît finalm ente s-a constatat că Părinţii de la N iceea şi Constantinopol au fost într-adevăr inspiraţi cînd au fixat form ulele lui. Nu pot
exista altele mai bune.
A l treilea r e fe r a t: Constantinopol (381), Calcedon (451) — Riva del
Garda (1984), a fost susţinut de către Prof. W.erner Loser, S.J., din R.F.G.,
el ocupîndu-se mai ales de rolul ecumenic al Simbolului credinţei
şi nu numai' în cadrul creştinismului, ci şi în cadrul marilor religii
monoteiste.
Lucrările în grupe s-au desfăşurat urmărindu-se discutarea şi cla
rificarea referatelor prezentate în plenare. Grupa de limbă franceză a
lucrat sub preşedinţia M itropolitului An ton ie Plămădeală, al A rd ealu 
lui, din ea făfcînd parte, printre alţii, şi Cardinalul R oger Etchegaray
de la Vatican, Dr. Emilio Castro, secretarul general al Consiliului M on 
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dial al B isericilor; M gr. Jean-Frangois Arrighi, de la V a tic a n ; Pastorul
Jornod, preşedintele Federaţiei B isericilor Protestante din Elveţia,
Episcopul spaniol Infantes Florido ; Episcopul anglican Hanson, ş.a.
Dr. Emilio Castro şi-a exprimat convingerea că dacă O rtodoxia
occidentală ar fi mai activă, ar putea strînge pe toţi căutătorii de în
ţelepciune de pe la diverse secte orientale, deoarece ea are exact ceea ce
caută ei, o spiritualitate mai profundă şi mai autentică. El a vorbit apoi
despre necesitatea cooperării tuturor creştinilor, pentru a da o mărturie
comună despre credinţa şi dorinţele lor de pace şi cooperare în lume,
pronunţîndu-se ferm îm potriva prozelitismului dezmembrant şi sectar.
Şi dacă e adevărat că Europa a exportat diviziunile pe tem ele credinţei
şi în alte continente, aşa cum a spus odată Papa Ioan-Paul al .II-lea,
atunci tot ei îi incumbă răspunderea de a duce acum peste tot un spirit
de pace şi de unitate, de mărturie comună.
în toate intervenţiile s-a accentuat ideea că S im bolul credinţei cu
doctrina lui despre.Sfînta Treime, dă tuturor creştinilor o bază pentru
a înţelegere comunitară a mărturiei lor şi pentru un sens comunitar al
lum ii; aşa cum Dumnezeu e în Treim e, dar e Unul, tot aşa lumea, cu
multiplele ei faţete, trebuie să fie una, o multilateralitate exprim ată ca
unitate, deoarece toţi oamenii sînt fraţi şi fiii aceluiaşi Dumnezeu.
In penultima zi a lucrărilor s-a discutat despre necesitatea alcătuirii
unui docum ent final al întîlnirii. S-a deschis discuţia în plenară asu
pra modului cum crede flecare că ar trebui alcătuit acest document. S-a
convenit să se alcătuiască un document care să se numească M esaj, şi
s-a dat unei grupe de trei să alcătuiască un proiect care a fost apoi
supus discuţiei şi mai ales s-a pus în treb area: cui să fie destinat acest
document, şi ce idei principale trebuie să conţină. Proiectul s-a dovedit
însă destul de sărac.
. In legătură cu aceasta a luat cuvîntul şi M itropolitu l Antonie
Plămădeală al Ardealului, care a spus printre altele:
«M ă declar de acord cu redactarea uriui document care să fie numit
Mesaj. El ar trebui să fie precedat de o introducere care să-l recomande
tuturor Bisericilor din Europa, ca semn al acordului nostru, chiar dacă
n-am rezolvat aici toate diferendele dintre noi. Faptul că vom rosti
Sim bolul credinţei împreună, la Trenio, aşa cum a fost el redactat la
Sinoadele de la N iceea şi Constantinopol, e un lucru extraordinar, un
moment istoric care trebuie adus la cunoştinţa tuturor, celebrat, onorat
în mod solemn, precum va fi şi cerem onia de la Trento.
Documentul redactat de noi ar putea fi un util document de studiu,
cu o mare influenţă şi rol pastoral şi ecumenic, util pentru dialogurile
bilaterale, pentru dialogul din cadrul Consiliului Ecumenic al Biserici
lor, pentru şcolile teolo gice şi, în general, pentru toate întrunirile ecu
menice. El ar putea avea un rol p ozitiv în educaţia ecumenică şi în pre
gătirea unui climat şi mai propice pentru lucrarea noastră în vederea
unităţii creştine.
A ş vrea să mai atrag atenţia asupra unei probleme, poate laterale,
dar care mi se pare im portantă şi care ar tre.bui să ne preocupe. A m
văzut din ziarele recente că în Franţa este în curs o dezbatere pe tema :
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Cine are dreptul să dispună de viaţă ? Dezbaterea e luai ales la nivelul
m edicilor şi are in vedere - atitudinea faţă de boln avii incurabili. Pă
rerile sînt împărţite : unii spun că fiecare om e stăpîn pe viaţa lui, alţii
că medicul singur poafe să dispună cît să mai trăiască un bolnav
incurabil; alţii, în sfîrşit, că nimeni nu are dreptul sub nici un pretext,
să curme viaţa. Prin unele din aceste teorii sîntem în pragul unei noi
ofensive euthanasiste.
în legătură cu' aceasta, cred că avefri şi noi un cuvînt de spus. Unele
teorii sînt de-a dreptul periculoase. în Sim bolul credinţei pe care noi
tocmai îl studiem, se spune că Duhul Sfînt este «Domnul de viaţă făcă
torul». Iată o pnevm atologie cu aplicare imediată, actuală, în societatea
vrem ii noastre. Dacă viaţa vine numai de la Dumnezeu, nimeni şi sub
nici un pretext nu are v o ie să dispună de viaţă. Numai Dumnezeu are
acest drept. El care a dat-o, care a creat-o. Trebuie să spunem aceasta
medicilor, dar şi tuturor acelora care caută alte pretexte ca să se ames
tece în treburile lui Dumnezeu, preluîndu-le fără nici un drept. Cursa
înarmărilor, războaiele, tot ceea ce ucide viaţa, e îm potrivire sacrilegă
faţă de Dumnezeu şi substituire în drepturi. Bisericile din Europa au fost
martore a două războaie, unul mai pustiitor decît celălalt. Să îm piedi
căm un al treilea. Prin discuţiile noastre teolo gice căutăm unitatea noas
tră religioasă şi e foarte bine, dar trebuie să acţionăm şi practic, să ne
declarăm apărători ai v ie ţii despre care noi mărturisim că e opera lui
Dumnezeu şi numai a lui Dumnezeu».
Documentul a fost lucrat, dar fiind prezentat în'plenară n-a întrunit
adeziunea tuturor. C el dirttîi a luat din nou cuvîntul M itropolitu l Antonie
Plămădeală al Ardealului, care a spus printre a lte le :
«C eea ce ni se propune e un tînăr frumos la aparenţă, dar foarte
debil, lipsit de culoare şi de entuziasm. E un document pios care pare a
face abstraţie de tot ce se întîmplă în jurul nostru. Lumea v a zice că
nu ştim pe ce lume trăim şi că ne ocupăm doar de lucruri inutile. T re 
buie să se- spună cu p recizie că în afară de unitatea noastră, ne preo
cupă şi unitatea Europei şi a lumii, că ne preocupă pacea din lume şi
reconcilierea pe bază de dreptate socială, şi o nouă ordine economică
şi morală în lume. Trebuie să spunem că ne pronunţăm pentru dezar
mare, că dorim înlăturarea m izeriilor de tot felul, că ne temem de o
catastrofă nucleară şi că cerem denuclearizarea lumii ca primă condiţie
a supravieţuirii. Trebuie să arătăm că alaltăieri, la invitaţia autorităţi
lor c ivile din orăşelul R overeto, am luat toţi parte la un marş al păcii,
cu torţe, terminat la mormîntul victim elor celor două războaie mondiale.
în felul acesta ne vom doved i solidaritatea cu lumea noastră şi ne
vom face datoria de creştini care dau mărturie despre credinţa lor şi-şi
exprimă speranţa într-o lume mai bună, că doar aceasta este tema pe
care o discutăm aici de cîteva zile».
Vorb itorii care au urmat, au apărat în linii generale acelaşi punct
de vedere, aşa încît documentul a fost refăcut, obţinînd în noua sa formă
aprobarea tuturor.
Aşa cum s-a arătat mai sus, într-una din zilele întrunirii de la R iva
del Garda participanţii au fost invitaţi la un marş al păcii, cu torţe, în
localitatea R overeto, unde pe un v îr f de munte s-a înălţat un monu
ment măreţ, cu un clopot imens, în amintirea victim elor din cele două
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războaie mondiale. în localitatea R overeto există îşi un muzeu militar,
in care — ni s-a spus — două camere sînt dedicate ostaişilor români care
au luptat şi au murit pe acele m eleaguri în primul război mondial, cînd
Transilvania făcea parte din Imperiul austriac. Părţile acestea de nord,
care acum aparţin Italiei, au aparţinut şi ele pînă la sfîrşitul primului
război mondial tot Austriei.
Duminică, 7, octombrie 1984, toţi participanţii au fost invitaţi la
Trento (Trident, după numele mai vechi), unde, în catedrală, s-a săvîrşit
un serviciu religios ecumenic la care a fost rostit Sim bolul credinţei,
fără iilioq u e, în semn de reconciliere cu răsăritul şi de restaurare a unui
document patristic de cea mai mare importanţă pentru viaţa şi unitatea
creştină.
în catedrală au v o r b it : Arhiepiscopul Alexandru Gottardi, de
Trento ; preşedintele Conferinţei Bisericilor Europene, Andre A p p e l; şi
Cardinalul Basil Hume. T oţi trei au remarcat valoarea şi istoricitatea
momentului, cînd se recită în forma originală Credo-ul sinoadelor N iceea
şi Constantinopol.
Sim bolul a fost mai întîi recitat în limba greacă" — în original —
de către episcopul Jeremia, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, apoi
în limba latină de către arhiepiscopul italian A lb erto Ab lon d i din Livorno, fără Filioqu e. Totul s-a terminat în aplauzele prelungite ale
miilor de credincioşi care umpleau biserica. A urmat apoi, ca în Litur
ghiile ortodoxe, salutarea păcii între clerici şi laici, care s-a petrecut
într-un entuziasm general, pe măsura momentului istoric la care luau
toţi parte.
Desigur, Sim bolul credinţei se va mai rosti încă în Occident cu
Filioque, ca tradiţie locală, ca teologumenă, dar evenimentul de la
Trento, din 7 octombrie - 1984, va rămîne totuşi un eveniment crucial,
o dovadă că Bisericile îşi pot depăşi deosebirile şi se pot întîlni pe te 
renul moştenirii lor comune, din vrem ea cînd mai erau încă Una. C ele
petrecute la Trento sînt dovada că unitatea e posibilă şi că speranţa nu
e o virtute zadarnică.
La sfîrşitul serviciului religios de la Trento s-a dat citire mesajului
alcătuit la R iva del Garda, prim it cu aplauze de către credincioşi. R eţi
nem din el cîteva pasagii :
«T oate Bisericile din Europa au în comun Sim bolul de la N iceea şi
Constantinopol, întocmit în secolul al IV -lea după Hristos. El face parte
din Liturghia B isericilor ortodoxe, romano-catolice, anglicane şi din
slujbele B isericilor ieşite din Reformă. El este deci o legătură preţioasă
care uneşte B isericile despărţite, şi noi am văzut în aceasta harul lui
Dumnşzeu. Cu toate divergen ţele care mai rămîn între noi în ceea ce
priveşte interpretarea lui, noi am căutat să înţelegem acest Sim bol şi
să-l aplicăm timpului nostru. încrezători în ajutorul Sfîntului Duh, noi
l-am recitat pentru »a mărturisi credinţa noastră, împreună cu Comuni
tatea adunată duminică, 7 octombrie 1984, în catedrala din Trento».
«V iz ita noastră emoţionantă la R overeto, la monumentul m orţilor
din cele două războaie mondiale, şi chemarea clopotelor la pace, ne-au
invitat de a întreprinde totul pentru ca umanitatea să fie apărată de un
război atomic. Iată de ce noi toţi cerem să se treacă în toată lumea la
o dezarmare reală. B isericile şi creştinii pot şi v or să fie instrumente
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ale reconcilierii şi ale păcii întru dreptate. Pace, dezarmare, drepturile
omului, locul fem eii în Biserică şi societate, şomajul, mizeria, ecologia,
iată cîteva din problem ele dificile cărora noi creştinii trebuie să le cău
tăm soluţii, împreună cu toţi oamenii de bine».
La sfîrşit, M esajul invită pe toţi creştinii «să rostească Crezul
N iceo-C onstan tin op olita n împreună, în B isericile lor şi în întîlnirile
ecumenice, pentru a-şi susţine viaţa, a-i studia afirmaţiile şi a trage în
văţături din el pentru viaţa practică, în comuniune cu toate B isericile».
C ele petrecute la Trento, la 7 octombrie 1984, vor rămîne' în istoria
Bisericii creştine, şi în memoria generaţiilor viitoare, ca un act de curaj,
de restaurare a unui simbol sfînt, de voinţă, de unitate, de smerenie,
de speranţă şi de dragoste creştină. M ulţi creştini, luînd cunoştinţă de
spre cele petrecute la Trento, au exc la m a t: Totuşi, iată că ecumenismul
nu e o lucrare zadarnică !
t Dr. ANTONIE PLĂMĂDEALA,
Mitropolitul Ardealului

LUCRĂRILE SE M INAR U LU I TEOLOGIC
SUD-EST EURO PEAN DE L A HEIDELBERG
(R.F.G.)
în zilele de 2— 9 septembrie a.c. s-a ţinut la Heidelberg, în R. F. G er
mania, — locul unde a luat fiinţă cu 14 ani în urmă acest aşezămînt de
cercetare şi cunoaştere a popoarelor şi B isericilor din sud-estul Europei,
de către Facultatea de teolo gie din Heidelberg, din iniţiativa Profeso
rului H eyer — , cea de a şaptea sesiune a seminarului teologic sud-est
european.
La lucrările — desfăşurate în clădirea Petersstift — , au participat
un număr de 51 delegaţi d in : Belgia, Bulgaria, Danemarca, Grecia, Italia
(din partea Secretariatului pentru unitatea Bisericilor), Olanda, Republica
Federală Germania, Republica Democrată Germană şi Ungaria.
Din România, au participa t: P.S. Episcop V asile Coman al Oradiei,
Prof. Emilian Popescu (Bucureşti), Prof. V ictor Iliescu (Bucureşti), Dr.
Ioan V asile Leb (Sibiu), Prof. Hermann Pitters de la Institutul T eologic
Protestant Unic — secţia Sibiu, Preotul reformat Albu Zoltan din
Bucureşti, scriitorul şi poetul Ioan Alexandru.
Tema principală a conferinţei a fost A legerea harului şi voia liberă
a om ului după tradiţia B isericilor din răsărit şi apus.
Lucrările s-au desfăşurat pe conferinţe, cîte patru în fiecare zi, ele
fiind precedate de servicii religioase, urmate de discuţii.
S-au dezbătut probleme teolo gice cu caracter ecumenist şi probleme
istorice privind legăturile dintre popoarele şi B isericile din sud-estul
Europei şi legăturile lor cu Europa Apuseană. Discuţiile s-au purtat
într-un spirit irenic şi constructiv, arătîndu-se punctele convergente din
tre m ărturisirile de credinţă ale B isericilor din Răsărit şi Apus, precum
şi legăturile ce au existat între popoarele din această zonă a Europei,
care au avut o istorie comună şi o credinţă ortodoxă.
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Delegaţii din România au suţinut următoarele referate : Prof. Emilian
Popescu : «Credinţa v ie a oamenilor, în lumina inscripţiilor din Bizanţ» ;
P.S. Vasile Coman : «T repte ale comuniunii credincioşilor în Sfînta Li
turghie» ; Dr. asist. V asile Leb : «Contribuţia personalităţilor bisericeşti
la Unirea din 1859» ; Prof. M ircea Păcurariu : «Legături culturale şi b i
sericeşti dintre Biserica O rtodoxă şi cea E vanghelică în Transilvania, în
sec. X IX » (conferinţa a fost citită de Preotul 'M o c k e l); Prof. V ictor
Ilie s c u : «O viziune duhovnicească a libertăţii c re ş tin e »; Prof. Hermann
Pittexs : «Tălm ăcirea unui manuscris în opera Sfîntului G rigorie de Nazianz» ; Preot Albu Zoltan : «C olaborare ecumenică prem ergătoare miş
cării ecumenice în Bucureşti, între Bisericile Ortodoxă şi Protestantă» ;
iar poetul Ioan Alexandru a prezentat în cadrul unei agape dizertaţia
«P oezia ca dar, în lumina tradiţiei bizantine».
Din referatele cu conţinut teologic, au prezentat un. interes d eo
sebit acelea care au înfăţişat în paralel tema sinergismului în concepţia
Bisericii O rtodoxe şi a B isericilor Protestante.
Am intim referatul D-lui M. H aUser-Marly : «Lucrările harului şi fap
tele omului, aşa cum sînt înfăţişate în opera lui K arl Barth şi a lui
Dumitru Stăniloae» ; Docent dr. Plathow : «C ooperarea între har îşi crea
ţie după învăţătura lui M artin Luther» ; Prot. A . Johansen; «Problem a
sinergismului şi libertatea omenească în dogm aticile româneşti şi ru
seşti» ; Episcop prof. dr. Grîmic : «H ar şi libertatea voin ţei la Tom a de
Aqu ino». Aceeaşi temă la Ignaţiu de L oyola a fost prezentată de Prof.
M. Karadjole.
T e o lo g ii greci au prezentat teme ca : «Raţiune şi revelaţie în teo
logia lui Luther şi tradiţia ortodoxă, în paralel», de Dr. M artzelos din
Tesalonic, şi «Intenţionalitatea oamenilor şi lucrarea lui Dumnezeu ca
momente ale Kairosului».
Deosebit de interesantă a fost conferinţa Prof. dr. Goltz din Halle
despre «în văţătu rile lui Eugen Bulgaru şi preţuirea lor în O rtod oxie».
Lucrările seminarului începeau în fiecare zi cu explicarea unui text
biblic, ales de obicei spre a lămuri unele interpretări unilaterale ale
Sfintei Scripturi. Seara aveau loc, în sala Institutului ecumenic, expuneri
cu proiecţii.
Instructivă a fost şi prezentarea Dr. Athanasios M ichalas din Atena, ■
despre bisericile din România, în care a prezentat d iapozitive cu biseri
cile şi mînăstirile din M oldova.
D elegaţii B isericilor din România au luat parte activă la lucrările
seminarului, atît prin referate tem einic pregătite cît şi prin luări de
cuvînt. P.S. V asile a transmis salutul şi doririle de bine din partea Prea
Fericitului Patriarh Iustin. în cadrul agapei oferite de către episcopul
Landului, Dr. Engel Hard, şi de decanul Facultăţii, Dr. Schmol, Prea
Sfinţitul Episcop V asile al O radiei a tălm ăcit rolul pe care îl are acest
seminar în înfrăţirea dintre popoare şi Biserici, precum şi rolul Heidelbergului în cultura şi civilizaţia Europei, rfmlţumind pentru dragostea
cu care au fost prim iţi participanţii.
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Am amintit doar cîteva din titlurile referatelor care s-^u citit şi
discutat la această sesiune densă a seminarului teologic sud-est euro
pean de la H eidelberg. Ele demonstrează tîn chip convingător impor
tanţa şi rezultatele acestor întruniri şi funcţia lor catalizatoare.
Iniţiatorul seminarului, Prof. H eyer, are marele m erit de a arăta
acestui seminar un drum constructiv, iar Prof. dr. A . M. Ritter, de a-1
conduce cu pricepere.
într-o lume frămîntată de problem e teoretice şi practice grave, ase
menea acţiuni au rolul de a crea şi consolida noi punţi de legătură intre
îAseiici şi popoare şi âe a contribui la îorm area unui climat de pace şi
bună înţelegere între oameni.
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t VASILE,
Episcopul Oradiei
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ÎN T R U N IR E A SUBCOMISIEI M IX T E DE LUCRU
PENTRU D IALO G U L TEO LO G IC O R TO D O X O — V E C H I-C AT O LIC
(K avala — Thassos — Grecia, 23 septembrie — 1 octombrie 1984)

j

Comisia m ixtă ortodoxo — vech i-catolică pentru dialogul teologic
dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica V echi-C atolică a înregistrat pînă
acum rezultate bune, dacă se ia în consideraţie faptul că în cele cinci
Adunări generale, ţinute între 1975— 1983, au fost adoptate prin sem
nătură, texte comune la un număr de 16 teme. A cestea sîn t: 1. Sfînta
T re im e ; 2. Descoperirea dumnezeiască şi transmiterea e i ; 3. Canonul
Sfintei Scripturi ; 4. întruparea Cuvîntului lui D um nezeu; 5. Unirea
ipostatică; 6. Fecioara M aria Născătoare de Dum nezeu; 7. Fiinţa şi în
suşirile B ise ric ii; 8. Unitatea Bisericii şi Bisericile lo c a le ; 9. H otarele
B isericii; 10. Autoritatea Bisericii şi în B iserică; 11. Infailibilitatea Bis e ric ii; 12. Sinoadele Bisericii ; 13. N ecesitatea succesiunii apostolice ;
14. Capul B isericii; 15. Opera mîntuitoare a lui Hristos şi 16. Lucrarea
Sfîntului Duh în Biserică şi însuşirea mîntuirii.
Aceste rezultate se explică prin faptul că dialogul teologic orto
doxo — vech i-catolic a fost pregătit temeinic, de amîndouă părţile prin
instituirea de com isii permanente de studiu, prin publicaţii, prin întîlniri
bilaterale de studiu. La cea dintîi întrunire a Com isiei m ixte pentru
dialogul teologic ortodoxo — vech i-catolic (1975) s-a instituit o Subco
misie m ixtă de studiu, formată din şase ortodocşi şi şase vechi-catolici,
avînd drept scop să studieze şi să alcătuiască proiecte de texte comune
pentru Adunarea generală următoare. în această Subcomisie m ixtă a fost
cooptat şi semnatarul acestor rînduri.
Pentru pregătirea textelor comune ce v or fi discutate la cea de-a
şasea Adunare generală a Com isiei m ixte pentru dialogul teologic din
tre B isericile O rtodoxă şi Vechi-C atolică, Subcomisia mixtă de lucru s-a
întrunit anul acesta în insula Thassos şi oraşul K avala din Grecia, între
23 septembrie — 1 octombrie, la invitaţia înalt Prea Sfinţitului M itro
polit Procopie de Filipi, N eapole (azi K avala) şi Thassos.
Din partea ortodoxă au fost prezenţi u rm ă torii: I.P.S. M itropolit
Damaschinos al M itrop oliei O rtodoxe Elene din Elveţia, copreşedinte;
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I.P.S. M itropolit Hrisostom de Peristeri (Aten a) ; Prof. Emmanuel Fotiades (C onstantinopol) ; Prof. Ioan Kaloghiru îşi Prof. Teodor Zissis (Tesalo n ic ); Pr. prof. Ştefan A le x e (Bucureşti) şi Prof. Vlassios Feidas (Atena).
Din partea vech ilor-catolici au fost p re ze n ţi: Pr. prof. Ernst Hammerschmidt, secretar (V ien a) ; Pr. prof. H erw ig Ald enh oven şi Pr. prof.
Peter A m iet (E lveţia) şi Pr. Paul Berbers (R. F. Germania).
N-au putut lua parte la întrunire: Eminenţa Sa Episcopul Leon
Gauthier, copreşedinte (E lveţia) şi Acad. prof. Ioan Karmiris (Atena).
P otrivit cu hotărîrile celei de-a V -a Adunări generale a Com isiei
pentru dialogul teologic, din anul 1983 în Chamb6sy — Elveţia, au, fost
alcătuite proiecte de texte comune la următoarele teme :
1. învăţătura despre Sfintele Taine în g en eral; 2. B otezul; 3. M irungerea ; 4. Sfînta Euharistie.
Au fost prezentate proiecte de texte din amîndouă părţile, dar pentru
elaborarea textului comun a fost discutat numai textul ortodox. D ele
gatul român a prezentat proiecte de texte la primele două teme.
M ai întîi s-a lucrat pe grupe. Subsemnatul am făcut parte din grupa
a doua, împreună cu I.P.S. M itropolit Hrisostom de Peristeri :şi Pr. prof.
Peter Am iet. Această grupă a studiat textele la Taina Botezului şi Taina
M irungerii. Apoi, proiectele de texte au fost studiate în plenul Subco
misiei. T extele au fost redactate în limba greacă şi în limba germană şi
ele v o r face obiect de studiu la următoarea Adunare generală a C o
misiei m ixte pentru dialogul teologic.
Alcătuirea proiectelor de texte s-a făcut ţinîndu-se seama, ca şi
pînă acum, de învăţătura Sfintei Scripturi şi de Sfîrita Tradiţie a Bise
ricii celei una şi nedespărţite. în general, învăţătura despre Sfintele
Taine, importanţa şi necesitatea lor pentru mîntuirea credincioşilor, este
aceeaşi în cele două Biserici. S-au constatat însă şi deosebiri cu privire
la săvîrşirea Sfintelor Taine, şi anume : 1. în Biserica Vechi-C atolică se
practică botezul prin turnare, de aceea în text s-a făcut precizarea :
«Biserica O rtodoxă păstrează practica Bisericii nedespărţite. Biserica
Vechi-C atolică foloseşte Botezul prin întreită turnare, care în Biserica
vech e este cunoscută ca Botez de necesitate» (Botezul, 1, 4).
O
deosebire mai pronunţată din punct de vedere teologic şi liturgic
s-a constatat cu p rivire la săvîrşirea Tainei M irungerii şi a Sfintei
Euharistii. Ruptă din trupul Bisericii Romano-Catolice, Biserica VechiCatolică a păstrat unele din practicile acesteia, fără să le m otiveze te o 
logic şi să le confrunte cu practica liturgică veche a Bisericii.
Astfel, vech i-catolicii acordă M irungerea şi după ea îşi Sfînta Eu
haristie, după practica romano-catolică, la distanţă de 7 pînă la 10 ani
de Botez. M em brii vech i-catolici ai Subcomisiei au declarat că Biserica
lor este de acord ca să studieze această problemă îşi să se pună de acord
cu învăţătura şi practica Bisericii vechi în privinţa săvîrşirii celor două
Taine împreună cu Taina Botezului. Problema va fi discutată mai pe
larg în cadrul Com isiei m ixte în viitoarea Adunare generală. Subco
misia a propus spre discuţie următorul t e x t : «în acord cu învăţătura şi
cu practica Bisericii vech i nedespărţite, cele trei Taine de iniţiere (B o
tezul, M irungerea şi Sfînta Euharistie) deşi sînt depline şi se deosebesc
clar între ele, trebuie să se săvîrşească totuşi împreună, fiind unite între
ele teologic indestructibil şi constituind un singur întreg. De aceea, des
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părţirea acestor Taine apărută mai tîrziu în Apus şi necunoscută pînă
azi în Biserica Răsăriteană este socotită ca o contradicţie faţă de teo
logia şi practica liturgică a Bisericii v e ch i» (M irungerea, 4).
La 28 sept. 1984, membrii Subcomisiei au luat parte la o Vecernie
săvîrşită într-o biserică nou-construită pe vatra străvechiului oraş Filipi,
precum şi la o recepţie, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai Bise
ricii O rtodoxe şi ai autorităţilor de stat din Grecia de Nord.
Oraşul Filipi, distrus de un cutremur în sec. V îşi ale cărui ruine au
fost scoase la lumină în ultimul timp, este amintit în cap. 16 al Faptelor
A postolilor ca primul loc unde a predicat Sfîntul apostol P avel în Eu
ropa, avînd alături pe Sila. A c o lo a botezat Sfîntul P avel pe Lidia, fe 
meie temătoare de Dumnezeu, şi casa ei, a fost închis împreună cu Sila
în urma vindecării slujnicii cu duh pitonicesc, în urma cutremurului au
botezat pe temnicer şi pe toţi ai lui. La Filipi se văd urmele unei bise
rici impresionante, din sec. III— IV , şi ale temniţei în care au fost închişi
Pavel şi Sila. Actualul M itropolit, înalt Prea Sfinţitul Procopie, inten
ţionează să reîn vie în acest ţinut viaţa, alături de vech ile ruine, prin
construirea unor biserici şi aşezăminte bisericeşti.
Am intim de asemenea că oraşul K avala unde se află reşedinţa m i
tropolitană, nu este altceva decît vechiul oraş N eapole unde a debarcat
Sfîntul apostol P avel venind cu corabia de la Troia prin Samotracia
(Fapte 16, 11).
Duminică 30 septembrie 1984, delegatul Bisericii Ortodoxe Române
a săvîrşit Sfînta Liturghie în biserica' «Sfîntul apostol P a v e l» din Kavala.
T extele teologice comune elaborate de Subcomisia m ixtă de lucru
la Thassos — K avala alcătuiesc piese noi în cercetarea teologică pentru
a face să prom oveze dialogul teologic ortodoxo — vechi-catolic.

P A R T IC IP A R E A UNEI D ELEGAŢII A BISERICII ORTODOXE
R O M A N E L A A N IV E R S A R E A A 175 A N I
DE L A ÎN F IIN Ţ A R E A AC AD E M IE I D U H O VN IC E ŞTI D IN LE NIN G RA D
(7— 12 octombrie 1984)
Academ ia duhovnicească din Leningrad a ţinut să dea o ţinută săr
bătorească aniversării a 175 ani de la înfiinţarea ei invitînd îşi Facultă
ţile O rtodoxe din alte ţări să participe la festivităţile organizate cu acest
prilej. Astfel, au trimis delegaţi la această aniversare, instituţiile de
învăţămînt teolo gic din Iugoslavia, Bulgaria, România, Cehoslovacia,
Polonia, G eorgia şi Am erica (Seminarul «Sfîntul V lad im ir» din N e w
York).
Cu binecuvîntarea Prea Fericitului Patriarh Iustin, instituţiile de
învăţămînt teologic din ţara noastră au fost reprezentate de Pr. prof. dr.
Ştefan A lexe, de la Institutul T e olog ic Universitar din Bucureşti şi Pr.
prof. dr. Dumitru Abrudan, prorectorul Institutului T eolog ic Universitar
din Sibiu.
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Festivităţile au început în ziua de 8 octombrie, după amiază, cu
slujba V ecerniei şi Priveghere, a doua zi fiind hramul capelei A c a d e 
miei duhovniceşti din Leningrad «Sfîntul apostol şi evanghelist Ioan».
Soborul, la care au luat parte reprezentanţii instituţiilor de învăţămînt
amintite şi o parte din profesorii Acad em iei duhovniceşti din Leningrad,
a avut în frunte pe I.P.S. M itrop olit An ton ie al Leningradului.
în ziua de 9 octombrie, în cursul dimineţii s-a săvîrşit Sfînta Litur
ghie şi Parastas pentru profesorii şi studenţii Academ iei, răposaţi.
La orele 15,00 în aula Academ iei a avut loc deschiderea oficială a
«A ctu lu i» de sărbătorire a 175 de ani de la înfiinţarea Acad em iei du
hovniceşti din Leningrad. M ai întîi a luat cuvîntul I.P.S. Arhiepiscop
Chirii de Yborg, rectorul Academ iei, care a salutat pe cei prezenţi la
festivitate, apoi au urmat cuvîntările de salut din partea invitaţilor.
Din partea instituţiilor de învăţămînt teolo gic ale Bisericii Ortodoxe
Române a vorb it Pr. prof. Dumitru Abrudan, care a subliniat legăturile
din trecut şi de astăzi dintre cele două Biserici Ortodoxe surori şi dintre
instituţiile lor de învăţăţnînt teologic şi a adresat studenţilor A c a d e 
m iei şi e le vilo r seminarişti din Leningrad urări de succes deplin în ac
tivitatea lor de a deveni preoţi ai Bisericii Ortodoxe Ruse. «A m venit
spre a îm plini cuvîntul Sfîntului apostol P avel care ne îndeam nă:
«Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură» (Rom., 12, 15) şi spre a da expresie
înaltei consideraţii şi sentimentelor de caldă frăţietate pe care p rofe
sorii, studenţii şi e le v ii din şcolile teologice din România le nutresc faţă
de Dumneavoastră, mult stimaţi dascăli şi prea iubiţi studenţi ai A c a 
demiei teologice din Leningrad.
într-o fericită îm prejurare ca aceasta ne este plăcut să evidenţiem
că legăturile noastre pe plan bisericesc şi naţional au fost întotdeauna
dintre cele mai bune. întîistătătorii Bisericilor noastre s-au aflat permahent în legătură, vizitîndu-se reciproc şi consultîndu-se de fiecare dată
cînd s-au iv it problem e de interes interortodox şi inter creştin».
In continuare, vorbitorul a evidenţiat faptul că în cursul timpului,
Academ ia Duhovnicească din Leningrad a dat Bisericii Ortodoxe Ruse
o serie de teolo gi de valoare, numele cărora sînt binecunoscute în rîndul teolo gilo r români.
In trecut, înfrăţirea dintre Bisericile noastre s-a alim entat din te 
zaurul doctrinar al O rtodoxiei ecumenice şi din tradiţia liturgică şi ca
nonică a Răsăritului. «A stăzi ne aduc în unitate de gînd, simţire şi lu
crare, preocupările noastre comune pentru refacerea şi întărirea unităţii
creştine, pentru pacea lumii şi salvarea om enirii de la moarte şi distru
gere, în faţa pericolului ameninţător al războiului atomic.
Dorind sincer să promovăm în continuare legăturile tradiţionale din
tre instituţiile de învăţămînt teolo gic din Rftmânia şi Uniunea Sovietică
şi convinşi fiind că făcînd astfel aducem o contribuţie reală la adîncirea
bunelor relaţii dintre B isericile şi popoarele noastre, adresăm profeso
rilor şi studenţilor Academ iei teologice din Leningrad cele mai bune
urări de prosperitate, de noi şi bogate roade în activitatea de formare
a unor preoţi de vocaţie, însufleţiţi de dragoste faţă de propria lor
Biserică, faţă de poporul şi patrja lor străbună».

V IA ŢA BISERICEASCA

j
]
j
'

i
i

733

Mulţumind, I.P.S. Arhiepiscop rector Chirii de Y bo rg a prezentat
în cîteva cuvinte pe cei doi delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române, făcînd aprecieri elogioase la adresa învăţămîntului teolo gic din România.
Delegaţii prezenţi la aniversare au făcut unele daruri Academ iei
duhovniceşti din Leningrad, cărţi şi icoane. Delegaţia română a dăruit
din partea Prea Fericitului Părinte Patriarh, 4 discuri cu Sfîntă Litur
ghie, cîntări bisericeşti şi colinde şi cele 3 volum e din «A rta creştină
în România».
După salutări, corul Academ iei duhovniceşti a prezentat un con
cert de muzică bisericească rusă, muzică populară şi muzică din diferite
opere ruseşti.
In ziua d e 110 octombrie 1984 au fost p rezen tate'conferinţele dedicate jubileului Academ iei duhovniceşti din Leningrad. M ai întîi, rectorul Academ iei, I.P.S. Arhiepiscop Chirii de Y b o rg a dezvoltat tema
Tradiţie şi cercetare. Vorbitorul a trecut în revistă mom entele mai în
semnate din istoria Academ iei duhovniceşti din Leningrad. Preistoria
Academ iei urcă pînă la anul 1721, cînd în mînăstirea Alexandru N evsk i
a luat fiinţă o şcoală de religie în care se preda lim ba slavonă, Psalti
rea şi Exegeza Predicii de pe Munte. In 1726 s-au adăugat lim bile
greac,ă şi latină, teologia şi filozofia, şcoala primind numele de Semi
nar la 1788. Seminarul a fost transformat, în Seminar Central pentru
toate eparhiile. A b ia în 1809, Seminarul teolo gic s-a transformat în
«A cadem ia teologică San Petersburg», pregătindu-se şi un statut de
funcţionare. Treptele de învăţămînt e ra u : candidat în teologie, ma
gistru în teolo gie şi doctor în teologie.
In 1821 Academ ia a publicat revista teologică «Lectura creştină»,
iar în 1869, revista «P elegrinu l».
După revoluţia din 1917 Academ ia a fost înlocuită cu Cursuri pas
torale pentru preoţi.
Academ ia teologică din Leningrad şi-a reluat activitatea la 14 oc
tombrie 1946. In 1978 s-a adăugat o secţie de dirijat In care studiază şi
fete. în prezent studiază aici 80 fete.
Academ ia duhovnicească din Leningrad funcţionează împreună cu
Seminarul teologic. Problema cea mai importantă este' formarea de noi
cadre pentru Biserică. Anul acesta studiază un număr de 400 studenţi şi
elevi. Facultatea şi Seminarul funcţionează cu 9 profesori, 4 docenţi şi
28 asistenţi (între aceştia fiind incluşi şi profesorii de Seminar).
Celelalte conferinţe au tratat teme legate de m ateriile de învăţămînt şi de viaţa spirituală a Academ iei. Astfel, Pr. prof. A le x M akrinof
a v orb it despre «Problem a traducerii Bibliei si interpretarea rusă» ;
Ierom. prof. Ianuarie Ivlie v , despre «A portu l Academ iei din Leningrad
la studiul biblic rus» ; Prof. Vladim ir M ustifin despre «F ilosofie şi T e o 
logie. Raportul dintre ştiinţă şi credinţă» ; Pr. prof. Inochentii P avlov,
despre «Izv o a re le Bisericii O rtodoxe Ruse» ; Arhim . inspector Augustin
Nichitin a tratat tema : «C oncepţii cu p rivire la unitatea creştină. A c ti
vitatea ecumenică a Academ iei teologice din Leningrad» şi Pr. prof.
Vladim ir Sorokin a vorb it despre «M itropolitul G rigorie C iukov de'
Leningrad şi activitatea lui educativă».
In ziua de 11 octombrie 1984, la orele 13,00 Academ ia duhovni
cească din Leningrad a acordat titlul de «D octor honoris causa» înalt
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Prea Sfinţitului M itrop olit Dorotei, întîistătătorul B iseficii Ortodoxe
din Cehoslovacia.
Leningradul este un oraş mare cu un număr de aproxim ativ cinci
milioane de locuitori, cu biserici şi clădiri vech i şi interesante din punct
de vedere cultural. Gazdele au oferit posibilitatea de a vizita unele din
tre acestea. De asemenea în programul de vizite a fost cimitirul «Pescar ie v o » unde au fost înmormîntaţi sute de mii de sovietici morţi în timpul
celui de-al doilea război mondial, precum şi Ermitajul. A ic i, printre
atîtea lucruri de valoare se află şi trej busturi lucrate în marmoră, care
înfăţişează pe strămoşii noştri daci.
O rice aniversare constituie un prilej de analiză şi sinteză, de bilanţ,
de evaluare, de meditaţie, dar şi de planuri de dezvoltare pentru viitor.
La acest popas aniversar, Academ ia Duhovnicească din Leningrad îşi
propune să form eze teolo gi şi preoţi, care să răspundă cu vrednicie ce
rinţelor pastorale ale Bisericii O rtodoxe Ruse, atît printr-o organizare
judicioasă a program ei de lucru, cît şi prin formarea teologică şi litur
gică a studenţilor şi seminariştilor.
Pr. prof. ŞTEFAN C. ALEXE

SESIUNEA C O M U N A
A C O M ISIILO R PENTRU D EZARM ARE ŞI SECURITATE E U R O PEA N A
ALE C O NFE RIN ŢE I CREŞTINE PENTRU PACE
(Beienrode — R.F.G., 1— 5 octombrie 1984)
Intre 1— 5 octombrie a.c. a avut loc la Beienrode — R. F. Germania
sesiunea comună a Com isiilor pentru Dezarmare şi Securitate euro
peană, din cadrul Conferinţei Creştine pentru Pace. Întrunirea acestor
comisii într-o sesiune comună specială a avut drept scop discutarea unor
problem e actuale privind situaţia îngrijorătoare a înarmărilor şi a^
securităţii europene şi elaborarea unor documente-teze pentru cea de a‘
V l-a Adunare generală a Conferinţei Creştine pentru Pace, care v a avea
loc în anul viitor, la Praga. C ele două documente — unul privind p ro
blema dezarmării, iar celălalt, problema încrederii, destinderii şi coope
rării între popoarele Europei — urmează a fi prezentate ca materiale
de studfu şi propuneri, spre dezbateri şi rezoluţie,, la viitoarea Adunare
generală a C.C.P.
A u participat 25 de delegaţi — membri ai celor două Com isii şi re
prezentanţi ai conducerii C.C.P. — din 12 ţări (An glia, C ehoslovacia,
Cuba, R.D.G., R.F.G., India, Japonia, Polonia, România, Tanzania, Unga
ria şi U.R.S.S.).
Biserica O rtodoxă Română a fost reprezentată de Pr. D um itru Soare,
directorul Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, şi Pr. M ircea
Basarab, conducătorul Parohiei ortodoxe române din Miinchen.
Lucrările s-au desfăşurat în localul Fundaţiei Iwand : «Casa m îinilor
care ajută». Această instituţie a fost întemeiată în anul 1949 de p rofe
sorul Hans Iwand. Iniţial, clădirea, înconjurată de un frumos parc şi
teren agricol, a funcţionat ca azil pentru văduve ale personalului bise
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ricesc. S-a construit apoi alături şi o casă de bătrîni, iar cîţiva ani mai
tîrziu, o şcoală de instruiie a tinerelor fete în diferite ramuri econo
mice, com erciale şi industriale. M ai nou, a devenit şi o casă de întruniri
creştine şi contacte ecumenice, în special cu creştinii din estul Euro
pei. Fundaţia are un statut independent, nefiind legată de o Biserică
constituţională. Se susţine din subvenţii şi ajutoare din partea a diferite
instituţii bisericeşti şi sociale.
întrunirea s-a deschis în seara de 1 octombrie, printr-un serviciu
divin oficiat de pastorul protestant K. G eyer din Beienrode.
D-na E. W alther, directoarea Casei, a salutat pe cei prezenţi şi a
făcut un scurt istoric al aşezămîntului pe care îl conduce.
In lipsa secretarului general al C.C.P., care a venit cu două zile
mai tîrziu, Past. Klaus Ehrler a rostit cuvîntul de deschidere, £alutînd
pe participanţi îşi pe organizatorii locali. In continuare, a făcut o scurtă
prezentare a tem aticii generale a sesiu n ii: C on tribu ţii ale creştin ilor la
mărturia pentru pace şi la slujirea păcii — 40 de ani după San Francisco
(1945) şi 10 ani după H elsinki (1975). S-a supus apoi spre aprobare pro
iectul agendei de lucru, iar după prezentarea celor de faţă s-a ales un
comitet de redactare a documentelor.
în zilele următoare, lucrările s-au desfăşurat în sesiuni plenare şi
în două grupe de lucru. Zilnic, atît înainte de începerea lucrărilor, cît
şi la încheiere, au avut loc m editaţii biblice şi s-au săvîrşit rugăciuni.
a.
referate :

In

cadru l

sesiunilor

ple n a re

au fost

prezentate

următoarele

1) Prof. Gerhard Kade, preşedintele Com isiei pentru D ezarm are:
Superioritate sau echilibru ? N o i in iţia tive de înarmare ale com plexu lu i
m ilita r-in d ustiia l şi con cep ţiile de dezarmare ale fo rţe lo r pacifiste. în
introducere, vorbitorul s-a referit la situaţia gravă în care se află om e
nirea contemporană, datorită cursei înarmărilor. A subliniat apoi urmă
toarele id e i : instalarea rachetelor în Europa este un act inutil şi d eo
sebit de periculos, care a otrăvit atmosfera internaţională şi a stîrnit
protestele opiniei publice. Acest act a compromis eforturile de apropiere
dintre cele două mari puteri, din ultimii zece ani. Creştinii de pretu
tindeni sînt datori să ia o atitudine comună îm potriva armelor atomice.
Se vorbeşte în ultima vrem e tot mai mult despre un «război al-stele
lor», respectiv despre folosirea armelor atomice în cosmos, fapt care
solicită cheltuieli enorme, inimaginabile. O asemenea «tehnolo'gie de
fensivă» — ca războiul să fie dus în cosmos, iar pămîntul să fie protejat
— este o utopie. Spaţiul cosmic trebuie să fie folosit în mod p aşnic; el
nu trebuie pus sub egida unei oarecare ideologii. C el mai înţelept lucru
este să se renunţe la tendinţele de supremaţie şi la armamentul atomic
modern, care constituie o risipă absurdă. N e aflăm în pragul sărbătoririi
a 40 de ani de la capitularea Germaniei naziste. In ciuda contradic
ţiilor care există în lumea contemporană, omenirea trebuie să se unească
în realizarea unui singur scop : aşa cum atunci toţi s-au unit pentru ca
să distrugă fascismul, tot astfel acum toţi — indiferent de concepţii —
trebuie să ne unim pentru triumful păcii.
2) Prof. W itold Benedictowicz, preşedintele Com isiei pentru
securitatea europeană : Confruntare, sau formarea în crederii ? Riscuri
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şi şanse ale p o litic ii de destindere. Conferenţiarul a relevat faptul că
deşi opinia publică este îm potriva înarmărilor, totuşi acestea continuă.
Ca urmare, unii au ajuns la resemnare, întrebîndu-se ce sens au miş
cările pentru pace, cînd în realitate ele nu sînt ascultate. Conferinţa
Creştină pentru Pace a avut însă — de-a lungul ultimului sfert de veac
— o mare influenţă asupra opiniei publice. In continuare, vorbitorul s-a
oprit asupra următoarelor puncte :
— «D ia log şi cooperare». In ultimul timp au avut loc numeroase în
truniri ecumenice pentru pace, de care se leagă mari speranţe. Pentru
creştini, dialogurile au o mare importanţă. Dialogul cu Dumnezeu şi cu
oamenii are un dublu sens : ontologic şi doxologic. El presupune un
partener, fapt care evidenţiază existenţa unui sinergism, a colaborării
oamenilor cu Dumnezeu. M ai ales în vrem ea rioastră, dialogul şi coopeperarea au o însemnătate covîrşitoare.
— «H elsin k i». Conferinţa pentru Securitate şi Colaborare în Eu
ropa (1975) a avut un mare ecou. Popoarele Europei profită încă de pe
urma p revederilor Actului final de la Helsinki. Principiile de la H e l
sinki sînt încă active. H elsinki e o dovadă că, chiar într-o situaţie grea,
dialogul şi cooperarea sînt necesare.
— « A evalua încrederea». în lumea de azi domneşte neîncrederea.
Pactul N .A .T.O . şi Tratatul de la V arşovia sînt opuse. Deşi s-ar părea
drept o naivitate să vorbeşti azi de încredere, totuşi să facem acest lucru.
N o i creştinii avem încredere necondiţionată în Dumnezeu (Efes., 2, 8).
Creştinii trebuie să p rom oveze şi încrederea dintre oameni, aducînd la
cunoştinţa opiniei publice propuneri concrete în acest sens.
— «Structurile încrederii». în acest context, conferenţiarul a pro
pus ca Bisericile creştine şi mişcările ecumenice să m obilizeze opinia
publică în scopul de a determina încrederea între popoare. Creştinii şi
Bisericile trebuie să colaboreze pentru a aduce o contribuţie concretă
în acest sens.
— «în crederea ca element constitutiv al concepţiei creştine». C reş
tinii de pretutindeni au datoria de a prom ova încrederea dintre oameni
şi popoare. în această privinţă, ei trebuie să se elibereze de fatalism şi
de alte prejudecăţi care generează neîncrederea.
3)
Episcop A tila Kovacs, C on tribu ţii bisericeşti şi ecum enice la
prom ovarea procesului C.S.C.E. Qonferenţiarul a pornit de la ideea că
Actul final de la H elsinki a contribuit la prom ovarea destinderii şi co
laborării în domeniul tehnic, economic şi umanitar. Omenirea a consta
tat că s-au iv it speranţe. Există însă şi prim ejdii care arată că mai per
sistă unele greutăţi. O mare piedică o constituie tensiunile politice. Nu
s-a realizat încă nici o destindere în domeniul militar. înarm ările au
continuat şi au culminat cu instalarea rachetelor în Europa. N o ile ac
ţiuni în domeniul înarmărilor au înrăutăţit situaţia internaţională. A ctu l
final de la H elsinki a subliniat necesitatea coexistenţei statelor cu sis
teme sociale diferite şi rolul încrederii între aceste state. Desigur, în
crederea trebuie să se aplice şi în domeniul militar. Chiar dacă e foarte
greu de realizat, ea trebuie totuşi întărită din ambele direcţii. E necesar
să ne reîntoarcem la'h o tărîrile de la Helsinki. Colaborarea între insti
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tuţii să fie intensificată. Realizarea încrederii este în interesul întregii
omeniri, deoarece ea aduce mari contribuţii la destinderea inter
naţională.
In partea a doua a referatului, vorbitorul a analizat atitudinea şi
sarcinile Bisericilor în legătură cu Conferinţa de la Helsinki. în acest
context, a menţionat unele acţiuni de amploare ale M işcării ecumenice,
insistînd asupra argumentării -teologice pentru pace şi ajungînd la con
cluzia că responsabilitatea creştină pentru viaţa om enirii trebuie să fie
clară şi m obilizatoare. Fiecare Biserică are obligaţia de a-şi aduce con
tribuţia la destindere şi încredere. Această contribuţie se poate realiza
pe multiple p lan u ri: în activităţile parohiale, în viaţa liturgică, etc. Im
portant este să ferim noua generaţie de influenţele nefaste, cum sînt
fascismul, agresiunea, ura, anticomunismul, ş.a. E necesar ca problem a
tica păcii să fie mereu la j o c de cinste, să fie luate poziţii clare, iar aces
tea să fie larg dezbătute.
4) Past. Louis von Zobeltitz : Despre problem a u n irii şi cooperă rii
d iferitelor grupe şi forţe in mişcarea pentru pace. Vorbitorul s-a referit
mai întîi la mişcarea pentru pace din R.F.G. şi la contribuţia creştinilor
în sprijinirea acestei mişcări. A subliniat că opinia publică din R.F.G.
a respins propaganda în legătură cu instalarea rachetelor în Europa,
înţelegînd că acestea nu sînt arme de apărare, ci de agresiune. Cercuri
tot mai largi se pronunţă pentru prom ovarea p oliticii de coexistenţă şi
a dialogului. A insistat apoi asupra sarcinilor ce revin Conferinţei Creş
tine pentru Pace în actuala situaţie, arătînd că e necesar ca această
mişcare să facă o largă popularizare a pericolului pe care îl prezintă
înarmările şi să coopereze cît mai strîns cu toate celelalte mişcări pen
tru pace.
în ultima parte, conferenţiarul a insistat asupra intensificării muncii
teologice a C.C.P., subliniind că această muncă trebuie să stea la baza
acţiunilor mişcării creştine pentru pace, încurajînd şi însufleţind toate
m anifestările acesteia.
5) Past. Lubomir M rrejovski, secretarul general al C onferinţei Creş
tine pentru Pace : Sprijin irea campaniei de dezarmare mondială a O.N .U .
ca o nouă sarcină a C.C.P. V orbitorul a, adus la cunoştinţă rezultatele
Conferinţei regionale O.N.U. pentru campaina de dezarmare mondială,
care a avut loc în acest an la Leningrad şi la care au participat şi re
prezentanţi de frunte din conducerea C.C.P. Cu acest p rilej s-a subliniat
că dezarmarea nu poate fi imaginată într-un v id politic, sau într-un c li
mat de compromis şi încordare. O.N.U. are chem area de a aduna şi a
armoniza toate forţele, pentru progresul dezarmării. Am basadorul Garcia
Robles din M exic, iniţiatorul campaniei m ondiale de dezarmare, a ana
lizat raportul dintre dezarmare şi resursele financiare şi a exprim at
speranţa că glasul opiniei publice v a avea o forţă de convingere mult
mai mare decît a politicienilor. Problem a dezarmării este foarte com
plexă. Ea trebuie abordată într-un spirit nou, care să fie deosebit de
convingător. A lţi participanţi au subliniat că o condiţie importantă pen
tru situaţia prezentă este aceea ca statele care posedă arme nucleare să
nu le folosească, ci să se treacă la tratative. Războiul nuclear e d eose
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bit de periculos şi trebuie extrem de multă g rijă in prevenirea lui. în
ultima parte a referatului, vorbitorul a expus rezultatele grupelor de
lucru ale conferinţei amintite.
Secretarul general al C.C.P. a făcut şi o prezentare a pregătirilor
pentru viitoarea Adunare generală a Conferinţei Creştine pentru Pace
şi a înfăţişat agenda de lucru a acesteia.
Pe marginea referatelor prezentat^ în sesiunile plenare au avut loc
discuţii.
, Delegaţii Bisericii O rtodoxe Române au luat cuvîntul în mai multe j
rînduri. în intervenţiile lor au făcut cunoscută larga activitate a Bise
ricii noastre în sprijinul prom ovării păcii. S-a subliniat că în rîndul cle
rului şi credincioşilor noştri a luat naştere şi se desfăşoară, cu foarte
bune rezultate, o vastă operă de educaţie în spiritul păcii, pe multiple
planuri. Cultele din ţara noastră s-au unit pentru a-işi *ridica împreună
glasul în apărarea v ie ţii omenirii. In ultim ii ani au avut loc două ample
adunări ale cultelor din România pentru dezarmare .şi pace — una în
noiembrie 1981, iar celaltă în luna iunie a acestui an — care s-au bucurat
de un larg răsunet pe plan intern şi internaţional, la ele participînd şi o
seamă de reprezentanţi ai unor confesiuni creştine şi religii necreştine
de peste hotare. (In legătură cu aceasta, s-a distribuit celor prezenţi
A p e lu l adresat de ultima adunare către toate B isericile şi organizaţiile :
creştine mondiale, relig iile lumii şi oamenii doritori de bine de pre,'
tutindeni).
'
Delegaţii români au expus de asemenea poziţia României cu privire
la problema dezarmării, securităţii şi încrederii în Europa, stăruind asu
pra faptului că oprirea cursei înarmărilor şi trecerea la dezarmare
reprezintă una din direcţiile cardinale, de im portanţă primordială, ale
activităţii internaţionale a ţării noastre. S-au arătat de asemenea măsu
rile propuse de România, în diferite foruri mondiale, pentru dezarmare,
încredere între state şi întărire a securităţii internaţionale, şi s-a subli
niat rolul inovator al preşedintelui ţării noastre, Dl. N ico lae Ceauşescu,
în prom ovarea înţeleaptă, fermă şi convingătoare a principiilor menite
să asigure viaţa om enirii şi dezvoltarea ei firească. S-a accentuat că
poporul român cere cu stăruinţă ca armele nucleare să fie, scoase în
afara legii, că se declară îm potriva oricăror instalări de rachete în
Europa şi este hotărît să îşi consacre-toate forţele pentru triumful păcii,
încrederii şi securităţii pe continentul european şi în lumea întreagă.
b.
In cadru l gru p e lo r de lu cru s-au pregătit două rapoarte, care au
fost supuse discuţiilor şi adoptate de plenul conferinţei.
G r u p a 1 a discutat problema dezarmării şi a elaborat un docu
ment cuprinzînd' următoarele puncte :
1) Situaţia actuală a înarm ărilor
a)
A spectul m ilita r : P rivire asupra noilor trepte ale în a rm ării;
Descrierea politicii militare a S .U .A .; N eratificarea tratatelor S A LT 2 ;
Rachetele cu rază medie, intercontinentale, antirachetele şi planurile
în legătură cu războiul stelelor; R eacţiile Tratatului de la Varşovia.

V IA ŢA BISERICEASCĂ

7 39

Propunerile lui de dezarmare şi contramăsurile luate în legătură cu secu
ritatea ; Exportul de arme ; Asigurările m ilitare asupra cercurilor capi
taliste în legătură cu m ateriile prime din Lumea a 3-a.
b) A spectu l e c o n o m ic : înarmarea ca m ijloc de ieşire a capitalis
mului din criza econom ică; Raportul dintre producţia capitalistă de
înarmare şi supraprofitul pentru m onopolurile internaţionale; Legătura
dintre producţia înarmării în socialism şi dezvoltarea spiritului general
al e c o n o m ie i; Legătura dintre înarmare ş i ' întărirea exploatării Lumii
a 3-a.
c) A spectu l id e o lo g ic : Războiul psihologic, prin diferite m etod e ;
Exploatarea sau folosirea conştientă a prejudecăţilor anticomuniste ;
Reaua folosire a religiei pentru propaganda anticomunistă: încercările,
de a apăra capitalismul cu argumente teologice, justificarea teologică a
apartheidului, e tc .; încercări de divizare a mişcării pentru pace.
2) Paşi spie dezarmare
a) îngheţarea tuturor armelor nucleare
b) Demontarea rachetelor americane Vşi retragerea contramăsurilor
sovietice
c) Renunţarea la prima lovitură
d) Demilitarizarea cosmosului
e) Crearea de zone denucleacizate
f) Sprijinirea Lumii a 3-a ca zonă denuclearizată
3) C ontribuţia C.C.P. la sprijinirea e fo rtu rilor pentru dezarmare
a) Munca politică şi te o lo g ic ă : lămurirea în parohii a procesului de
înarmare şi a consecinţelor lui.
b) înlăturarea im aginii falşilor duşmani.
c) înfrîngerea resemnării şi indiferentismului şi demascarea unor
false concepţii teolo gice (de ex. în legătură cu anticomunismul).
d) Contribuţii practice organizatorice ale C .C .P .: ajutorul la munca
de organizare a mişcărilor pentru pace în Europa, colaborarea cu alte
organizaţii bisericeşti ecumenice, întărirea colaborării în cadrul campa
niei pentru dezarmare a O.N.U.
4) Program con cret pentru viitoa re le acţiuni ale C.C.P.
a) Continuarea şi întărirea muncii c o m is iilo r: întruniri periodice
precise, tematică adecvată.
b) Reabilitarea C om isiilor pentru Economie Politică îşi Pace
şi
Dreptate.
c) Propunerea instituirii unor comisii pe tema drepturilor omului
şi a organizării inform aţiilor, precum şi a unor com isii intercontinentale,
internaţionale şi teolo gice în cadrul C.C.P.
G r u p a 2 a analizat problema modului în care Bisericile creştine
se pot angaja pentru transpunerea în viaţă a celor 10 principii de la
Helsinki şi a prezentat un document cu următoarele puncte :
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1) O analiză a situaţiei Europei in 1984 a arătat existenţa unor fac
tori n ega tivi care Îm piedică realizarea ce lo r 10 p rin cipii de la H elsinki.
— Destinderea nu s-a realizat.
— Graniţele apărute în 1945 în Europa, drepturile omului, ş.a. sînt
puse de unele cercuri sub semnul întrebării.
— Aşteptările unor paşi spre dezarmare nu s-au împlinit.
— Situaţia Lumii a 3-a s-a înrăutăţit.
.— C ele 10 principii H elsinki nu au putut duce la un codex care să
fie respectat de toate regim urile.
— N o ile rachete au dus la sporirea înarmărilor.
- v Programul de înarmare a spaţiului cosmic ameninţă strategia
echilibrului.
2) Ce trebuie să facă forţele păcii pentru a schimba acest proces ?
Recom andări:
— Să se recunoască drept sacrosancte graniţele de după 1945 ale
statelor europ’ene, integritatea şi suveranitatea acestora.
— Cooperarea paşnică a tuturor statelor să aducă o îmbunătăţire
a situaţiei Lumii a 3-a.
— Opinia publică să fie informată asupra im portanţei celor 10 prin
cipii Helsinki.
— Eforturile de dezarmare au acordul tuturor forţelor păcii.
— Să se încheie un pact de neagresiune între N A T O şi Tratatul de
la Varşovia.
— Să se asigure zone denuclearizate în Europa (Balcani, Scandinavia, Europa Centrală).
— Să se oprească producţia de arme nucleare.
3) Ce con trib u ţie pot aduce creştinii, Bisericile şi organizaţiile ecu
m enice la destinderea în Europă ?
— Rugăciuni.
— Informări reciproce. V izite la n ivel bilateral sau multilateral.
— Informarea opiniei publice creştine asupra celor 10 principii, în
special art. 103 din carta O.N.U.
— Adunările bisericeşti, sinodale, ş.a. trebuie să întărească efortu
rile morale pentru dezarmare în Lumea a 3-a.
4) Ce trebuie să facă C.C.P. înaintea, în tim pul şi după cea de a
V l-a Adunare generală, pentru asigurarea securităţii europene?
— In studii şi activităţi de informare, să fie lămurită Clar legătura
dintre dezarmare şi destindere în regiunile de criză din lume.
— Să se încorporeze în preocupările C.C.P. rezultatele activităţilor
Conferinţei B isericilor Europene, din 1975 şi pînă în 1980.
— Tematica păcii să fie tem einic organizată.
. — Rugăciunile pentru pace să fie introduse în serviciile divine ale
Bisericilor.
— Să se facă larg cunoscute eforturile m işcărilor pentru pace.
Cele două documente au fost supuse discuţiilor, apoi, cu unele
amendamente, au fost adoptate, urmînd a fi prezentate la viitoarea A d u 
nare generală a C.C.P.
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Delegaţii Bisericii O rtodoxe Române au activat în prima grupă de
lucru, unde au luat cuvîntul în mai multe rînduri, prezentînd propuneri
şi amendamente la documentul-teză elaborat de membrii grupei. Ei au
insistat îndeosebi asupra cerinţei ca armele nucleare să nu fie folosite
în nici un fe l de împrejurare, ci să fie scoase în afara legii, deoarece ele
reprezintă o contrazicere a lui Dumnezeu şi a lumii, iar toate conflictele
dintre state să fie rezolvate pe calea tratativelor. De asemenea, au atras
atenţia asupra faptului că activităţile Conferinţei Creştine pentru Pace
să nu n eglijeze latura teologică, C.C.P. avînd g rijă ca toate manifestă
rile şi contribuţiile sale în mişcarea pentru pace să se situeze pe poziţii
specific creştine şi să fie întemeiate pe argumente creştine.
în încheiere, a fost adoptat un com unicat asupra sesiunii.
Past. Lubomir M irejovsk i, secretarul general al C.C.P., a mulţumit
celor prezenţi, pentru contribuţia adusă la lucrări, precum şi gazdelor,
pentru sprijinul acordat la organizarea acestei reuniuni,
întrunirea s-a încheiat cu un serviciu de cult.
Pr. DUMITRU SO ARE

A N I V E R S A R E A ZILE I D E N A Ş T E R E
A S A N C T IT Ă Ţ II SALE M A X IM ,
P A T R IA R H U L B ISE R IC II O R T O D O X E B U L G A R E

în zilele de 26— 30 octombrie 1984 s-au desfăşurat la Sofia fe stivi
tăţile religioase prilejuite de aniversarea a 70 de ani de la naşterea
Sanctităţii Sale M axim , Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare.
în vederea sărbătoririi acestui eveniment, Sfîntul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Bulgare a făcut invitaţii tuturor B isericilor Ortodoxe surori.
A u răspuns in v ita ţie i: Biserica O rtodoxă Rusă, din partea căreia a
participat o delegaţie condusă de Sanctitatea Sa Pimen, Patriarhul
M oscovei şi al întregii Rusii; Biserica O rtodoxă Sîrbă, cu o delegaţie
condusă de P.S. Irineu, Episcopul N işu lu i; şi Biserica Ortodoxă Greacă,
din partea căreia a participat o delegaţie condusă de I.P.S. Dionisie,
M itropolit de Neapolis.
Biserica O rtodoxă Română a fost reprezentată — cu binecuvîntarea
Prea Fericitului Patriarh Iustin — de o delegaţie formată d in : I.P.S.
Teoctist, M itropolitu l M o ld o v e i şi Sucevei, conducătorul d e le g a ţie i;
I.P.S. Antim, Arhiepiscopul Tomisului şi Dunării de Jos ; Pr. prof. Du
mitru Dima, directorul Seminarului T e olog ic din B ucureşti; şi Pr.
Alexandru-Arm and Munteanu, parohul comunităţii ortodoxe române din
Sofia. Prin grija serviciului de protocol al Bisericii O rtodoxe Bulgare,
Dl. prof. Simion D ivcev a fost rînduit ca interpret pe lîngă delegaţia
Bisericii noastre.
Delegaţia Bisericii O rtodoxe Române a fost întîmpinată de I.P.S.
Grigorie de Loveci, P.S. Ghelasie, secretarul Sfîntului Sinod, şi de P.S.
Ilarion, superiorul catedralei Sf. Alexandru -Nevsch i din Sofia ■, de membri
ai serviciului de protocol al Patriarhiei Bulgare, precum şi de către
Pr. Alexandru-Arm and Munteanu, parohul bisericii ortodoxe române din
Sofia.
B. o. R. — 3
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A fost, de asemenea, prezent la aeroport Dl. consul M ircea Marinca,
de la Ambasada R.S. România, din Sofia.
In cadrul cinei, servită la «Grand H otel Sofia», unde toate delegaţiile au fost cazate pe tot timpul şederii în Sofia, a avut loc o fructuoasă
discuţie între delegaţia noastră şi delegaţia Bisericii Bulgare, discuţie
condusă de I.P.S. M itrop olit Teoctist. S-au scos în evidenţă bunele raporturi existente între cele două Biserici surori şi contribuţia Bisericii
Ortodoxe Române la rezolvarea unor problem e ale Bisericii Ortodoxe
Bulgare.
Sîmbătă, 27 octombrie, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, însoţită de P.S. Episcop Ilarion, a vizitat cîteva biserici din Sofia şi v e stigii
ale vechiului şi renumitului oraş Sardica. A s tfe l au fost vizitate : biserica în restaurare «Sfînta Sofia», străvechile biserici Sf. N ed elea şi Sf.
Petca, apoi frumoasa biserică a fostului Seminar T e olog ic din Sofia, şi
biserica mai nouă de pe locul unde p otrivit tradiţiei s-a ţinut sinodul de
la Sardica, în veacul al IV -lea. In continuare, s-a vizitat interesantul
monument al clopotelor păcii, unde se găsesc clopote de diferite forme
şi mărimi din toate ţările lumii. între ele se află şi un clopot oferit de
Comitetul naţional român pentru apărarea păcii.
In după-amiaza aceleiaşi zile delegaţia noastră, însoţită de I.P.S.
M itropolit Ioanichie de Sliven, a participat la oficierea vecerniei la biserica ortodoxă română din Sofia. La sfîrşitul slujbei, după un scurt
cuvînt de bun venit adresat de preotul bisericii, I.P.S. M itrop olit Teoctist
a rostit un cald cuvînt de apreciere pentru activitatea desfăşurată la
această biserică de către preot şi enoriaşi, şi a adresat binecuvîntări
din partea Prea Fericitului Patriarh Iustin, precum şi îndemnul de a
continua cu şi mai multă sîrguinţă activitatea duhovnicească şi gospo
dărească în cadrul parohiei.
Duminică, 28 octombrie, a avut loc la Catedrala Sfîntul AlexandruN evschi slujba solemnă, la care au participat toţi membrii delegaţiilor
sosite la festivităţi şi toţi membrii Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Bulgare.
La sfîrşitul Te-Deum-ului, oficiat după terminarea Sfintei Liturghii,
s-au rostit cuvîntări de om agiere a personalităţii Sanctităţii Sale Pa
triarhul M axim . C el dintîi a vorb it I.P.S. Pimen, M itrop olit de N evrocop,
care, în numele Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, a făcut o
amplă prezentare a v ie ţii şi activităţii Patriarhului M axim şi a evidenţiat
m eritele sale deosebite în conducerea şi rezolvarea problem elor Bise
ricii Bulgare, mai ales de cînd cu aproape 14 ani în urmă a fost chemat
ca patriarh în fruntea Sfîntului Sinod şi a Bisericii O rtodoxe Bulgare.
I.P.S. Sa a oferit apoi Sanctităţii Sale, din partea Sfîntului Sinod, o fru
moasă mitră arhierească.
A poi, au luat cuvîntul, în ordine : Sanctitatea Sa Pimen, Patriarhul
M oscovei şi al întregii R u s ii; P.S. Irineu, Episcopul Nişului, I.P.S.
Teoctist, M itropolitul M old ov e i şi S u c e v e i; şi I.P.S. M itropolit Dionisie
de Neapolis.
Luînd cuvîntul, I.P.S. M itrop olit Teoctist a dat mai întîi citire ur
mătorului M esaj, adresat de Prea Fericitul Patriarh Iustin, Sanctităţii
Sale Patriarhul M axim :
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«Sanctitatea Voastră, Prea iubite întru Hristos frate,
Părinte Patriarh M axim ,
Cu sufletul plin de bucurie, dăm astăzi slavă lui Dumnezeu cu pri
lejul aniversării zilei de naştere a Sanctităţii Voastre, care ne oferă plă
cerea de a v ă adresa cele mai bune urări, rugind pe Atotputernicul
Dumnezeu să vă dăruiască sănătate deplină şi bună sporire în lucrarea
preoţească de mare răspundere ca Intîistătător al Sfintei Biserici O rto
doxe Bulgare.
Sfîntul apostol Pavel îndeam nă: «Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură»
(Rom., 12, 15). N e este plăcut să împlinim acest îndemn apostolic pen
tru că «n oi toţi una sîntem în Hristos Iisus» (Gal., 3, 28), păstrînd cu
sfinţenie credinţa ortodoxă şi fiind însufleţiţi de aceeaşi rîvnă în slu
jirea credincioşilor noştri.
N e aducem aminte cu deosebită plăcere de zilele pe care le-am pe
trecut în Bulgaria şi de vizita pe care Sanctitatea Voastră a făcut-o
Bisericii noastre şi poporului român. Cu aceste prilejuri am constatat
cu negrăită bucurie că legăturile de prietenie dintre Bisericile noastre
Ortodoxe şi dintre popoarele noastre sînt străvechi şi temeinice, şi că
aspiraţiile lor de a apăra viaţa şi pacea pe pămînt sînt identice.
P otrivit învăţăturii noastre creştine, viaţa este un dar dumnezeiesc.
Omul a fost creat de Dumnezeu după chipul Său îşi a fost binecuvîntat
să muncească Şi să stăpînească pămîntul (Fac., 1, 26 şi 28). Munca dă
conţinut, sens şi frumuseţe vieţii. De aceea şi Sfîntul apostol Pavel
spune : « A vieţui în trup înseamnă pentru mine să lucrez şi să am roadă»
(Filip., 1, 22), iar Sfîntul apostol Petru încredinţează, la rîndul său, zi
cînd : «Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate cele ce sînt spre viaţă
şi spre bună cucernicie, făcîndu-ne să cunoaştem pe C el ce ne-a chemat
prin a Sa m ărire şi prin a Sa virtu te» (II Petru 1 ,3). îm plinitor al mi
siunii preoţeşti în lumina învăţăturii Mîntuitorului nostru Iisus H ris
tos, făcînd din muncă o rugăciune şi din rugăciune o muncă, v-aţi arătat
ca Patriarh al Bisericii O rtodoxe Bulgare, mistuit de neţărmurită dra
goste faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni, drept învăţînd cuvîntul ade
vărului, ierarh încercat şi evlavios, teolo g luminat vestind «făgăduinţa
v ie ţii» (II Tim., 1, 1), păstrător al tradiţiei monahale şi plin de rîvn ă
pentru păstrarea unităţii ortodoxe prin legătura păcii (Efes., 4, 3), şi v-aţi
agonisit cununa de laudă care să împodobească această venerabilă ani
versare a Sanctităţii Voastre !
La acest înălţător popas duhovnicesc, sărbătorit în pace şi cu
bucurie în Domnul nostru Iisus Hristos, trimitem solii dragostei şi ai
bucuriei noastre pe înalt Prea Sfinţitul M itropolit Teoctist al M old ovei
şi Sucevei, şi pe înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Antim al Dunării de
Jos, fiind însoţiţi de Prea Cucernicul Preot Dumitru Dima, directorul Se
minarului T e olog ic din Bucureşti. Prezenţa lor la festivitatea aniversării
zilei de naştere a Sanctităţii Voastre este un simbol nu numai al dra
gostei noastre, dar şi un semn al legăturilor de prietenie dintre Biseri
cile noastre dreptmăritoare şi dintre ţările noastre.
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Innoind urările noastre de prosperitate şi fericire, rugăm pe Bunul
şi M ilostivul Dumnezeu să v ă păzească în pace şi să v ă dăruiască din
darurile Sale cele bogate, cu viaţă lungă şi plină de realizări duhovni
ceşti, spre binele şi progresul Sfintei voastre Biserici Ortodoxe, spre
binele O rtodoxiei şi al creştinătăţii în tre g i!».
Apoi, I.P.S. M itropolit Teoctist a continuat:
« Sanctitatea Voastiă,
M -a învrednicit Dumnezeu ca împreună, în această zi sfîntă (M atei
28, 1), să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa (Ps., 118, 24), în calitate
de frate slujitor şi delegat al Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe
Române şi ai Prea Fericitului Patriarh Iustin.
Cunoscîndu-vă de multă vrem e, firul istoriei ne-a apropiat mereu.
V-am apreciat rîvna cînd eraţi colaborator apropiat al vrednicului
patriarh Chirii, atunci cînd Smerenia mea se nevoia ca vicar patriarhal
sub ascultarea pururea pomenitului patriarh Justinian. A poi, am fost
vecin i cu eparhiile, cînd Dumnezeu a rînduit să fiu ridicat în scaunul de
m itropolit al O lteniei, iar astăzi Smerenia mea îndeplineşte deosebita
cinste de a fi în jeţul de Arhiepiscop al Iaşilor şi M itropolit al M o ld o v e i
şi Sucevei, lîngă m oaştele C uvioasei noastre Parascheva din Epivat,
protectoarea credincioşilor români şi bulgari, ocrotitoarea Bisericilor
din Balcani. N-au trecut decît două săptămîni de la pomenirea Cu
vioasei, cînd ne-am rugat şi pentru Sanctitatea Voastră, şi iată-ne iarăşi
împreună. De fapt nici nu mai există graniţe unde dragostea prisoseşte ;
reţinem doar datele convenţionale calendaristice.
îm i amintesc cu alese sentimente de vizita făcută acum doi ani Bi
sericii O rtodoxe Bulgare de către Prea Fericitul Patriarh Iustin, în
fruntea unei delegaţii a B isericii O rtodoxe Române din care am făcut şi
eu parte (29 octombrie — 3 noiembrie 1982), cînd cu mare respect pen
tru trecut aţi spus : «... dacă deschidem paginile istoriei noastre, vom
găsi nenumărate exem ple de respect reciproc şi manifestări pline de
bucurie ale dragostei creştine între Biserica Ortodoxă Bulgară şi Biserica
O rtodoxă Română şi între conducătorii lor. Şi astăzi fac tot ceea ce este
necesar ca Dunărea să fie o arteră a prieteniei».
Se ştie că dintru început cele două popoare, avînd aceeaşi credinţă,
s-au înfrăţit în bine şi în apărarea fiinţei lor naţionale. Organizatori,
păstrători şi apărători au fost şi ierarhi şi clerici formaţi în şcolile din
dreapta şi stînga Dunării, aşa cum am mai spus şi la emoţionanta întîlnire a noastră cu cadrele didactice şi cu studenţii Academ iei teologice
«Sfîntul C lem ent» (31 octombrie, 1982).
La mai puţin de un an ne-a învrednicit Dumnezeu să fim iarăşi îm 
preună, adăugind bucuriei Voastre şi dragostea noastră frăţească şi creş
tinească, participînd, ca delegat al Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe
Române, la aniversarea a 30 de ani de la restabilirea Patriarhiei Bulgare
şi la prăznuirea celor 900 de ani de existenţă a m înăstirii B acikovo
(27 mai — 3 iunie, 1983). Cu acest prilej, am slujit împreună şi am
cinstit evenim entele cum se cuvine. A m subliniat şi atunci legăturile
trainice dintre B isericile noastre în trecut şi noua slujire a lui Dum
nezeu şi a oamenilor în vrem urile de acum.

VIAŢA BISERICEASCĂ

745

Poporul binecredincios român de pretutindeni v ă păstrează în inima
lui şi se roagă pentru Sanctitatea Voastră, astăzi cînd urcaţi pe a 70-a
treaptă a vieţii, cunoscîndu-vă credinţa şi simţindu-vă evlavia. Şi acest
fapt a fost verificat de atîtea ori şi recent cu prilejul v izite i în România
(17— 23 septembrie, 1983).
Sanctitatea Voastră ne-aţi încredinţat că ierarhii români au lăsat
amintiri dragi şi luminoase în inim ile poporului vostru cu prilejul ulti
mei vizite a Prea Fericitului Patriarh Iustin. Aceasta reprezintă încă un
pod solid al p rietesiei între Bisericile şi popoarele noastre care să fie
binecuvîntate în veci.
Un vech i proverb comun românilor şi bulgarilor spune : «O ch ii care
nu se văd se uită, inim ile care nu bat putrezesc şi cei ce nu vorbesc pierd
graiul». N oi totdeauna ne-am p rivit cu ochi buni (M atei 6, 22), am simţit
la fel (Fapte 2, 46; I Cor., 1, 10), făcînd parte din aceeaşi frămîntătură
(M atei 13, 33) a credinţei ortodoxe, ajungînd la legătura desăvîrşită
(Col., 3, 14). Această legătură are o tem elie p uternică: pacea cea de-a
pururi, fiindcă ne-a lăsat în testament p ro fetu l: «M unţii se v or putea
urni înapoi şi colinele v or putea să se clatine, dar m ilostivirea M ea, —
zice Domnul — , nu se va departa de la tine şi Legămîntul M eu de pace
nu se va zdruncina» (Isaia 54, 10).
Pacea pentru noi este rodul bogat al fră ţie tă ţii; ea însă nu vine sin
gură, ci trebuie lucrată ca un pămînt bun. Evanghelia fericeşte «pe făcă
torii de pace» (M atei 5, 9). Noi, slujitorii, propovăduim pacea, cu timp
şi fără timp (II Tim., 4, 2), fiindcă sîntem fiii lui Dumnezeu prin har, slu
jitori ai Săi prin vocaţie, fraţi împreună prin iubire şi credincioşi prin
fapte.
Sanctitatea Voastră,
Pacea generală este asigurată de liniştea locală. In această privinţă
popoarele noastre, prin contacte la cel mai înalt nivel, cum sînt întîlnirile şi legăturile dintre cei doi conducători de state, au ridicat zid de
pace şi turnuri de frăţie (Ps., 122, 7) prin iniţiativa unică în E urop a:
denuclearizarea Balcanilor. Este un început bun pentru pacea a toată
lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru d e zv o l
tarea şi propăşirea popoarelor bulgar şi român. Prezenţa noastră aici,
la aniversarea Intîistătătorului Bisericii O rtodoxe Bulgare, o dovedeşte
din plin.
Astăzi, cînd aţi trecut peste vîrsta lăudată de psalmist şi aţi intrat
în Cortul patriarhilor biblici, astăzi cînd am liturghisit şi ne-am împăr
tăşit împreună cu Trupul şi Sîngele Dumnezeului celui viu (I Tim., 3,
15), v ă dorim multă sănătate, prosperare întru toate şi v ă urăm în graiul
nostru străbun: «V iv a t, crescat, flo r e a t!».
Să trăiască, să crească şi să înflorească Biserica O rtodoxă Bulgară,
în frunte cu Sanctitatea Voastră !
La mulţi a n i!».
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Tuturor vorbitorilor le-a răspuns Sanctitatea Sa Maxim, care în cu
vinte emoţionante a adus mulţumiri tuturor membrilor Sfîntului Sinod
al Bisericii Bulgare, tuturor delegaţiilor prezente şi tuturor clericilor şi
credincioşilor aflaţi în marea catedrală Sf. Alexandru Nevschi, pentru
toate d ovezile de simpatie şi preţuire ocazionate de aniversarea zilei de
naştere a Sanctităţii Sale.
La Palatul Sfîntului Sinod a urmat apoi o festivitate în cadrul căreia,
după ce a rostit un cuvînt de om agiere şi felicitare, Dl. Liubomir Popov,
vicepreşedinte al Ministerului Afacerilo r Externe .şi preşedinte al De
partamentului pentru problem ele Bisericii Ortodoxe Bulgare şi ale Cul
telor religioase, a decorat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Maxim, pe alţi
membri ai Sf. Sinod şi alte personalităţi bisericeşti, cu medalia com e
m orativă « A 40-a aniversare a eliberării Bulgariei de sub jugul fascist».
In continuare, în numele Sf. Sinod, I.P.S. Pimen a decorat pentru a
doua oară pe Sanctitatea Sa Patriarhul M axim cu Ordinul de aur «Sfîntul
Climent de O hrida» ; apoi reprezentanţii diferitelor instituţii şi sectoare
de activitate din cadrul Bisericii Bulgare au prezentat m esaje şi daruri
prilejuite de amintitul eveniment.
La sfîrşit a vorb it Sanctitatea Sa Patriarhul Maxim , care a mulţumit
conducerii de stat şi D-lui Liubomir Popov pentru acordarea medaliei
comemorative, precum şi tuturor acelora care au ţinut să participe, în
diferite moduri, la aniversarea Sanctităţii Sale.
A urmat apoi o recepţie oferită la Palatul Naţional al Culturii «Ludmila J ivk ova», la care au participat toţi membrii delegaţiilor, membrii
Sf. Sinod al Bisericii O rtodoxe Bulgare, personalităţi ale v ie ţii ştiinţi
fice şi' culturale din Sofia.
A participat, de asemenea, Dl. Liubomir Popov, vicepreşedinte al
Ministerului Afacerilo r Externe, preşedintele Departamentului pentru
problem ele Bisericii O rtodoxe Bulgare şi ale Cultelor religioase.
In cadrul acestei recepţii oficiale a luat cuvîntul academicianul Balevschi, membru al Consiliului de Stat, care a vorbit despre rolul Bise
ricii Bulgare în cadrul statului bulgar şi aportul ei la rezolvarea proble
melor care frămîntă poporul bulgar şi omenirea contemporană. A răs
puns Sanctitatea Sa Patriarhul Maxim.
Luni, 29 octombrie, ziua naşterii Sanctităţii Sale, toate delegaţiile
însoţite de membrii Sf. Sinod al Bisericii O rtodoxe Bulgare au vizitat
mînăstirea Dragalevschi, reşedinţa de vară a Patriarhului bulgar. In
după-amiaza aceleiaşi zile, la Palatul patriarhal din Sofia a avut loc un
concert festiv prezentat de Corala preoţilor din Sofia şi de Corala Cate
dralei Sf. Alexandru Nevschi, după care a fost prezentat un film docu
mentar în legătură cu festivităţile ce au avut loc la Sofia, la împlinirea
a 30 de ani de la restabilirea Patriarhatului bulgar.
Marţi, 30 octombrie, delegaţiile bisericeşti au avut itinerarii d eose
bite. D elegaţia Bisericii noastre, împreună cu delegaţia Bisericii Elene,
însoţite de I.P.S. M itrop olit G rigorie de Loveci şi de I.P.S. M itropolit
Ioanichie de Sliven, au vizitat mînăstirea «Acoperăm întul M aicii Dom
nului» din oraşul Samocov şi impunătoarea Catedrală a oraşului, fostă
reşedinţă mitropolitană. La restaurantul din frumoasa staţiune Borovăţ,
situată în apropiere, s-a servit dejunul, în cadrul căruia au rostit cuvîntări toţi ierarhii prezenţi,
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încheind îşirul cuvintărilor, I.P.S. M itropolit Teoctist a subliniat im
portanţa momentului şi a tuturor manifestărilor bisericeşti care au avut
loc în aceste zile la Sofia pentru viaţa Bisericilor Ortodoxe. I.P.S. Sa a
spus, printre a lte le : «Sîntem recunoscători Sanctităţii Sale Patriarhului
Maxim şi Sf. Sinod al Bisericii O rtodoxe Bulgare pentru acest moment
de manifestare a solidarităţii O rtodoxiei, pentru că această sărbătoare
nu este numai a Bisericii Bulgare, ci este o sărbătoare a întregii
Ortodoxii.
Sîntem recunoscători, în acelaşi timp, conducerii de stat a Republicii
Populare Bulgaria, D-lui Todor J ivk ov, unul dintre marii prieteni con
temporani ai României, care împreună cu Dl. N ico lae Ceauşescu,
preşedintele României, şi Dl. Constantin Karamanlis, preşedintele
Republicii Elene, fac zid de pace pentru apărarea şi prosperitatea ţărilor
din Balcani, pentru ca şi Bisericile noastre să-şi poată desfăşura nestin
gherit şi în deplină siguranţă activitatea lor».
M iercuri, 31 octombrie 1984, delegaţia Bisericii noastre a făcut o
vizită protocolară la Ambasada R. S. România din Sofia.
în seara aceleiaşi zile, delegaţia Bisericii noastre a pornit şpre
Bucureşti. La Gara centrală din Sofia delegaţia a fost condusă de I.P.S.
M itropolit Pancratie, şi II.PP.SS. M itrop oliţi Filaret şi Ioanichie, de
PP.SS. Episcopi Ghelasie şi Ilarion, de Protodiacon Dr. V. V elianov, se
cretarul Cabinetului patriarhal, şi de Prof. Simeon D ivcev. A u fost de
asemenea de faţă Dl. consul M ircea M arinca de la Ambasada R. S. R o
mânia din Sofia, şi Pr. Alexandru-Arm and Munteanu, parohul comuni
tăţii ortodoxe române din Sofia.
La sosirea în Gara de N ord din Bucureşti, delegaţia noastră a fost
întîmpinată de către : P.S. Episcop V asile Tîrgovişteanul, vicar pa
triarhal, Arhim. N ifo n Mihăiţă, consilier patriarhal, şi de alte persoane
oficiale.
Participarea delegaţiei Bisericii O rtodoxe Române la festivităţile de
la Sofia a constituit un nou şi important moment în manifestarea rapor
turilor de respect şi preţuire existente între cele două Biserici surori.
Pr. prof. DUMITRU DIMA

ROLUL BISERICII ÎN PROMOVAREA ÎNCREDERII
ÎNTRE OAMENI
Ierom. drcl. IRINEU POP

Vrem urile noastre se caracterizează printre altele printr-o d e zv ol
tare deosebită şi mereu crescîndă a conştiinţei unităţii şi solidarităţii
noastre cu oamenii de pe tot globul pămîntesc. La naşterea şi creşterea
acestei conştiinţe globale au contribuit şi uriaşele progrese ştiinţifice
şi tehnice care au micşorat distanţele, înlesnind şi intensificînd comuni
carea şi deplasarea rapidă la distanţă a oamenilor. «Trăim într-un secol
al marilor realizări ale inteligenţei omeneşti —„ am ajuns pe lună, c ir
culăm în spaţiul extraterestru şi în domeniul tehnicii am ajuns la per
formanţe inim aginabile» \
Prin m ijloace de comunicare tot mai perfecţionate se fac cunoscute
omenirii întregi, într-un timp foarte scurt, toate întîmplările, realizările,
eşecurile, nenorocirile care se petrec în orice colţ al Planetei, fapt care
solicită pe omul zilelor noastre să participe într-un fel oarecare la viaţa
şi activitatea întregii omeniri. Căci «toată creaţia, reprezentată şi culmi
nată de om, stă în faţa lui Dumnezeu şi poate să-L adore în adevăr şi să
găsească repaus în El, ori poate să-L respingă şi astfel să întunece şi să
contamineze lumea cu toate consecinţele acestei d ecizii» 2.
De pe poziţiile la care a ajuns azi progresul social, oamenii îşi fău
resc idealuri şi-şi propun ob iective pentru a căror înfăptuire contează
din ce în ce mai mult aportul încrederii reciproce. încrederea poate
stimula salturile cele mai spectaculoase în toate dom eniile de activitate,
căci aşa cum spunea Prea Fericitul Patriarh Iustin la al II-lea Congres
al F.D.U.S. (17— 18 ianuarie 1980), «Dragostea, frăţietatea şi unitatea îşi
găsesc cel mai rodnic teren într-o atmosferă de pace, de dreptate, de
bună înţelegere, de respect şi preţuire reciprocă». Ori toate acestea nu
* Lucrare de sem inar alc ătu ită şi susţinută în cadrul pregătirii do ctoratului în
T eologie sub îndrum area Pc. prof. Dumitru Radu, care a da,t şi avizul pentru publicare.
1. Dr. A ntonie P lăm ădeală, M itropolitul A rdealului, Lucrările sesiunii ordinare
anuale atComitetului Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Geneva, 19—28
iulie 1982, în «B iserica O rtodoxă Rom ână», C (1982), er. 9—10, p. 804.
2. Bernard H ăring, Free and Faithtul in Christ, voi. III, London, 1979, p. 116.

749

INDRUMÂRI PASTORALE

pot avea loc într-o lume în care lipseşte încrederea între oameni şi po
poare 3.
Ceea ce lipseşte lumii moderne este în primul rînd această încre
dere. Am intindu-ne de Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a oferit şi
încă se oferă ca «pîinea v ie ţii» pentru viaţa lumii noi găsim putere să
ne dedicăm unul altuia şi cauzei tuturor oamenilor. Şi printr-o astfel de
angajare vom găsi noi posibilităţi să actualizăm credinţa, încrederea
noastră şi să invităm şi pe alţii la o participare responsabilă, căci «în 
crederea în bine este cea care ne mînă spre adevăr şi dreptate» 4.
Problema încrederii între oameni şi popoare este o problemă a că
rei fericită împlinire întîmpină o serie de piedici, cum ar fi neînţelegerile
posibile în cadrul unităţilor mai mici ale comunităţilor de oameni. Este
una din problem ele de căpetenie ale existenţei zilelor noastre faţă de
care Biserica ia atitudine în Duhul păcii propovăduit de Mîntuitorul
Hristos. Biserica nu se ocupă în mod special de form ele şi structurile
sociale, dar întrucît creştinii aparţin atît Bisericii cît şi societăţii, ea
precizează atitudinea creştină fundamentală în relaţiile dintre oameni
şi slujeşte binele obştesc 5.
«V ia ţa în comunitate pretinde oamenilor respectarea reciprocă a
v alorii morale, adică încrederea reciprocă ca suport şi element de c o
eziune a relaţiilor sociale» 6.
Prin încredere se asigură pacea şi coexistenţa paşnică a naţiunilor,
libertatea şi egalitatea popoarelor, colaborarea si ajutorul reciproc între
state, dezvoltarea multilaterală a omului în cadrul societăţii, dragostea
faţă de patrie, munca pentru binele comun, năzuinţa spre progres $i spre
o viaţă tot mai fericită. De aceea în contextul lumii actuale, creştinăta
tea este îndatorată mai mult ca oricînd să mediteze asupra înţelesului pe
care-1 are cuvîntul «în cre d e re » şi Biserica are îndatorirea sfîntă să
slujească pentru promovarea ei astăzi din moment ce «slujirea este
răspunsul afirmativ al Bisericii dat poporului şi năzuinţelor lui pe drumul
progresului material şi spiritual» 7.
1.
T em e iurile teo lo gice
ale încrederii între oam eni

Transformările profunde care au loc în societatea modernă cer o
raţională şi mai eficace folosire a posibilităţilor şi resurselor omului, for
marea unei persoane creatoare cu un unghi mare de deschidere asupra
vieţii, capabil să se adapteze la ritmul accelerat al dinamicii sociale ;
3. * * * Acţiuni specifice ale Bisericii Ortodoxe Române In sprijinirea poziţiei
României de întărire a păcii şi de Începere de urgenţă a dezarmării nucleare, în
«G lasul B isericii», XLI (1982), nr. 4— 6, p. 347.
4. Proverbe şi cugetări armeneşti, Bucureşti, 1979, 933, p. 83.
5. Omul şi convieţuirea socială, Cugetări şi reilecţii, A ntologie realizată de
E usebiu M ihăilescu, Bucureşti, 1981, 3212, p. 458.
6. M itropolit Dr. N icolae M ladin, Prof. Diac. Dr. O rest B ucevschi, Prof. Dr. C on
stantin Pavel, Prof. Diac. Dr. Ioan Z ăgrean, Teologia Morală Ortodoxă, voi. II, Bucureşti,
1980, p. 263.
7. Pr. A sist. Dumitru Gh. Radu, Biserica Ortodoxă Română şi viaţa nouă a po
porului român, în «B iserica O rtodoxă Rom ână», XCI (1973), nr. 6, p. 681.
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capabil de a lupta «îm potriva tuturor piedicilor ce stau în calea fericirii
oam enilor» P.
M arile prefaceri sociale ale epocii au produs schimbări în ce pri
veşte modul creştin de a sluji societatea omenească, de a concepe parti
ciparea omului la crearea istoriei. «A cţiunea politică, planificarea e co
nomică, dezvoltarea tehnologiei sînt determinate înlăuntrul lim itelor
fiecărei naţiuni. In vederea creşterii conştiinţei de interdependenţă,
creştinii cu toţi oamenii de bună-voinţă ar trebui să fie în stare să se
elibereze de vech ile paradigme restrictive şi să creeze un nou cadru
pentru confruntarea noii situaţii eliberate pentru noi iniţiative. în acest
moment istoric credinţa noastră într-un Dumnezeu este testată de lib er
tatea noastră de a acţiona în solidaritate pentru această lu m e 9. Ori
solidaritate fără încredere nu există. «încrederea nu este decît răspunsul
reciproc al încrederii» 10, deci un atribut al prieteniei şi solidarităţii.
In etapa istorică actuală, cînd aspiraţiile pentru realizarea dreptăţii
sociale — premisă a unui n ivel de viaţă superioară pe pămînt — , con
centrează în jurul ei eforturile tuturor forţelor iubitoare de bine din
întreaga lume, B isericile sînt chemate să-şi aducă şi ele contribuţia lor,
p otrivit misiunii încredinţate de M întuitorul Hristos, sînt chemate să
cultive încrederea între oameni prin exercitarea diaconiei creştine.
Aceasta înseamnă participarea şi angajarea Bisericii în tensiunea şi în
lupta de a face lumea mad umană şi încetul cu încetul mai justă, de a
urca treptele unei v ie ţi superioare printr-un efort comun plin de în
credere, încrederea reciprocă fiind calitatea socială cea mai de seamă u .
Această participare a Bisericii, la rîndul ei, nu trebuie privită ca o
simplă necesitate istorică, ci ca o corelaţie şi coresponsabilitate umană
întemeiată teolo gic şi dogmatic pe : originea comună a tuturor oame
nilor şi paternitatea divină asupra tuturor, ce im plică egalitatea şi în
crederea între ei •, pe fraternitatea divină prin acelaşi Răscumpărător
întrupat şi pe aspectul comunitar sobornicesc al omului şi al Bisericii,
Trupul tainic al lui Hristos.
a)
O riginea comună a tuturor oam enilor şi paternitatea d ivină ce
se întinde asupra tuturor, care im plică egalitatea şi încrederea în tre ei.
La baza încrederii şi bunelor relaţii dintre oameni, Sfîntul loan Gură
de A ur aşează în primul rînd comunitatea de origine, toţi oamenii avînd
acelaşi strămoş (Fapte 17, 26), pe Adam, creat de însuşi Dumnezeu după
chipul său. «Tuturor a dat un singur cap, pe Adam. De ce nu sîntem
toţi făcuţi din pămînt ? De ce nu sîntem toţi perfecţi ca el ? Pentru ca
şi naşterea şi creşterea şi faptul de a ne naşte unii din alţii să ne unească
unii cu alţii» n . Ori această unire im plică încredere. T oţi oamenii îşi
desfăşoară viaţa în acelaşi cadru cosmic căci un singur Dumnezeu poartă
grija tuturor oamenilor, cărora le-au fost încredinţate aceleaşi ad evă
ruri veşnice că toţi sînt chemaţi la moştenirea cea veşnică. «Num ai cu
diavolul n-avem nimic comun, dar cu toţi oamenii avem atîtea lucruri
8. Omul şi convieţuirea socială..., 4057, p. 590.
9. B em ard H ăring, op. cit., v oi. III, p. 133.
10. Omul şi convieţuirea socială..., 3200, p. 456.
11. Ibidem, 3203, p. 457.
12. Sfîntul Ioain G ură de Aur, Omilia XXIV la I Corinteni, 3 : P.G. LXI, col. 289.
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comune. Ei au aceeaşi natură ca şi noi, locuiesc acelaşi pămînt şi se
hrănesc cu aceleaşi alimente, au acelaşi Stăpîn, au prim it aceleaşi legi,
au fost chemaţi la aceleaşi bunuri» 13. Lipsa încrederii între ei ar fi o
jignire la adresa Părintelui comun al tuturor, Tatăl creator, căci dra
gostea de Dumnezeu nu poate exista fără dragostea de frate (I Ioan 3, 17).
Tot pentru a trăi în înţelegere, în unire şi încredere reciprocă, Dum
nezeu a dat prim ilor oameni acelaşi loc, acelaişi grai în care să se în
ţeleagă şi care s-a diversificat mai tîrziu. A v în d în vedere intenţia C rea
torului care prin toate a v o it să fim o unitate, Sfîntul Ioan Gură de Aur,
recomandă încrederea pentru păstrarea unităţii a s tfe l: «D e c i dacă sînteţi zidire (a lui Dumnezeu) nu trebuie să vă rupeţi între voi, fiindcă
atunci nu veţi mai fi zidire ; şi dacă sînteţi aceeaşi creatură nu trebuie
să v ă dezbinaţi, ci să vă îngrădiţi cu acelaşi gard al în ţele g e rii» 14. Or,
numai încrederea oferă climatul propice pentru instaurarea şi domnia
înţelegerii şi armoniei dintre oameni.
Deci, lumea de pe tot întinsul Planetei formează o u n itate; albi,
negri sau galbeni, toţi deopotrivă sînt făpturi ale lui Dumnezeu şi egali
îndreptăţiţi să se bucure de pîine şi lumină în această viaţă. Dacă toţi
oamenii sînt egali întreolaltă, dacă toţi sînt fraţi, atunci sentimentul ega
lităţii trebuie să ia o formă specifică în sufletul creştinului, anume aceea
a în crederii care se poate defini ca sentimentul iubirii şi preţuirii
aproapelui nostru ca pe fratele nostru de sînge şi înconjurarea acestuia
cu faptele iubirii fraterne a cărei calitate esenţială este încrederea
(I Tesal., 2, 19).
b)
Fraternitatea divină prin acelaşi Răscumpărător, Fiul lu i D um 
nezeu cel întrupat. Prin preluarea trupului omenesc în ipostasul divin
al Logosului, a fost consfinţit la maximum trupul omenesc cu toate tre
buinţele l u i ; de aici se desprinde temeiul teologic al tuturor năzuinţe
lor, satisfacerea — în condiţii optime — a n evoilor trupeşti, a bunăstării
materiale care nu e posibilă acolo unde lipseşte încrederea între oameni,
ca liant care asigură oricărei societăţi trăinicia şi roadele. Aceasta pen
tru că, prin jertfa de Răscumpărare am deven it toţi mădulare ale lui
Hristos, căci El a îmbrăcat condiţia noastră umană în întregul ei şi s-a
jertfit pentru toţi în mod e g a l ; astfel Hristos a restaurat umanitatea,
aşezînd-o în El. Prin Întruparea şi Jertfa sa, Iisus Hristos a restabilit
omenirea într-o nouă stare de comuniune, stare în care credinciosul a
devenit liber să iubească şi să slujească pe semenul său, după chipul
iubirii şi slujirii lui Iisus Hristos 15. Pe acest temei dogmatic al Întru
pării şi Răscumpărării, creştinii sînt chemaţi să aibă mai multă încredere
între ei, «să fie solidari cu cei din marginea v ie ţii şi să devină semne ale
iubirii lui Hristos, care, a trăit şi s-a jertfit pentru to ţi» ie.
Egalitatea tuturor oameniloT stricată prin păcat a fost refăcută şi
restabilită în şi prin Mîntuitorul Hristos (Gal., 3, 28) — această e ga li
13. Idem, Omilia l către Antiohieni, 12 ; P.G. XLIX, col. 33.
14. Idem, Omilia V IU la I Corinteni, 3 ; P.G. LXI, col. 72.
15. Diac. Prof. O rest Bucevschi, Hristos In viata socială, în «O rtod oxia», VII
(1955), nr. 1, p. 147.
16. Botez, Euharistie, Slujire, text adoptat la întrunirea C om isiei «C redin ţă şi
Constituţie», ţinută La Lim a-Peru, între 3— 15 ian uarie 1982, trad. de A n ca Manolache,
în «M itropolia Banatului», X X X III (1983), nr. 1—2, p. 36.
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tate a tuturor oamenilor în Hristos trebuie să devină realitate în planul
relaţiilor inter-umane şi sociale prin participarea şi împreună-lucrarea
noastră cu Dumnezeu şi cu toţi oamenii de bine din lume. «întruparea
stabileşte o dialectică între filantropie, sfinţenia lui Dumnezeu şi con
diţia păcătoasă a umanităţii. în timp ce noi participăm la iubirea şi
bucuria lui Dumnezeu, sîntem şi în solidaritate cu păcatul lum ii», sursa
v iolen ţei în um anitate17 care înseamnă lipsa de încredere între oameni,
d eveniţi fraţi prin opera de răscumpărare a lui Hristos.
«O etică creştină caută să arate că omenescul se poate recunoaşte
şi se poate menţine strict în noi toţi numai pe temeiul realităţii unei
atmosfere de încredere, care s-a creat prin umanitatea divină a lui Iisus
Hristos şi prin noua umanitate a tuturor oamenilor în Hristos, chiar dacă
ultima este numai în faza începutului» 18.
Domnul cel înviat şi-a manifestat dragostea Tatălui prin viaţa lui
pămîntească. El a fost prezent pentru orbi, ologi, paralitici. El ne-a
învăţat cu cuvîntul şi exem plul cum să facem din pămînt o locuinţă
plină de încredere. M întuitorul nostru a iradiat pace, bucurie, milă, în
credere, foame şi sete după dreptate ; tot aşa trebuie să facă şi creştinul
care, prin Botez s-a îmbrăcat în Hristos (Gal., 3, 27). Un creştin care
ştie că trupul său este un semn al încrederii nu va fi tentat să denigreze
viaţa trupească, ci va urma pe arhetipul şi modelul său divin, Iisus H ris
tos, care spune: «M a i mare dragoste ca aceasta nimeni nu are, ca viaţa
lui să şi-o pună pentru prietenii săi» (Ioan 15, 13), căci «nim ic nu este
aşa de propriu firii noastre — spune Sfîntul V asile — ca a fi în comu
niune unii cu alţii, a avea n evoie unii de alţii şi a ne iubi unii pe a lţ ii» 19.
c)
A spectul com unitar-sobornicesc al om ului şi al B isericii, Trupul
tainic al lu i Hristos. Omul nu-şi poate desfăşura viaţa şi nici desăvîrşi
persoana decît în comuniunea sa cu Dumnezeu, prin comuniunea de
viaţă cu semenii săi, întrucît prin natura sa este o făptură comunitar sobornicească. Omul, în calitatea sa de creatură după chipul lui Dum
nezeu, se află într-un d ialog cu Dumnezeu prin lume ca persoană cu
persoană şi deci în relaţie cu Dumnezeu şi cu semenii, împreună cu caTe
poartă acelaşi chip d ivin 20.
N im eni nu-şi este sieşi suficient, nimeni nu poate să-şi realizeze
integral fiinţa şi viaţa decît în comuniunea sa cu semenii. Persoana se
naşte, trăieşte şi se îm plineşte în societate ; persoana şi societatea se
află într-o legătură consubstanţială. De aceea «in d ivizii sînt mîntuiţi în
comunitate (în koinonia), nu fiecare pentru s in e »21, toţi sînt răspun
zători pentru ceilalţi pe care trebuie să-i privească cu încredere, căci
încrederea, ca rod al iubirii, este sufletul comuniunii. Alături de p rie
tenie, solidaritate şi iubire, încrederea constituie conţinutul acelei ca
17. M itropolit Emdlianos Tim iades, Proclamation in Liturgy and in culture, în
«The Jou rn al of the A nglican and Ea stern C hurches A sso ciatio n », No. 13, autumn,
1981, p. 28.
18. Paul Lehmann, Ethik als Antwort, Methodik einer Koinonia-Ethik, Chr. K aiser
V erlag, Munchen, 1966, p. 122.
19. Sfîntul V asile cel M are, Regulile Mari, III, 1 ; P.G. X X X I, col. 917 A.
20. Pr. Prof. D. Stăn ilo ae, Chipul lui Dumnezeu şi responsabilitatea Iui în lume,
în «O rtodoxia», X X V (1973), nr. 3, p. 535.
21. Paul Lehma<nn, op. cit., p. 50.
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pacităţi fundamentale de a realiza comuniunea cu Dumnezeu şi cu se
menii, care, de fapt, este un dat fiinţial al omului în calitatea de chip al
lui Dumnezeu.
Aspectul comunitar-sobornicesc al fiinţei şi existenţei umane im 
plică responsabilitatea şi coresponsabilitatea fiecăruia în parte. Acestea
îşi găsesc forma concretă de manifestare într-o slujire plină de încredere
a fiecărui creştin «pentru impunerea dreptăţii în viaţa fiecăruia dintre
locuitorii T errei şi în relaţiile dintre e i» 22.
A proapele nostru intrînd în comuniune cu Hristos, prin participare
la viaţa Trupului său tainic, nu mai este un individ detaşat, ci el fo r
mează un singuir trup cu toţi ceilalţi oameni, membri ai Bisericii. în
cadrul acestui Trup toţi sîntem mădulare unii altora. Această realitate
atrage după sine faptul că fiecare ne completăm şi ne desăvîrşim unii pe
alţii, că totul revine la unul, la unitate, iar fiecare se regăseşte întreg
în fiecare dintre ceilalţi. Legătura între Hristos şi Biserica sa şi dintre
membrii laolaltă în Hristos este o legătură de iubire şi s lu jire 23, fapt
care nu-i posibil decît prin solidaritate şi încredere în cadrul Bisericii,
aceasta fiind comuniunea celor ce participă la existenţa lui Dumnezeu
prin Hristos în Duhul Sfînt.
Credincioşii adunaţi în Biserică sînt adunaţi în Hristos al cărui Trup
şi Sînge îl primesc şi astfel îşi unesc fiinţa lor cu Hristos şi, în acelaşi
timp, cu toate membrele Bisericii, devenind prin gustarea din acelaşi
potir euharistie egali între ei şi înaintea lui Dumnezeu. A cest fapt tre
buie să-i determine la slujire reciprocă, la încredere între ei, la comu
niune prin iubire «atîta vrem e cît lumea rămîne cîmpul de activitate al
B is e ric ii»M, iar comunitatea eclezială şi euharistică rămîne temei şi
m odel creştin, «a l convieţuirii în spiritul păcii, al egalităţii, al îm părtă
şirii tuturor din aceleaşi bunuri, al slujirii reciproce şi al b u c u riei»25.
Rezultă 4eci, că fiecare credincios creştin are datoria morală de a
promova încrederea între oameni şi de a căuta forme noi de manifestare
a încrederii în epoca contemporană. în acest fel el sprijină Biserica în
opera de exercitare a diaconiei creştine într-o lume care se transformă
cu rapiditate, într-o lume în care «speranţa este acea formă a încrederii
care se îndreaptă spre v i i t o r » 26.
2. C ă i şi aspecte ale rea liză rii
încrederii între oam en i

Termenul de încredere are un sens foarte general desemnînd orice
interdependenţă între oameni (fie impusă, fie liber voită ) precum şi
orice participare liberă la viaţa şi activitatea altora. «încrederea în
22. Redacţia, Pace, încredere, dreptate, în «B iserica O rtodoxă Rom ână». C (1982),
nr. 9— 10, p. 757.
23. Pr. Lector D. Radu, Spiritualitate şi slujire la Stintii Trei Ierarhi, in «Studii
Teologice», X X V I (1974), nr. 3—4, p. 187.
24. E piscop -vicar p atriarh al A ntonie P lăm ădeală, Biserica slujitoare în Siînta
Scriptură, în Siînta Tradiţie şi în Teologia contemporană, în «Studii Teo lo gice», X XIV
(1972), nr. 5—8, p. 593.
25. Idem, Bisericile din Europa şi pregătirea Adunării generale a Consiliului Ecu
menic al Bisericilor, în «T elegrafu l Rom ân», 131 (1983), nr. 11— 12, p. 2.
26. Omul şi convieţuirea socială..., 771, p. 102.
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seamnă cinstirea persoanei căreia i se acordă şi, principial, ea trebuie
acordată tu tu ror»27. Noţiunea de încredere ca şi cea de solidaritate e x 
primă într-un fel legăturile elementare dintre oameni care printr-o culti
vare specială se dezvoltă, se perfecţionează devenind : maternitate, pa
ternitate, filiaţie, fraternitate, tovărăşie, prietenie, căci «încrederea este
cel dintîi element al prieteniei — spune Lacordaire — şi nim ic nu ră
neşte prietenia ca lipsa de încredere» 28.
încrederea nu trebuie să se transforme în credulitate, cu care cineva
îi destăinuieşte oricui, fără prudenţă, toate gîndurile şi preocupările
sale. Dar ea nu trebuie să fie însoţită mereu nici de suspiciune că în
acest fel poate d eveni neîncredere, lucru care ar periclita edificarea fi
rească a relaţiilor inter-umane şi s o c ia le 29. încrederea reciprocă nu se
poate întemeia decît pe o sinceritate fără excepţie ; «n u poate domni
decît acolo unde absoluta sinceritate e ridicată la rangul de principiu» 30.
Iubirea este cheagul ideal al solidarităţii şi încrederii umane ; ea
leagă pe oameni cu sentim entele cele mai frăţeşti, ea are puterea mira
culoasă de a deschide inim ile cele mai îm pietrite în egoismul lor şi de
a le îndrepta cu încredere spre alţii. Aşa cum iubirea de Dumnezeu nu
se poate separa de iubirea faţă de om, «credin ţa noastră în Dumnezeu
trebuie să cultive şi să devină încrederea în om. Acesta este un fapt
esenţial v ie ţii şi progresului înţelegerii între oameni şi naţiuni. în
această direcţie, în care e atît de mult de făcut, creştinii au de asemenea,
datoria să-şi orienteze efortu rile» 31.
La Conferinţa mondială religioasă pentru apărarea păcii de la
M oscova, în cadrul primei sesiuni plenare din 12 mai 1982, Prea Fericitul
Părinte Iustin Moisescu, Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române, spunea :
«A cu m în faţa gravelor prim ejdii care ameninţă viaţa omenirii, noi slu
jito rii diferitelor religii, ne simţim datori să ne sporim rugăciunile şi
eforturile pentru a trezi în sufletele oamenilor, fraţii şi credincioşii
noştri de pretutindeni, conştiinţa responsabilităţii lor faţă de supravie
ţuirea omenirii, de viaţa în lum e» 32.
încălcarea încrederii ce trebuie să domnească între oameni repre
zintă o subminare a păcii în lume. Eforturile pentru realizarea încrederii
şi a păcii vizează, în ultimă instanţă,, prom ovarea şi apărarea vieţii.
încrederea noastră nu e în afara istoriei pentru că încrederea noas
tră este în Dragostea Eternă, în Dumnezeu care este prezent în m ijlocul
istoriei umane şi o conduce spre realizare. «N o i trăim într-o lume care
este opera lui Dumnezeu şi care a fost bună, cum se spune în Cartea
27. Teologia Morală Ortodoxă, voi. II, p. 263.
28. Cugetări şi maxime pentru viaţă, cu lese de Arhim. Nifon Criveanu, Rm.
V îlcea, 1929, p. 271, 274.
29. Teologia Morală Ortodoxă, voi. II, p. 263.
30. Dicţionar al bunei-cuviinţe, Bucureşti, 1972, p. 169.
31. Pr. Prof. Constantin G aleriu, Spiritualitate şi slujire, în «Studii T eologice»,
X X X I (1979), nr. 5— 10, p. 752.
32. Participarea Prea Fericitului Patriarh Iustin în Iruntea unei delegaţii a Bise
ricii Ortodoxe Române la Conferinţa Mondială «Oamenii de religie pentru apărarea
darului sacru al vieţii împotriva catastrofei nucleare* (M oscova, 10—14 mai, 1982), în
«G lasul Bisericii», XUI (1982), nr. 4—6, p. 329.
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Facerii (1, 12) şi faţă de care avem răspunderea s-o păstrăm bună şi s-o
asistăm şi ajutăm în suspinul ei, cum spune Sfîntul P a v e l» (Rom. 8, 2 2 )33.
Apărarea şi consolidarea încrederii între oameni este nu numai o
trebuinţă şi un im perativ al lumii contemporane, ci şi o înaltă îndato
rire religioasă izvorîtă din învăţătura descoperită credincioşilor de
Dumnezeu. Încrederea este o datorie morală ce poate fi îndeplinită de
toţi care îşi dau seama că slujirea în duh creştin a lumii depinde în cea
mai mare măsură de angajarea personală şi de identificarea cu semenii
în aşa fe l încît «e u » şi «tu » să devină — în acelaşi timp — dătător şi
primitor. «în crederea trebuie să fie reciprocă, căci lipsită de recipro
citate, ea nu-şi poate îndeplini integral funcţiunea ei s o c ia lă »34.
V aloarea proprie o dobîndeşte creştinul în măsura în care afirmă
valoarea semenilor săi, în măsura în care se uită pe el însuşi şi stă în
slujba semenilor, motorul acestei slujiri fiind încrederea. Plinătatea
v ieţii noastre rezultă numai din comportarea pe care ne-o impune con
ştiinţa răspunderii faţă de semeni în care trebuie să avem deosebită în
credere, în baza originii noastre comune şi a fraternităţii noastre în
Iisus Hristos. Totuşi acordarea încrederii trebuie să fie însoţită de pru
denţă îşi precauţie. Dacă putem şi trebuie să iubim pe toţi, încrederea
însă trebuie să fie acordată cu rezervă pentru că «nesocotirea încrederii
din partea celui ce a primit-o se răsfîrnge asupra celui ce o acordă,
putîndu-i aduce mari pagube morale şi m a te ria le»35. De aceea Thales
din M ilet spunea : «N u te încrede în oricine» 36.
în viaţă omul nu trebuie să se vadă numai pe el însuşi, ci ochiul lui
trebuie să privească departe, pretutindeni unde oameni ca el v or să
trăiască în fericire şi orice faptă a lui trebuie să întărească dragostea de
viaţă, dorurile lor sfinte pentru libertate, bucuria de a-tşi m îngîia copiii
şi de a se devota bunei lor creşteri, dreptul lor pentru pîine şi răgazul
pentru orice vis frumos. Căci sîntem chemaţi de Dumnezeu la slujirea,
cu încredere, a semenului prin eliberarea de interesele personale e g o 
iste, urmînd pilda lui Iisus Hristos care a luat asupra Sa totul, făcîndu-se
solidar cu adîncul pierzaniei noastre pentru că ne-a iubit (Ioan 3, 16).
«Hristos a făcut totul pentru noi. Dacă este adevărat că El este viaţa
lumii să ne facem m esagerii hotărîţi ai acestui adevăr ai credinţei, ai
v ie ţii» 37.
C ît p riveşte modul de exercitare a încrederii între oameni, aceasta
se face a s tfe l: pe plan teoretic prin colaborarea în domeniul filantropic
în chestiunile sociale îşi internaţionale şi apoi prin aspiraţii comune în
ce priveşte viaţa şi misiunea Bisericii, mai ales prom ovarea Dreptăţii
sociale şi a păcii, căci, încrederea oferă climatul propice pentru instau
rarea păcii, iar pacea este consubstanţială cu d rep tatea: «Pacea va fi
lucrul dreptăţii şi roada dreptăţii va fi liniştea...» (Isaia 32, 17)38; pe
plan practic încrederea se manifestă prin responsabilitatea tuturor oa
33. Dr. A ntonie P lăm ădeală, M itropolitul A rdealului, Lucrările sesiunii ordinare
anuale..., p. 804.
34. Teologia Morală Ortodoxă, voi. II, p. 263.
35. Ibidem.
36. Cugetări greceşti, Bucureşti, 19&1, 706, p. 94.
37. Dr. A ntonie P lăm ădeală, M itropolitul A rdealului, Lucrările sesiunii ordinare
anuale..., p. 807.
38. Pace, încredere, dreptate..., p. 757.

75

6

BISERICA ORTODOXĂ RO M Â NĂ

menilor pentru prietenii lor din apropiere şi din depărtare. Prin e xe r
citarea încrederii, laicii d evin samarineni cultivaţi, care fac creşti
nismul demn de crezare prin practicarea concretă a iubirii faţă de se
meni pe întreg întinsul v ie ţii sociale, dovedind solidaritate cu semenul
şi neexcluzînd nici pe cel de altă credinţă şi nici pe c e i care nu practică
nici o credinţă religioasă. Prin încredere reciprocă şi iubire reciprocă,
toate formaţiunile creştine îşi pot uni eforturile în slujirea cerinţelor
m ateriale şi spirituale ale lumii de azi, prin asigurarea armoniei intre oa
meni şi popoare, prin zidirea binelui social.
Deci, în contextul lumii actuale încrederea apare ca un deziderat
m ajor al vieţuitorilor Terrei a cărui realizare este im posibilă într-o
lume plină de inechităţi sociale, de nedreptate, de suspiciune între
oameni şi popoare. Încrederea în raporturile umane este revoluţionară,
căci nu există putere acolo unde lipseşte în c re d e re a »39.
O încredere universală trebuie făcută treptat pornindu-se de la le 
găturile cele mai intime şi mai apropiate între oameni care, odată desăvîrşite în sfera relaţiilor lor pot asigura o întindere a acestei încrederi
la o sferă mai largă şi aşa mai departe pînă cînd v or triumfa şi v o r con
verg e aceste învăţăminte ale dragostei de oameni într-o încredere şi în
frăţire universală a tuturor. S-ar putea distinge mai multe trepte prin
care cultivarea gradată şi înţeleaptă a încrederii la nivelul fiecăruia va
duce la împlinirea ei desăvîrşită, căci «o ric e încredere este prim ejdi
oasă dacă nu este totală» 40.
V iaţa individului uman începe în legătură de încredere, cu a pă
rinţilor şi a fam iliei pentru a continua cu a grupărilor sociale mai largi
şi în urmă cu a patriei şi a om enirii întregi. Există o încredere în toate
dom eniile v ie ţii şi activităţii, aşa cum rezultă din descrierea treptelor
încrederii.
1) Prima treaptă este încrederea în sine, sinceră şi echitabilă, faţă
de ceea ce alcătuieşte în fiecare chipul lui Dumnezeu. «M a i presus de
toate să aveţi încredere în v o i înşivă — spune Goethe — că atunci şi
ceilalţi v -o a r a tă »41. Încrederea în sine evocă sentimentul propriei
noastre valori, înalţă sufletul şi-l pregăteşte pentru aprigele lupte zil
nice. Încrederea în sine se verifică prin încrederea în oameni.
2) încrederea polarizată în nucleul v ie ţii omeneşti care este familia.
Legătura fam iliei se lărgeşte în perspectiva unei preţuiri revărsate a
oamenilor într-un sentiment de înfrăţire umană în care, fiecare om apare
apropiat semenilor în cadrul marii fam ilii a umanităţii care are un «P ă 
rinte comun» din care îşi trage numele orice neam în cer şi pe pămînt
(Efes., 3, 15).
3) Comunitatea de ocupaţii — foarte strînsă — mai ales cînd nu mai
este legată de un anume loc şi cînd răspunderea şi contactul cu aceleaşi
problem e de muncă creează o solidaritate plină de încredere a meşte
şugului, a ocupaţiei sau a profesiei. Astfel, în econom ie însăşi produc
ţia este o lucrare socială cu o dublă solidaritate şi încredere şi anume :
faţă de generaţiile anterioare prin faptul că muncitorul foloseşte un uti
laj, procedee tehnice, idei, care i-au fost transmise de cei ce l-au pre
39. Omul şi convieţuirea socială..., 3206, p. 457.
40. Cugetări iranceze, Bucureşti, 1982, 721, p. 140.
41. Reflecţii şi maxime, Bucureşti, 1969, p. 214.
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cedat şi faţă de celelalte funcţii sociale, întrucît societatea d evine un
organism în care toate părţile sînt necesare unele altora şi ca atare tre
buie să existe între ele, legătura încrederii. Şi în domeniul intelectual
trebuie să existe o solidaritate, o încredere căci astăzi ştiinţa nu mai
este posibilă fără colaborarea savanţilor din toate ţările.
4) Comunitatea de ţinut care im plică cultivarea bunelor relaţii de
pace, prietenie şi încredere între popoarele învecinate. încrederea c o
mună este singura direcţie ce poate da sens oamenilor, care prin orga
nizare crescîndă duce la o mai mare sinteză şi unitate. «A ic i ne despăr
ţim de individualişti, de egoiştii care caută să crească excluzîndu-i pe
ceilalţi din punct de vedere individual, naţional sau rasial. Viaţa se mişcă
spre unificare. încrederea noastră poate fi realizată numai dacă îşi gă
seşte expresie într-o mai mare coeziune şi mai mare solidaritate
umană» 42.
5) Colaborarea armonioasă în sprijinul dragostei faţă de om a ma
rilor confesiuni creştine între ele, precum şi a marilor relig ii actuale,
cultivînd pacea, solidaritatea, prietenia şi încrederea reciprocă între
toate popoarele lumii. Caracterul planetar al p oliticii contemporane care
are ca scop apărarea ţării şi salvarea păcii şi decolonizarea, contribuie
la accelerarea acestei conştiinţe planetare şi, deci, a încrederii, la care
trebuie să ia parte relig iile lumii în colaborare activă multilaterală, căci
solidaritatea, care implică încredere, este o problemă de aspiraţie şi
unitate comună. Pentru creştin — spune Teilhard de Chardin — este
«viaţa în sine cu toate aspiraţiile sale, pe care el trebuie să le îmbră
ţişeze într-un spirit de totalitate şi unificare» 43.
A ceste domenii sau trepte ale încrederii reciproce, constituie tot
odată, şi factorii ce contribuie la stabilirea solidarităţii şi încrederii în
tre oameni şi p o p o a re : factori economici, intelectuali, politici şi alţi
factori obiectivi.
Încrederea se manifestă în societate, în învăţare, în muncă, în artă,
— în toate aceste forme de activitate apar dificultăţi şi problem e la
care omul cu încredere răspunde prin diverse modalităţi de rezolvare.
O întîlnim la muncitorii care înving vînturile şi arşiţa cîmpiilor, d ogoa
rea cuptoarelor de topit metale sau de copt pîine, care «im pun ascul
tare» m aşinilor şi instalaţiilor, lemnului sau fierului, ce le intră în mînă.
Pe măsură ce societatea ajunge la stadii din ce în ce mai evoluate, în
crederea are de făcut faţă unor sarcini mai complexe. Ea trebuie să spo
rească în funcţie de acumulările şi salturile calitative înregistrate în
domeniul ştiinţei, tehnicii, culturii în general, relaţiilor morale, atitudinii
faţă de frumos etc.
Pentru buna funcţionare a organismului social, pornind de la forma
cea mai simplă — fam ilia — şi extinzîndu-se pînă la societatea compusă
din totalitatea oamenilor, încrederea bazată pe iubire trebuie să domine
orice relaţie între oameni. Şi aceasta dă v ie ţii conţinut şi sens că «p en 
tru cei ce ştiu să iubească, viaţa este umplută de o frumuseţe senină,
frumuseţe la care contribuie, implicit, încrederea ca atribut al iubirii» 44.
42. T eilhard de Chardim, The Future oi Mari, N ew York, 1964, p. 72.
43. Ibidem, p. 79.
44. Frfere Roger de Taize, Fleurissent Ies deserts du coeur, Jou rn al, Taize, 1982,
p. 111.
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Legăturile economice, comerciale, diplomatice, schimburile de de
legaţii, contactele personale între oameni au întărit prietenia între po
poare, au sporit încrederea îşi înţelegerea reciprocă. încrederea reciprocă,
la rîndul ei, pregăteşte terenul pentru întîlniri internaţionale în genere
şi aceste întîlniri favorizează soluţionarea pe cale paşnică a diferendelor
şi problemelor internaţionale.
Participarea efectivă la cauza sfîntă a păcii are nevoie de încredere
în om, încredere care fiind un izvor de dragoste şi bunăvoinţă este în
stare să cureţe legăturile dintre oameni, de ură, neîncredere şi alte ne
înţelegeri care împiedică apropierea dintre ei şi popoare, căci «n eîncre
derea ucide p rie te n ia »4S.
La deschiderea lucrărilor Sesiunii ordinare anuale a Comitetului Cen
tral al C.E.B. (G eneva, 1982,19 iulie), I.P.S. M itropolit Antonie al A rdealu
lui, spunea : «în lumea noastră creştină ca şi în lumea culturii îşi civilizaţiei
noastre actuale s-a instalat de mult un fel de dezechilibru căruia tre
buie să i se găsească de urgenţă remediul înainte de a nu fi prea tîrziu.
Acest dezechilibru se manifestă, pe de o parte, cu p rivire la lumea creş
tină, dacă nu peste tot, prin continua fărîmiţare a creştinismului în
grupuri antagoniste, cel puţin prin incapacitatea 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 rela
ţiilor dintre state, prin pregătirea parcă inevitabilă a unei catastrofe nu
cleare la scară planetară, egală cu o sin u cid ere»46.
Deci, pe de o parte există, iar de altă parte e o misiune ce revine
indivizilor, popoarelor şi Bisericilor. M anifestînd încredere şi exercitînd-o, creştinii dovedesc maturitatea conştiinţei de răspundere faţă de
situaţia lumii întregi, precum şi în direcţia sprijinirii active tot mai in
tense a idealurilor lumii contemporane. Oamenii care refuză riscul vie ţii
umane, care caută mai mult siguranţa decît adevărul salvator şi care se
ţin mai mult de trecut decît de viitor, ofensează darul şi sarcina încre
derii. Căci realizarea subiectului adevărat se datoreşte semenului care
are răspundere pentru altul «D acă nu răspund chemării altuia la comu
niune, la servire, la dragoste, sînt vin o va t de recăderea acelui subiect
în întuneric. Trebuie să aştept un tu ca să d evin eu», afirmă un cu
noscut teolo g român... «T u nu este un lucru dat ci o misiune, o datorie,
ceva de înfăptuit prin credinţa m ea». Semenul ca fiinţă liberă s e 'r e a li
zează prin încrederea sau credinţa noastră secondată de iu b ire47. Creş
tinul autentic este un om al încrederii, conştient că încrederea îţi cere
să acţionezi responsabil pentru alţii, în misiunea Bisericii de a sprijini
eforturile de ridicare a nivelului de viaţă şi de îm plinire a aspiraţiilor
spre mai bine ale tuturor pentru zidirea cea nouă a omului şi a lumii,
pentru o vieţuire paşnică şi prosperă pe acest pămînt.
45. O mul şi convieţuirea socială..., 3210, p. 458.
46. Dr. A ntonie Plăm ădeală, M itropolitul A rdealului, L ucrăriic sesiun ii ordinare,
anuale..., p. 804.
47. Prot. Dr. D. Stăn iloae, Iisus Hristos sau Restaurarea omului, Sibiu, 1943, p. 23. 25.
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3. Biserica şi edificarea încrederii între oameni
Năzuinţa aceasta de realizare a încrederii între oamenii de pe tot
pămîntul a devenit o preocupare generală a omenirii. A stăzi cînd fie 
care biruinţă nouă a tehnicii asupra timpului şi spaţiului face din om e
nire o mare fam ilie unită, Biserica ca şi comunitatea umană nu poate rămîne străină de viaţa în societate, «nu poate fi contrară lumii pentru că
nu duce o viaţă ruptă de lume. Ea şi-a desfăşurat misiunea şi viaţa ei
avînd înţelegere faţă de realităţile concrete, variate, istorice ale cre
dincioşilor s ă i»48.
Tema încrederii ca izv or al progresului material şi spiritual e o
temă în primul rînd a creştinismului. Rolul Bisericii în crearea, spori
rea şi întărirea spiritului de încredere reciprocă este de neînlocuit, da
torită faptului că încrederea are ca izv or dragostea, iar dragostea a
adus-o în lume creştinismul. De aceea, Sfîntul Irineu, episcopul Lyonului (t 202) spunea: «Biserica este un răspuns divin original la Dumnezeu
care iubeşte umanitatea pînă la punctul de a deveni întrupat în ea, şi
a murit pentru ea» 49. Desigur că pentru a prom ova încrederea între oa
meni Bisericile creştine trebuie să-şi în vioreze conştiinţa unităţii şi soli
darităţii lor în Hristos.
Biserica prom ovează încrederea prin desfăşurarea diaconiei umane
şi sociale, ducînd o viaţă activă pentru adevăr, dreptate, libertate, uma
nitate, frăţietate, pace între oameni şi popoare, săvîrşind acte de iubire
îndrăzneaţă în lumea de azi. Biserica îşi legitim ează existenţa şi rostul
ei întreţinînd un dialog continuu cu lumea şi aspiraţiile ei, cu proble
mele mari ale vrem ii căci ea «ca instituţie şi ca popor al lui Dumnezeu
trebuie să acţioneze în solidaritate cu toţi oamenii de bunăvoinţă pen
tru binele lum ii» 30.
Biserica prom ovează încrederea reciprocă prin realizarea unei uni
tăţi de mărturisire şi de acţiune puse în slujba transpunerii în viaţă a
celei mai înalte porunci a M în tu itoru lu i: iubirea faţă de semeni (Ioan
13, 35). Biserica prom ovează încrederea între oameni sprijinind năzuin
ţele tuturor oamenilor de bine indiferent de orientarea lor ideologică şi
politică, religioasă şi filozofică, prom ovarea unei existenţe demne de
fiinţa umană. In faţa Bisericii lui Hristos, in d ivizii şi popoarele sînt egali
şi trebuie să aibă încredere unii în a lţ ii; Biserica îi priveşte astfel şi
ca Trup al lui Hristos, ascultă glasul lumii moderne, îl interpretează şi-l
valorifică la lumina cuvîntului divin punîndu-se cu generozitate în slujba
omului pe care-1 p riveşte cu încredere. Arătînd că «societatea trebuie
să-şi transforme structurile sociale şi relaţiile personale în aşa fel încît
toţi oamenii să aibă acces la egala d e zv o lta re 51.
Biserica se află pe linia prom ovării încrederii între oameni atunci
cînd prom ovează şi înlesneişte convorbirile şi negocierile, atunci cînd
condamnă teoriile şi practicile rasiste propovăduind învăţătura despre
48. E piscop -v icar p atriarh al A ntonie P lăm ădeală, Biserica slujitoare..., p. 300— 301.
49. Sf. Irineu, Adversus haereses, IV, 34, I ; P.G. V II, 1084 A.
50. B em ard Hăiring, op. cit., voi. III, p. 130.
51. Dr. A ntonie P lăm ădeală, M itropolitul A rdealului, Bisericile din Europa şi pre
gătirea Adunării generale..., p. 2.
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egalitatea tuturor raselor şi tuturor popoarelor, precum şi ob ligativita
tea respectului reciproc, a ajutorării şi colaborării frăţeşti şi fimd pre
zentă alături de toţi cei ce luptă pentru înlăturarea defin itivă din viaţa'
om enirii a exploatării, înrobirii şi discrim inărilor rasiale. Biserica pro
m ovează încrederea, întrucît se simte responsabilă «pentru propăşirea
lumii, pentru desfiinţarea cauzelor ce generează m izeria şi nefericirea
omului. In momentul naşterii acestei responsabilităţi se naşte şi proble
ma sprijinirii mişcărilor care se străduiesc să schimbe structurile sociale,
economice, coloniale ale orînduirii vechi, la eliberarea omului de sub
robia omului, pentru o societate mai nouă şi mai prom iţătoare» 52. Or,
o dată realizate aceste deziderate im plicit este instaurată şi încrederea,
căci societatea şi lumea nouă nu pot fi instaurate decît pe tem elia în
crederii desăvîrşite între oamenii pămîntuiui.
Biserica prom ovează încrederea reciprocă adresînd creştinilor «c h e 
marea la o m oralitate de responsabilitate mondială» 53, căci aşa cum
spunea M gr. Paul W erner Scheele, episcop de Wurzburg, la a doua întîlnire a Conferinţei B isericilor Europene cu Consiliul Conferinţelor Epi
scopale Europene Rom ano-Catolice (16— 20 noiembrie 1981), «creşti
nismul nu-şi face datoria atunci cînd vindecă un număr de răni sociale
ici şi colo, ci atunci cînd, prin măsuri globale, vindecă tot răul şi cînd
pune în lumină valoarea, atît a individului cît şi a totului» M. Biserica
cultivă încrederea propovăduind şi acţionînd concret pentru a se pune
mai presus de orice interes, de orice valoare, demnitatea umană şi con
cordia frăţească, perspectivele de bucurie şi prosperitate, care nu se
v or putea naşte niciodată din război, ci din prietenie, solidaritate, sin
ceritate, încredere şi pace. Or, «asigurarea păcii nu poate fi fructuoasă
dacă B isericile nu duc o activitate educativă în vederea instaurării unui
climat de încredere» 55.
încrederea este starea firească a v ieţu irii popoarelor în înţelegere
unele cu altele, bazată pe dreptate, respect reciproc, egalitate şi inter
dependenţă, dar în acelaşi timp ea este şi un dar de sus, ceresc, ce întă
reşte şi sprijină această stare firească şi, in acelaşi timp, este şi o m i
siune şi poruncă dumnezeiască de îndeplinit în istorie care face din fie 
care dintre noi slujitori ai încrederii, pentru că Iisus Hristos venind în
lume a adus speranţă şi încredere celor slabi, dezmoşteniţi, strîmtoraţi şi
însetaţi după dreptate socială.
Prin consfătuiri interconfesionale, conferinţe interteologice, m o
ţiuni de protest îm potriva actelor de agresiune şi a pregătirilor de război,
semnarea apelurilor pentru pace şi a m esajelor de solidaritate cu cei ce
luptă pentru binele şi fericirea omenirii, ca şi prin diferite alte acţiuni
comune, cultele religioase din patria noastră desfăşoară o lucrare rod
nică de zidire şi consolidare a păcii, de prom ovare a încrederii şi înfră
ţirii. «Reprezentanţii şi credincioşii cultelor din România sprijină cu
52. Dr. Pentek Arpăd, Prin lucrarea Duhului Siînt liber pentru slujirea lumii, în
«Studii Teologice», X XX (1979), nr. 5— 10, p. 737.
53. Bernard Hăring, op. cit., voi. III, p. 133.
54. f Antonie Plămădeală, Episcopul Buzăului, A doua întîlnire a Conferinţei Bi
sericilor Europene cu Consiliul Conferinţelor Episcopale Europene Romano-Catolice
(1&-20 noiembrie 1981), în «Biserica Ortodoxă Română», XCIX (1981), nr. 11— 12, p. 1211.
55. Dr. P6ntek Arpâd, art. cit., p. 740.
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hotărîre şi consecvenţă toate aceste iniţiative şi acţiuni, nu numai pen
tru realismul şi profundul lor umanism, ci şi pentru că ele corespund în
seşi credinţelor şi convin gerilor lor religioa se» 56.
Acţiun ile pentru pace şi încredere între oameni înfăptuite cu spri
jinul ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române,
s-au făcut cunoscute şi peste hotare prin scrisori irenice, apeluri şi m e
saje pentru pace, cuvîntări, declaraţii, interviuri în cadrul vizitelor fă
cute unor conducători bisericeşti de peste hotare. Prin aceasta Biserica
noastră a oferit pilda v ie a încrederii şi a arătat Bisericilor din lume că
«între slujirea lui Dumnezeu şi slujirea oamenilor există o strînsă co
relaţie : în slujirea lui Dumnezeu se cuprinde slujirea oamenilor, iar
responsabilitatea faţă de om şi faţă de omenire constituie pentru creştini
şi răspundere faţă de Dumnezeu» 57.
Biserica O rtodoxă Română, de pe p oziţiile sale proprii şi în numele
principiilor Evangheliei lui Iisus Hristos, aduce partea sa de contribuţie
sinceră şi devotată la îmbunătăţirea v ie ţii m ateriale şi spirituale a
omenirii, sprijinind eforturile acesteia pentru desfiinţarea oricărei forme
de exploatare şi discriminare, pentru respectarea principiilor demnităţii
umane, pentru «crearea unui climat favorabil încrederii, păcii, înţele
gerii şi dragostei între toţi, precum şi a condiţiilor politice, a instaurării
lor în viaţa internaţională» 58.
Ca membră în Consiliul Ecumenic al Bisericilor, în Conferinţa Bi
sericilor Europene şi în Conferinţa Creştină pentru Pace, Biserica noas
tră participă activ la sprijinirea eforturilor lumii contemporane, pentru
o viaţă mai prosperă, pentru întărirea prieteniei, înfrăţirii şi colabo
rării paşnice între popoare, în vederea realizării binelui comun, a bună
stării şi a perfecţiunii în toate dom eniile şi îndeosebi pentru ridicarea
vieţii morale a omului de care depind toate celelalte. Or, această con
solidare a încrederii între oameni o face Biserica noastră, arătînd prin
exemplul propriu că nu numai credincioşii creştini sînt «poporul lui
Dumnezeu», ci toţi oamenii, care sînt fraţi ai lui Hristos, şi, deci, obiect
al solicitudinii noastre frăţeşti.
Biserica O rtodoxă Română e o Biserică slujitoare ce înţelege că ea
şi credincioşii ei sînt daţi lumii ca semn a] încrederii. Ea e conştientă
că prin încredere, dragostea lor poate lărgi orizonturile lumii. în fid e
litate către dragostea şi promisiunile Mîntuitorului Iisus Hristos, ei pot
rupe cercul strimt al prieteniei cu acei care pot răspunde dragostei şi să
aducă viaţă nouă şi libertate celor fără încredere, bolnavi, oprimaţi, v i
novaţi. De aceea pe plan intern şi la numeroase întruniri internaţionale,
Biserica noastră a ţinut să dovedească interesul ei deosebit acordat cau
zei încrederii, păcii şi apropierii dintre oameni şi popoare, precum şi
altor problem e m ajore ale v ie ţii contemporane.
în scopul realizării acestor năzuinţe sfinte ea ne îndeamnă «să fim
fermenţi de unitate, de dragoste şi de pace între oameni şi popoare. Să
oferim soluţii practice şi paşnice conflictelor care bîntuie lumea... să
56. Pentru dezarmare şi pace. Adunarea cultelor din România (25— 26 noiembrie
1981), Bucureşti, 1982, p. 146.
57. Pr. Prof. D. Stăniloae, Slujitori ai lui Dumnezeu şi slujitori ai oamenilor, în
«Biserica Ortodoxă Română», LX XXVIII (1970), nr. 3—4, p. 413.
58. Pentru dezarmare şi pace..., p. 148.
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găsim m ijloacele şi căile, cuvintele şi faptele care să ducă la un salt
calitativ..., să găsim o soluţie creştină a crizei în care se zbate lumea de
aici aflată în pragul catastrofei din urmă» 59.
în concluzie, s-ar putea spune că, întrucît niciodată ca acum p riv i
rile omenirii nu s-au îndreptat cu atîta speranţă către viitor, niciodată
n-a fost mai unanim atestată calitatea încrederii de factor al progresu
lui, de condiţie primordială a coexistenţei paşnice, a reglementării pro
blemelor internaţionale litigioase.
«încrederea este cea mai puternică forţă creatoare» 60, care, orien
tată în viitor, susţine speranţa om enirii pentru o lume mai bună şi mai
dreaptă, susţine efortul ei în drumul către victoria finală.
însuşire prin excelenţă umană, podoabă de aur a sufletului om e
nesc, încrederea favorizează progresul şi prosperitatea în dragostea so
cială şi ridică gîndurile oamenilor spre idealuri de pace, concordie, co
laborare şi fraternitate. încrederea ne îndeamnă la acţiuni pentru schim
bări importante în opinia publică, în înţelegerea şi crearea culturii, în
sistemul economic, fiind deci un izvor al ridicării v ie ţii pe plan spiri
tual, cultural şi economic.
Minunat element de coeziune, încrederea, întărită de iubire, creează
spiritul de solidaritate şi-ţi ajută să constaţi că niciodată nu eşti sin
gur, că alături de tine ai nenumăraţi fraţi şi prieteni pe care trebuie să-i
slujeşti cu devotament, fiindcă slujirea lui Dumnezeu se validează, se
v erifică prin slujirea oamenilor (M atei 25, 40).
Viaţa împreună este idealul încrederii, o culme a umanităţii. Numai
prin încredere se poate produce adevărata coeziune, fră ţie tate ; «numai
prin ea oamenii se nasc, prin ajutorul reciproc, în spirit, depăşind viaţa
cea după trup. Iar naşterea în spirit înseamnă înălţarea la rangul de
personalitate» 61.
Atunci se va ajunge la acea pace ce în Evanghelie poartă numele
grav de reconciliere (îm păcare), care înseamnă începutul unei v ie ţi noi,
înseamnă o primăvară a fiinţei noastre. Şi fiindcă «ceea ce este adevă
rat între persoane, tot aşa şi între naţiuni», aceasta ar însemna o p ri
măvară a reconcilierii tuturor p op oa relor62.
De aceea Biserica O rtodoxă Română, urmînd tradiţiei ei de veacuri,
sprijină eforturile păstoriţilor săi pentru zidirea v ie ţii celei noi în pa
tria noastră, precum şi lupta întregului popor român pentru pace şi de
zarmare, pentru o lume în care să domnească libertatea, încrederea,
accesul şi dreptul egal al tuturor oamenilor la demnitate şi fericire.
Şi tot de aceea Biserica O rtodoxă Română, în cadrul ecumenismului local şi al mişcării ecumenice mondiale, prom ovează spiritul de în
credere atît de necesar astăzi pentru instaurarea pe pămînt a unei noi
ordini bazate pe dreptate, pace, frăţietate şi dragoste universală, im pe
rative inaugurate prin venirea lui Iisus Hristos în lume.
59. Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Lucrările sesiunii ordinare
anuale..., p. 807.
60. Maxime şi cugetări din tolclorul şi literatura rusă şi sovietică, Bucureşti,
1974, 660, p. 84.
61. Prot. Dr. D. Stăniloae, Iisus Hristos sau Restaurarea omului..., p. 27.
62. Roger de Taize, op. cit., p. 168.
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P R O F E Ţ II V E C H I U L U I T E S T A M E N T
P R O P O V Ă D U I E S C P A C E A , SE R O A G Ă
ŞI L U P T A P E N T R U E A
Pr. dr. GHEORGHE PASCHIA

Misiunea încredinţată de Dumnezeu profeţilor Vechiului Testament
presupunea şi propovăduirea păcii în întreitul ei înţeles : pacea sufle
tească sau individuală, pacea cu Dumnezeu şi pacea cu aproapele.
Aceste .trei feluri de pace sînt propovăduite astăzi de preoţi cum
se arată în prim ele trei aliniate din ectenia mare de la Sfînta Liturghie
şi de la alte Laude şi Ierurgii b isericeşti: «Cu pace..., Pentru pacea
de sus..., Pentru pacea a toată lumea, Domnului să ne rugăm !».
M ulţi bărbaţi şi femei au fost numiţi profeţi în Vechiul şi Noul
Testament. Dintre ei am ales pentru prezentul studiu pe cei de la care
avem texte pentru pace. Aceştia sînt :
Isaia. Profetul Isaia a trăit şi a activat cu opt secole înainte de
întruparea Mîntuitorului Hristos.
Pacea, ca şi sănătatea, este un dar cu care omul se naşte. Cînd am
pierdut pacea şi n-o putem recîştiga prin propriile noastre mijloace,
o cerem de la Dumnezeu rugîndu-ne, căci «El sălăşluieşte pacea», scrie
Isaia (45, 7), adică El ne-o dă cînd o cerem cu credinţă.
Rugăciunea pentru pace este scurtă. Profetul ne dă un model, atit
pentru pacea individuală cît şi pentru pacea colectivă : «Doamne, —
se roagă el — , revarsă pacea peste noi, căci toate lucrurile noaslre
pentru noi le-ai făcut» (26, 12). Şi continuă tot cu un sfat scurt ca din
oartea lui Iahve : «Să caute ocrotirea mea şi cu mine să fie în p ace»
(27, 5). Se repetă partea a doua a frazei, ca să se alraga mai mult aten
ţia asupra ei.
Ca moralist, profetul Isaia întrebuinţează cuvîntul pace împreună
cu două virtuţi : dreptatea şi nădejdea. «Pacea va fi lucrul dreptăţii ;
roada dreptăţii v a fi liniştea şi nădejdea în v e ci de veci. Atunci p o
porul meu va locui într-un loc de pace, în sălaşuri de nădejde, şi în
adăposturi fără g rijă » (32, 17— 18). Textul acesta este foarte important,
în el se defineşte pacea, ca «roadă a dreptăţii», definiţie ce n-o găsim
la alţi profeţi.
In Biblia tipărită de «Societatea Biblică pentru răspîndirea Bibliei
în A n glia şi străinătate», ediţia din 1924, textul din Isaia este tradus
astfel : «Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii — odihna
şi liniştea pe vecie. Poporul meu v a locui în locuinţa păcii, în casa fără
grijă şi în adăposturi liniştite».
Diferenţa între traducerea textului din Biblia Sf. Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române şi textul din Biblia Societăţii Biblice Britanice este
mult diferită, ca şi înţelesul lui. Cînd cineva nu ne face dreptate, ne
supărăm, ne tulburăm, pierdem pacea sufletească. Dacă altcineva inter
vine şi ni se face dreptate, ne liniştim, recîştigăm pacea pierdută. Pacea
aceasta este «roada dreptăţii». Popoarele care sînt nedreptăţite, îşi pierd
liniştea, îşi pierd pacea şi ajung la revoltă dacă nedreptăţirea lor pro
vine de la conducători. Dacă însă sînt nedreptăţite de alte popoare din
afara graniţelor lor, pornesc la război.
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Pacea dintre noi şi Dumnezeu tulburată prin călcarea Legii sfinte
se restabileşte tot prin dreapta împlinire a poruncilor divine. Deci şi
pacea sufletească sau individuală, şi pacea cu semenii, şi pacea cu Dum
nezeu, se cîştigă şi se păstrează prin dreptate. Cu alte cuvinte, pacea
morală şi pacea politică depind de dreptatea ce ni se face sau pe care
o facem ; ea singură e «roada dreptăţii», cum zice profetul, dacă este
afirmativă. Raţionamentul acesta nu se poate face înlocuind cuvîntul
dreptate din traducerea Bibliei Sfîntului Sinod cu cel de neprihănire din
traducerea Bibliei Societăţii Biblice Britanice. In nici un caz pacea po
litică nu este şi nu poate fi rod al neprihănirii.
Dacă cei ce fac dreptate, cei drepţi se bucură de «roada dreptăţii»,
de pace, este logic, natural ca cei ce săvîrşesc nedreptăţi, fărădelegi,
cei nedrepţi, să nu aibă pace. «N im en i nu cheamă în sprijinul său drep
tatea — scrie profetul Isaia — şi cu cinste nici un judecător nu h o
tărăşte ; ci toţi îşi pun nădejdea în lucruri deşarte şi vorb e fără r o s t;
zămislesc silnicia şi nasc păcatul. Picioarele lor aleargă spre fărădelegi,
grabnice să verse sînge n e v in o v a t; cugetele lor sînt cugete viclene, în
calea lor sălăşluiesc pustiirea şi prăpădul. Nu cunosc drumul păcii şi
pe urmele lor nici o dreptate, cărările lor sînt întortocheate ; şi cine
porneşte pe ele nu ştie de pace» (59, 4 şi 7— 8).
Isaia compătim eşte pe omul drept şi cinstit, care dorind să aibă
pace se luptă, dar cade răpus de răutatea omenească. «Dreptul — scrie
el — pierde, şi nimeni nu ia aminte ; se duc oamenii cinstiţi şi nimănui
nu-i pasă că din pricina răutăţii a pierit cel drept, ca să intre în p ace»
(57, 1— 2). Pentru cei ce caută pacea, dar săvîrşesc fărădelegi, Profetul
dă un avertisment sub formă de maximă, de sentinţă universală, for
mulată de Iahve : «N u este pace — zice Domnul — pentru cei fără
d eleg e» (48, 22). Şi ca să arate cît de important este avertismentul, ca
să arate că acest aforism trebuie învăţat şi ţinut minte de către toţi
spre a se feri de fărădelegi, îl repetă : «C ei fărădelege n-au pace, zice
Domnul» (57, 21).
Profeţii nu numai certau şi ameninţau poporul pentru nerespectarea Legii sfinte, ci şi mîngîiau, încurajau. Aceasta era metoda p re
dicilor profeţilor pe care a practicat-o şi Isaia. Ca m îngîiere, ca încu
rajare a poporului, el îi aminteşte că Iahve are cu Israil un «legăm înt
al p ăcii» în virtutea căruia celor ce se v o r pocăi, celor ce se v o r în
drepta, iarăşi le v a da pacea.
Dumnezeu a încheiat două feluri de legăminte cu poporul lui Israil :
Legămîntul de credinţă (Fac., 17, 2 şi 19) şi Legămîntul de pace veşnică
(Isaia 54, 10 ; Iez., 37, 26). Faptul acesta, de a se încheia un legămînt
de pace asemănător legămîntului de credinţă, arată marea importanţă
ce o avea pacea propovăduită de profeţi şi apărată cu aceeaşi stăruinţă,
curaj şi sacrificiu, pe care le-au arătat faţă de'credin ţa într-un singur
Dumnezeu spiritual.
T ot ca m îngîiere i se făgăduia poporului aducerea diferitelor ma
teriale de care aveau nevoie, instalarea păcii la judecători şi dreptatea
la stăpînitori. «In loc de armă îţi v o i aduce aur ; în loc de fier, argint,
şi în loc de lemn, aram ă; în loc de pietre, fier. Şi v o i pune judecători
ai tăi pacea şi stăpînitor peste tine dreptatea (60, 17). Cea mai mare
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m îngîiere şi bucurie o va avea poporul lui Israil cînd v a veni Mesia,
«Domnul păcii», al păcii universale, al păcii «care nu va avea hotar,>.
«Căci prunc s-a născut nouă, un fiu s-a dat nouă, a cărui stăpînire e
pe umărul lui şi se cheamă numele lui : înger de mare sfat, sfetnic mi
nunat, Dumnezeu tare, biruitor, domn al păcii, părinte al veacului ce
va să fie. Şi mare va fi stăpînirea lui şi pacea lui nu va avea hotar.)
(9, 5— 6).
Pentru că în textul acesta Isaia a prevestit un M esia al păcii, cum
a şi fost Domnul nostru Iisus Hristos, nu un M esia războinic, cum îl
aşteptau evreii, Biserica O rtodoxă a introdus cuvintele Profetului în
slujba Pavecerniţei mari împărţite în 7 stihuri ce se cîntă cu refrenul
«Cu noi este Dumnezeu». Fiindcă de la prevestirea venirii lui M esia
aveau să treacă circa 800 de ani pînă la îm plinirea profeţiei, trebuia
ca poporul să aibă nădejde, Profetul se roagă : «N ăd ejd e neclintită, tu
ne v e i păstra pacea noastră, căci întru tine ne punem nădejdea. N ăd ăj
duiţi în Domnul de-a pururi, căci Domnul Dumnezeu este tăria cea v e ş 
nică» (26, 3— 4).
Ierem ia. Profetul Ieremia şi-a împlinit misiunea profetică în sec.
VII î.d.Hr., în timpul cînd perşii, purtînd război contra regatului Iudeei,
au asediat şi au dărîmat Ierusalimul şi templul sfînt, ducînd poporul
în robia babilonică.
Profeţii n-au fost contra războaielor de apărare, le-au sprijinit chiar,
povăţuind pe regi, încurajîndu-i (I R egi 20,- 13— 18), sau informîndu-i
de ce se întîmplă în tabăra duşmană, prin darul lor de a vedea la dis
tanţă. R egele Siriei a chemat pe slugile sale şi le-a în tre b a t: «Spuneţi-mi care dintre ai voştri este în legătură cu regele lui Israil ?». Şi
răspunzînd unul din slujitori a zis : «Nim eni, stăpînul meu rege. Dar
Elisei proorocul, pe care-1 are Israil, spune regelui lui Israil pînă şi
cuvintele ce le grăieşti tu în odaia ta de culcare» (I V Regi 6, 11— 12).
înainte de a pleca la război, regii ţineau să întrebe pe prooroci.
«Şi a zis Iosafat : Nu mai este oare aici vreun prooroc al Domnului
ca să întrebăm pe Domnul prin e l ? » (III R egi 22, 7). Şi vai de cel ce
nu asculta cuvîntul trimisului Domnului ! El plătea cu viaţa neascul
tarea lui, cum s-a întîmplat cu regele lui Israil, care nu a ascultat de
sfatul lui Miheia, fiul lui Imla (22, 28— 38). Dacă Sedechia, regele Iu
deei, ar fi ascultat de povaţa lui Ieremia, Ierusalimul n-ar fi fost trecut
prin foc şi sabie de Nabucodonosor, regele Babilonului ; poporul n-ar
fi fost dus în captivitate şi lui însuşi nu i s-ar fi scos ochii (Ier., 39).
Profetul Ieremia iubea pacea, singura care mai putea salva Ieru
salimul de la distrugere de către marea armată a lui Nabucodonosor.
Numai încheierea păcii cu duşmanii putea evita robia babilonică a po
porului. El ştia că o serie de ţări mai mari ca regatul Iudeei fuseseră
învinse de Nabucodonosor şi ca el ştiau şi regele Sedechia cu sfetnicii
lui. Ierusalimul asediat nu putea să reziste mult, oricît de vitejeşte ar
fi fost apărat. O încheiere a păcii cu duşmanul în condiţii umilitoare
era ruşinoasă, dar sănătoasă. M ai bine o pace ruşinoasă decît o moarte
sau robie sigură.
în afară de m otivul politic, pentru care Ieremia propovăduia în 
cheierea păcii cu Nabucodonosor, mai era unul religios şi cel mai de
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seamă. Misiunea lui profetică era de a vegh ea la respectarea Legii sfinte
de către conducători şi popor. Legea cuprinde mai multe legăminte fă
cute de Iahve cu poporul Israil. Intre aceste legăminte erau unele de
pace şi legămîntul de pace, mai mult decît alte legăminte făcute de
Iahve cu poporul Israil, va fi respectat, sau cum spusese profetul Isaia,
«nu se v a zdruncina» (Isaia 54, 10).
Iahve va pedepsi poporul lui Israil pentru fărădelegile lui, dar nu-1
va părăsi, iarăşi îi va da pacea, respectînd legămîntul păcii, cum a fă
cut-o şi altădată. Acesta era temeiul predicii pentru pace a profetului
Ieremia. El era încredinţat că aşa va fi şi acum cînd Ierusalimul era
as e d iat; totuşi părea îngrijorat şi îngrijorarea aceasta se ved e din ru
găciunile lui către Iahve : «A tunci am zis iarăşi : Lepădat-ai tu oare cu
totul pe Iuda ? Au doar te-a dezgustat cu totul Sionul ? Pentru ce ne-ai
lo v it aşa încît nu mai avem leac ? Aşteptăm pace şi iată nu-i nicidecum
bine ! Mărturisim, Doamne, necredinţa noastră şi fărădelegile părinţilor
noştri, căci am păcătuit înaintea Ta. Nu ne lepăda pe noi pentru nu
mele Tău ! Nu înjosi tronul slavei Tale ! Adu-ţi aminte şi nu strica le 
gămîntul Tău cu noi !» (Ier., 14, 19— 20).
Predicile lui Ieremia ar fi fost ascultate de rege şi popor, dacă n-ar
fi fost combătut de diferiţi prooroci mincinoşi. El se plînge de aceşti
prooroci în rugăciune, zicînd : «A tunci am zis : Doamne Dumnezeule, iată
proorocii le grăiesc : nu v e ţi vedea sabie şi foam ete nu va fi la voi, ci
v o i da în locul acesta pace necontenită. Iară Domnul mi-a răspuns :
P roorocii proorocesc lucruri mincinoase în numele Meu. Eu nu i-am tri
mis, nici nu le-am dat poruncă şi nici nu le-am g r ă it; ci ei v ă vestesc
vedenii mincinoase, ghicituri, deşertăciuni şi închipuiri ale inimii lo r»
(14, 13— 14).
Pentru popor era greu să cunoască cine este cu adevărat prooroc
al lui Iahve şi cine era prooroc mincinos. Intr-o discuţie, în faţa popo
rului, dintre Ieremia şi proorocul mincinos Anania, care i-a luat jugul,
simbolul robiei babilonice, de pe grumaz, şi l-a sfărîmat, Ieremia a dat
un criteriu de cunoaştere, zicînd : «Proo ro cii care au fost de mult îna
intea mea şi înaintea ta, au prevestit multor ţări şi regate puternice
război, strîmtorare şi molime. Cînd însă vreun prooroc a prevestit pacea,
atunci numai aşa a fost luat el ca prooroc cu adevărat trimis de Domnul,
dacă s-a împlinit cuvîntul acelui p rooroc» (28, 8— 9).
Cuvîntul pace era folosit de profetul Ieremia nu numai cînd povăţuia poporul înainte de asediul Ierusalimului sau în timpul celor doi ani
cît a durat, dar şi după ce s-a teirminat cu ducerea în robie a celor ce
au mai scăpat cu viaţă. în scrisoarea pe care a trimis-o celor robiţi
în Babilon, el scrie între altele şi această povaţă : «Şi îngrijiţi-vă de
bunăstarea în care v-am strămutat şi rugaţi-vă Domnului pentru dînsa,
căci în propăşirea ei v e ţi avea şi v o i pace \» (29, 7). Şi ca încurajare
con tinuă: «Ş i tu, robul meu Iacov, nu te teme — zice Domnul — nici
te spăimînta Israile, căci iată Eu te v o i mîntui din ţara cea depărtată şi
neamul tău îl v o i aduce din ţara robiei tale. Şi se va întoarce Iacov
şi va trăi în pace Şi în linişte şi nimeni nu-1 v a mai în grozi» (30, 10).
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Iezechiel. Profetul Iezechiel fiind dus de Nabucodonosor în Babilon
înainte de distrugerea Ierusalimului, şi-a început misiunea profetică
încă pe cînd trăia Ieremia, care a rămas în Ierusalim pînă la dărîmarea
lui şi a templului lui Solomon. P rofeţiile lui sînt din cauza aceasta pen
tru fiii lui Israil din patrie şi pentru cei din exil, certînd şi ameninţînd
pe idolatri şi mîngîind şi încurajînd pe cei care doreau pacea, pe cei
care doreau să se întoarcă la căminurile părinţilor ce erau părăsite.
«Fost-a către mine cuvîntul Domnului — scrie Iezechiel — şi mi-a zis :
Şi tu fiul omului zi : aşa grăieşte Domnul Dumnezeu ţării lui Israil :
vine, vin e sfîrşitul din cele patru laturi ale pămîntului. Iată vin e pieirea
şi vor căuta pacea, dar nu o v or găsi» (Iez., 7, 2, 26). .
C uvintele acestea le-a spus Iezechiel, ca şi Ieremia, cînd Ierusalimul
era asediat şi profeţii mincinoşi îi combăteau, încercînd să liniştească
poporul şi să-l îndemne la luptă, cum cereau conducătorii care nu voiau
să accepte pacea cu Nabucodonosor. Prooroci m incinoşi se ridicaseră şi
în exil, şi ei vorbeau ducînd în eroare poporul din exil şi din Ierusalim.
Din cauza aceasta Iezech iel este n evoit să lupte contra lor ca şi Ieremia.
El scrie : «A şa zice Domnul Dumnezeu : Pentru că spuneţi lucruri deşarte
şi pentru că veden iile voastre sînt minciuni, iată Eu vin asupra voastră
— zice Domnul Dumnezeu. M îna M ea va fi îm potriva acestor prooroci,
care văd lucruri deşarte şi prevestesc minciuni ; în sfatul poporului M eu
ei nu v o r fi, niei nu se v or înscrie în cartea casei lui Israil şi v or cu
noaşte că Eu sînt Domnul Dumnezeu. Pentru că ei duc poporul M eu în
rătăcire spunînd : pace, atunci cînd nu este pace. Nu mai sînt proorocii
lui Israil care au proorocit Ierusalimului şi i-au p revestit veden ii de pace,
atunci cînd nu era pace, — zice Domnul Dumnezeu» (Iez., 13, 8— 10
şi 16).
In cartea lui Ieremia citim cam aceleaşi cuvinte de pace, de care
se serveau cei ce se străduiau să adoarmă vigilen ţa poporului, să-i facă
nepăsători în faţa prim ejdiei ce-i pîndea la Ierusalim : «F iecare din ei,
de la mic pînă la mare, este robit de lăcomie, şi de la prooroc pînă la
preot, toţi se poartă mincinoşi, lecuind ranele poporului M eu cu ne
păsare şi zicînd : Pace ! Pace ! Şi numai pace nu-i» (Ier., 6, 13— 14).
Faptul acesta de a se folosi în Babilon aceleaşi cuvinte de pace care
s-au folosit în Ierusalim, dovedeşte că au fost exilaţi şi prooroci min
cinoşi, desigur în prima serie, cînd nu căzuse Ierusalimul, şi ei îşi con
tinuau propaganda printre exilaţi, căutînd să contrazică pe Iezechiel,
cum făcuseră cu Ieremia. Pacea politică a fost totdeauna controversată,
înainte de încheiere şi după încheiere, pentru că nu toti au fost satisfă
cuţi prin ea, mai ales cînd a fost impusă. In ce priveşte recîştigarea păcii
pierdute, fie că era vorba de pacea sufletească, de pacea cu Dumnezeu,
sau de pacea politică, Iezech iel vorbeşte de un legăm înt al păcii încheiat
cu Iahve, potrivit căruia statui teocratic din timpul lui David se va
restabili, şi încă de un legămînt de pace veşnic, legămînt de care a v o r 
bit şi Isaia.
« V o i pune peste oile M ele un singur păstor, care le va paşte ; v o i
pune pe robul M eu David ; el le va paşte şi el va fi păstorul lor. Iară
Eu, Domnul, le v o i fi Dumnezeu, iar robul M eu David le va fi prinţ între
ei. Eu, Domnul am grăit acestea. V o i încheia cu el legăm întul păcii şi
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voi depărta din ţară fiarele sălbatice, încît să trăiască oile m ele nepri
mejduite în pustie şi să doarmă în pădure» (Iez., 34, 23— 25). în vedenia
oaselor uscate este scris : «Ş i mi-a zis iarăşi Domnul : Fiul omului, oa
sele acestea sînt toată casa lui Israil. De aceea prooroceşte şi le zi : Aşa
grăieşte Domnul Dumnezeu : Iată Eu v o i deschide m ormintele voastre şi
vă v o i scoate pe voi, poporul Meu, din mormintele voastre îşi v ă voi
duce în tara lui Israel. V o i încheia cu ei legămîntul păcii, legămînt
veşnic v o i avea cu ei. V o i pune rînduială la ei, îi v o i înmulţi şi v o i aşeza
în m ijlocul lor locaşul M eu de v e c i» (Iez., 37, 11— 12 şi 26).
Vorbind alegoric, profetul Iezech iel prevesteşte renaşterea politică
şi morală a patriei şi poporului lui Israil, ca pe timpul lui David. în v re 
mea aceea poporul va trăi fără teamă, în pace sigură, căci Dumnezeu
va încheia cu el un legămînt al păcii veşnice. Ca să se încreadă în proorocie, el le vorbeşte de două ori despre legămîntul păcii şi nu în vorbe
naturale, ci în viziune profetică, cînd Dumnezeu vorbeşte prin om. Istoria
ne arată că Dumnezeu a respectat legămîntul păcii, dînd pace patriei
refăcute şi poporului, cît timp şi el l-a respectat, plinind poruncile Legii
divine. O rice legămînt, divin sau uman, durează atîta timp cît amîndouă
părţile contractante îi respectă clauzele. Dumnezeu nu suspendă clauzele
legămîntului pînă ce omul nu le-a c ă lc a t; şi atunci nu se grăbeşte,
aşteaptă un timp cu milă şi iertare îndreptarea, pocăinţa celui ce a g re
şit. Iubirea lui Dumnezeu şi dreptatea omului refac legămîntul păcii,
după învăţătura, lui Isaia urmată şi de Iezechiel.
Daniil. Profetul Daniil (sec. V II î.d.Hr.) fiind dus de tînăr în exilul
babilonic, împăratul Nabucodonosor a dat ordin să fie primit împreună
cu încă trei tineri conaţionali ai săi : Anania, M isail şi Azaria în şcoala
împărătească, pentru ca timp de trei ani să «în v eţe scrisul şi lim ba chald eilor», spre «a sluji în palatul îm păratului».
După absolvirea şcolii, cei patru iudei cu nume schimbate : Daniil
numit Belşaţar, Anania — Şadrac, M isail — Meşac, şi Azaria — Abed
N ego, «începură să slujească pe îm părat» (Dan., 1, 3, 7 şi 19). Pentru că
Daniil a spus împăratului visul şi tîlcuirea lui, a fost «pus guvernator
peste toate p rovinciile Babilonului şi cel mai de sus peste toţi înţelepţii
Babilonului. La rugămintea lui Daniil, împăratul însărcină pe Şadrac,
Meşac şi Ab ed N eg o cu ocîrmuirea provinciei Babilonului» (Dan., 2,
48— 49).
A v în d o slujbă oficială atît de mare, Daniil nu s-a ocupat de soarta
poporului său Israil, ca Iezechiel, şi nici n-a propovăduit sau prezis pacea
după întoarcerea din captivitate pentru poporul ales. în cartea lui nu se
găseşte cuvîntul pace decît ca o notare de cronicar, fără ca să se refere
p rofetic la poporul lui Is r a il; totuşi textele care cuprind cuvîntul pace
. sînt interesante pentru evrei şi pentru creştini.
După ce Daniil a scăpat nevătămat din groapa cu lei, «împăratul
Darie scrie la toate popoarele şi naţiunile care locuiesc peste tot pămîntul : Pacea voastră să sporească ! Poruncă iese de la mine ca în
tot cuprinsul îm părăţiei m ele să se teamă şi să tremure lumea înaintea
Dumnezeului lui Daniil, căci El este Dumnezeul cel viu şi care rămîne
în veci, şi împărăţia Lui nu se va nimici, iar stăpînirea Lui nu v a avea
sfîrşit» (Dan., 6, 26— 27).
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Scrisoarea aceasta care începe cu urarea de pace, este o mărturie
a vechim ii stilului epistolar întrebuinţat de Sfinţii A p ostoli şi Părinţii
apostolici. în sec. V II î.d.Hr., cînd a scris Daniil, pacea era dorită atît
de mult încît era pomenită şi la începuturile scrisorilor oficiale. Desi
gur, împăratul Darie, care cuprinsese ţările Orientului M ijlociu, între
buinţa cuvîntul pace mai mult în sensul supunerii. «Pacea voastră să
sporească», adică pacea care le-o impusese el. Este mare deosebire
între sensul urării de pace de la începutul Epistolelor Sfinţilor A p o s 
toli şi cel din scrisoarea lui Darie. Comună este numai tradiţia de a
scrie urarea de pace la începutul scrisorilor.
Lui Darie şi altora de felul lui i s-au potrivit şi se potrivesc şi azi
cuvintele scrise de Daniil mai departe : «D in pricina dibăciei lui, el va
face să izbutească înşelăciunea în mîna lui şi se va semeţi întru inima
sa şi în adevărata vrem e de pace va doborî pe mulţi. Si se va ridica
îm potriva principilor, dar va fi aruncat la pămînt nu de mînă omenească»
(Dan., 8, 25). A u fost dictatori care pentru ca să se menţină la putere,
au om orît în timp de pace mai mulţi oameni decît dacă ar fi fost în
război. Daniil îi ved e în veden ie ca în film, dar nu spune cine, unde
şi cînd ; poate au fost, poate sînt şi azi, poate vor fi în viitor. El vede
personaje care îşi joacă rolul istoric anonim, ca în următorul t e x t : «Fiica
împăratului de la miazăzi a venit către împăratul de la miazănoapte
ca să statornicească pacea. Dar ea nu va păstra tăria braţului său şi
nu va dăinui nici el, nici braţul lui ; şi va fi dată m orţii ca şi însoţi
torii ei şi copiii ei, sprijinitorul ei în acele vrem uri» (Dan., 11, 6).
în traducerea Bibliei Societăţii Biblice Britanice, ediţia citată, se
spune că «fata împăratului de miazăzi va veni ca nevastă la împăratul
de la m iazănoapte». Istoria cunoaşte cazuri, pînă aproape de secolul
nostru, cînd regi şi împăraţi îşi .căsătoreau fetele cu regi şi împăraţi
vecini sau cu fiii lor, dîndu-le zestre chiar provincii din ţară, ca să
aibă pace din partea lor sau să fie aliaţi în. cazuri de război. Pentru
pacea ţării s-au făcut şi se fac multe combinaţii şi cheltuieli, căci pacea
unei ţări este pacea cetăţenilor ei şi merită orice cheltuială.
între veden iile profetului Daniil care cuprind cuvîntul pace este şi
una religioasă : «A tunci s-a atins iarăşi de mine acela care avea înfă
ţişarea Fiului Omului şi mi-a dat tărie. Şi mi-a zis : Nu te teme om
plăcut lui Dumnezeu ! Pace ţie ! Fii tare şi bărbătos ! Şi pe cînd grăia
cu mine, m-am simţit mai bărbătos şi am zis : Spune Stăpîne, căci mă
simt îmbărbătat. Atunci el zise : Ştii tu oare pentru ce am venit la
tine ? Acum M ă v o i întoarce să fac război cu îngerul păzitor al Persiei şi cînd Eu mă v o i duce, iată că îngerul păzitor al G reciei va veni.
îţi v o i vesti ţie ceea ce este rînduit în cartea adevărului şi nimeni nu
poate să M ă ajute la aceasta decît M ihail, îngerul vostru păzitor» (Dan.,
10, 18— 21).
C uvintele Pace ţ ie ! sau la plural, Pace v o u ă ! s-au folosit ca fo r
mule de salut şi binecuvîntare în Vechiul Testament (Jud., 6, 2 3 ; I R egi
30, 21) şi în N ou l Testament (Luca 24, 36; loan 20, 21), iar din N oul
Testament au trecut în cărţile de cult. Cel ce le pronunţă, fie că salută
sau binecuvintează, trebuie să fie preot sau arhiereu, iar între purtă
tori de har să fie mai în vîrstă. «A c e la care avea înfăţişarea Fiului
Omului» — nu i se spune numele — a salutat sau a binecuvîntat în
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veden ie pe Daniil, acela trebuie să fi fost o fiinţă spirituală. El i-a
descoperit două lucruri necunoscute pînă atu n ci: 1) Fiecare naţiune are
un înger păzitor sau patron ; 2) Există un război nevăzut, spiritual, în
văzduh, la care iau parte şi îngerii.
N a u m . Dintre cei doisprezece profeţi mici, numai trei vorbesc în
cărţile lor despre pace : Naum, Zaharia şi M aleahi. Profetul Naum pro
fetizează pe la m ijlocul secolului V II î.d.Hr., după ce A siria supusese
Iudeea. Toată cartea lui este o prevestire a căderii N inivei, capitala
Asiriei.
Profetul ved e aievea pe cel ce aduce vestea cea mult aşteptată de
cădere a duşmanului care le răpise pacea multor popoare şi a neamului
său, şi îndeamnă la sărbătorirea even im en tului: «Iată că pe munţi sînt
picioarele celui ce binevesteşte, ale celui ce vesteşte pacea ! Prăznuieşte
ludo sărbătorile tale, plineşte făgăduinţele tale, căci nu va mai trece pe
ia tine duşmanul cel înverşunat. El este cu totul pierdut» (Naum 2, 1).
Za h aria. Fiindcă erau unele neînţelegeri între conducătorii politici
şi cei religioşi cu privire la măreţia templului de altădată şi modestia
celui ce se zidea acum, neînţelegeri ce aduseseră dezbinări şi descura
jări, profetul Zaharia, trimis poporului lui Israil de către Iahve după
intoarcerea din robia babilonică, le prevesteşte pe cel ce va zidi templul
şi va înfiinţa «un sfat de pace».
«A şa grăieşte Domnul S a v a o t: Iată un om care se va chema Odraslă,
acesta va odrăsli şi va zidi templul Domnului. Şi acesta va zidi templul
Domnului şi va fi înveşmîntat cu slavă şi va stăpîni şi va domni pe
scaunul l u i ; şi preotul va fi la dreapta lui, iar între amîndoi va fi un
sfat de p ace» (Zah., 6, 12— 13).
In altă parte a cărţii sale profetul Zaharia aminteşte poporului că
după cele suferite pentru păcatele lui, acum se bucură de pace şi va
primi toate bunătăţile de la Dumnezeu dacă va păzi anumite rîn d u ie li:
«Acum se fac semănături în bună pace. V ia îşi v a da rodul ei şi pămîntul va da darurile lui, cerul va lăsa să pice rouă, iar Eu v o i da în
stăpînirea rămăşiţei poporului toate bunătăţile acestea,, Iată rînduielile
pe care trebuie să le păziţi : să spună omul adevărul aproapelui său,
judecaţi şi daţi hotărîri drepte» (8, 12 şi 16).
Zaharia, ca şi Isaia, prezice suprema m îngîiere pe care o aştepta
poporul lui Israil, mai ales după robia babilonică : venirea lui Mesia,
care va pacifica lumea întreagă, începînd cu Ierusalimul, unde va intra
«drept şi biruitor» : «Bucură-te foarte fiica Sio n u lu i; veseleşte-te fiica
Ierusalimului, căci iată împăratul tău vine ia tine drept şi biruitor ;
El este smerit şi călare pe asin, pe fiul asinei. El va sfărîma carul cel
din Efraim, caii cei din Ierusalim şi arcul cel de război va fi rupt. El
va vesti pacea popoarelor şi împărăţia Lui se va întinde de la o mare
pînă la cealaltă şi de la Eufrat pînă Ia m arginile pămîntului» (9, 9— 10).
Evanghelistul Matei, istorisind intrarea triumfală a Mîntuitorului în Ie 
rusalim, înainte de arestare şi răstignire, citează această p rezicere a
profetului Zaharia (M atei 21, 5).
M a lea h i. Profetul Maleahi, mai tînăr decît Zaharia, a profetizat după
anul 433 î.d.Hr., mustrînd poporul pentru păcatele lui, iar pe le v iţi pentru nerespectarea curăţiei jertfelo r aduse la altar.
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«Iată că eu v o i smeri braţul vostru, arunca-vă-voi în faţă spurcă
ciunile voastre, întinăciunile praznicelor voastre, şi v e ţi fi măturaţi cu
ele. Atunci v ă veţi da seama că eu v-am poruncit rînduiala aceasta,
ca să fie legămîntul M eu cu Levi, zice Domnul Savaot. Am avut legămînt cu e l : viaţă şi pace. Şi i le-am dat, ca să se teamă de M ine şi să
se cutremure, şi el se temea şi se cutremura înaintea numelui M eu »
(Mal., 2, 3— 5).
Legămîntul de care se aminteşte aici a fost încheiat cu M oisi şi
se intitulează : Legăm înt de pace (Num., 25, 12). El a fost respectat
de ambele părţi, după cum scrie M aleahi, şi L evi şi preoţii lui din trecut
sînt lăudaţi pentru aceasta : «învăţătură dreaptă fost-a în gura lui şi
pe buzele lui nu s-a aflat strîmbătate ; întru tăria fiinţei lui şi întru
dreptate a umblat cu mine şi mulţi s-au întors de la fărădelege. Căci
buzele preotului cuprind ştiinţa şi din gura lui căutăm să iasă în vă
ţătura, căci el îngerul Domnului Savaot este» (Mal., 2, 6— 7).
D a v id a fost rege al poporului Israil în secolul X I î.d.Hr. Fiind un
rege războinic, omorînd cu mîna lui sau alţii omorînd din ordinul lui,
pacificînd cu forţa, am ezitat să-l trec în rîndul profeţilor care au pro
povăduit pacea, pentru că profeţii propovăduitori ai păcii au fost omorîţi, precum : Isaia, Ieremia şi Iezechiel, dar ei n-au om orît pe nimeni.
Totuşi l-am trecut, căci la certarea profetului Natan, el s-a pocăit
public f a fost un rege credincios lui Iahve ; este numit profet în Fap
tele A p ostolilor (2, 30), şi socotit strămoş al Mîntuitorului.
David nu are o carte a profeţiilor lui, precum cei şapte profeţi tre
cuţi aici înaintea lui, dar în Psaltire, 84 de psalmi din totalul de 150
poartă titlul « A l lui D avid», deci sînt ai lui, după părerea Sfinţilor Pă
rinţi şi a celor ce au studiat Psaltirea.
Psalmii sînt rugăciuni în versuri create pentru n evoi personale, ori
pentru cîntările cultului adus lui Dumnezeu. David era pe lîngă un
«dulce cîntăreţ», cum îl numeşte autorul cărţii II R egi 23, 1, maestru
mînuitor al harfei şi poet înzestrat cu har poetic, desigur pentru poezia
de genul celei ce se făcea atunci, pe vrem ea lui.
Dintre psalmii lui David care cuprind cuvîntul pace deducem trei
feluri de pace, ca în cultul liturgic al Bisericii Ortodoxe Române şi în
predicile preoţilor care explică Sfînta Liturghie :
1. Pacea sufletească sau in d ivid u a lă : «M u lţi ziceau : Cine ne va
da nouă cele de trebuinţă ? Dar s-a revărsat peste noi lumina feţii Tale,
Doamne, şi au umplut de v eselie inima mea, cînd acelora li s-a înmul
ţit grîul şi vinul şi untdelemnul. De aceea mă v o i culca şi mă v o i odihni
în pace, că însuţi Tu, Doamne, m-ai întărit întru nădejde» (Ps. 4, 6— 8).
>De vrea omul să trăiască şi să vadă zile bune, să-şi oprească limba
de la rău şi buzele de la minciună. Să se ferească de rău şi să facă
bine, să caute pacea şi s-o urm eze» (Ps., 33, 12— 14). «C ei ce îmi voiesc
binele, să se bucure şi să se v e se le a s c ă ; slavă lui Dumnezeu C el ce
dăruieşte pace robului Său» (Ps., 34, 27). «Suflete al meu caută-ţi pacea
în Dumnezeu, căci numai în El nădăjduiesc eu !» (Ps., 61, 6).

2. Pacea poporului, a tu tu ro r: «Domnul dă tărie poporului Său.
Domnul va binecuvînta pe poporul Său cu pace» (Ps., 28, 11). «C ei
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blînzi vor moşteni pămîntul şi se vor desfăta de binefacerile păcii»
(Ps., 36, 11). «M unţii să aducă neamurilor pace şi dealurile dreptate»
(Ps., 71, 3). «C a să înflorească dreptatea în zilele lui şi să fie belşug
de pace cît va sta luna pe cer» (Ps., 71, 7).
3.
Pacea cu Dumnezeu : «D in pricina mîniei Tale nu e sănătate în
trupul meu, nu e pace în oasele mele, din pricina păcatelor mele, căci
răutăţile m ele au covîrşit capul meu, ca o sarcină grea apasă asupra
m ea» (Ps., 37, 3— 4).
Din aceste trei grupe de texte ale păcii, culese din psalmii lui David
se ved e că atît in d ivizii cît şi popoarele se pot bucura de pace, dacă
îndeplinesc anumite condiţii morale. Numai pacea mormîntului nu cere
condiţii. Profetul David urează apoi oamenilor pace şi dreptate, şi nu
la întîmplare urează şi dreptate, căci pacea depinde de dreptate, cum
a arătat prpfetul Isaia cînd a definit pacea «roadă a dreptăţii» (Isaia
32, 17). Unde in d ivizilor şi popoarelor li se face dreptate, domneşte
pacea.
S-a spus : «Dacă v re i pace, pregăteşte-te de război». M ai potrivit
ar fi fost, conform ideilor profeţilor şi în special părerii lui Isaia, să se
fi întrebuinţat formula : V rei pace ? Fă dreptate fiecărui individ şi na
ţiunilor care compun popoarele lumii !
Chiar pacea cu Dumnezeu este condiţionată de dreptatea săvîrşită
faţă de aproapele sau faţă de Legea lui Dumnezeu. Nedreptatea, păca
tul, — căci orice păcat este o nedreptate — , cum zice David în unul
din citatele de mai sus, lipseşte pe om de sănătate şi pace — asociere
foarte potrivită pentru cine vrea să cugete mai mult la asemănarea din
tre aceste două noţiuni.
David întrebuinţînd mult cuvîntul dreptate în psalmi şi în alte părţi,
spre exemplu în : II R egi 2, prin marea lui autoritate a influenţat pe
profeţii care au vieţuit după el şi îndeosebi pe Isaia, în definirea păcii.
Învăţătura profeţilor despre pace este actuală şi azi, pentru toată lumea
pămînteană ameninţată de distrugerea războiului nuclear.

S F ÎN T U L V A S I L E C E L M A R E ,

Laudă Păcii (Isaia 2, 4)
1) Traducerea textului grecesc :
«E l va judeca neamurile, şi, la popoare iără de număr, va da le gile
Sale. P re ia ce-v or săbiile în fiare de pluguri, şi lăncile lo r In seceri. N ic i
un neam nu va mai ridica sabie îm p otriva altuia, şi nu-şi v o r mai tace
războaie» 1 (Isaia 2, 4).
1.
Sfîntul Vasile cel Mare, 'EpfiijvEia ete
TCpoţnjxTlv Haaiav,
Migne, P.G.„ voi.
XX, 244, 245.
Traducerea românească a versetului tîlcuit de Sfîntul Vasile cel Mare, am
luat-o după Biblia Sfîntului Sinod, Ediţia 1968. Se vede, însă, că textul acestui verset,
din'Profetul Isaia, tîlcuit de Sfîntul Vasile cel Mare, ca şi celelalte texte, este luat din
Septuaginta. Textele greceşti din Septuaginta diferă, puţin, de forma traducerii româ
neşti, folosită de noi (vezi Septuaginta, editată de Alfred Rahlfs, val. II, Stuttgart, 1965).
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a)
Şi îşi v o r irîn ge, în bucăţi, săbiile lor, şi le v o r preface în fiare
de plug, iar lă n cile lo r şi le v or preface în s e c e ri2.
Scopul mustrărilor poporului evreu, şi al celorlalte popoare, de
către Dumnezeu 3, scop foarte folositor, acesta este : ca să-i transforme
pe iubitorii de războaie şi pe urzitorii de tulburări, în lume, şi să-i aducă
de la o astfel de stare, la o stare de înfăptuire a păcii. Este lucru ştiut,
de către oricine, că Legea morală şi învăţătura lui Hristos au carac
terul de pace şi bună înfrăţire între oameni. Se ştie, de asemenea, că
învăţătura lui Hristos a vestit pacea, atît celor de departe, cît şi celor
de aproape, aşa încît, şi iudeii, şi cei din alte neamuri, au depus, adică
au aruncat, uneltele de război. Aceşti războinici au depus, pe de o
parte, armele acelea care se folosesc, de la o distanţă foarte apropiată,
într-un atac, corp la corp, în luptele înverşunate ce au loc, arme pe
care profetul Isaia le-a denumit, cu un singur cuvînt, «sa b ie», pe de
altă parte, aceşti războinici au lepădat şi acele arme care au fost fău
rite pentru apărarea războinicului, de la o distanţă mare, arme care,
spune Profetul, sînt numite «s u liţe » şi «lă n c i». C eva mai mult, Profetul
spune că, după cuvîntul lui Dumnezeu, care va ieşi din Ierusalim,
aceste fierotenii de război vor fi prefăcute în unelte de muncă a păinîntului, aşa încît sabia, ucigătoarea seminţiilor dătătoare de viaţă,
adică a descendenţilor umani, să fie pregătitoare a seminţelor celor înnăs
cute în sufletele raţionale, totul pornind din înţelepciunea acestor su
flete. într-adevăr, spune Profetul, sabia, devenită fier de plug, înmoaie
pe cele întărite şi aspre ale pămîntului, smulge şi îngroapă mărăcinii,
şi devine un creator de depozite de păstrare a darului ceresc (viaţa şi
pacea) 4.
Lancea, însă, care are însuşirea de a ucide oamenii de la o distanţă
mai mare decît distanţa de la care se ucide cu sabia, şi de a-i respinge,
se va transforma într-o unealtă — seceră — care este folosită invers de
rum este folosită lancea, şi an um e: de aproape, iar nu de departe, pen
tru acţiunea de a aduna la un loc, iar nu pentru a îndepărta, şi slujeşte
pentru alcătuirea unei uniuni, cu legături strînse, între părţile com po
nente. Căci astfel de unelte, secerile, p rovenite din lănci, adună, la un
loc, pe cele risipite, adică strîng spicele de grîu, la un loc, şi le leagă,
strîns, într-o uniune de mănunchiuri sau mînuni de fire de grîu, în mîna
stîngă a secerătorului.
Vom ţine seamă de aceste deosebiri, care adîncesc şi completează înţelesul textelor
biblice.
Mai menţionăm că Sfîntul Vasile lasă la o parte prima pairte a versetului din
Isaia 2, 4, şi începe tîlcuirea părţii a doua a versetului, « Preiace-vor săbiile...», urmă
rind, în mod special, dreaipta învăţătură divină despre Pace.
2. Aceasta este forma în A r e se poate reda partea a doua a, (textului grecesc,
folosit de Sfîntul Vasile cel Mare. Cuvîntul «securi», în loc «seceri», din Biblia româ
nească, 1968, credem că apare dintr-o greşeală de tipar.
3. Aceste mustrări, lîngă care sînt alăturate şi pedepsele ce vor urmia, din pri
cina abaterii de la cuvîntul Domnului, sînt arătate de Profetul Isaia, atît la începutul
cărţii sale, cît şi în cuprinsul eti (cap. 3, 10, 14, 15, 16 etc.).
4. Sfîntul Vasile cel Mare, ca şi ceilalţi Sfinţi Părinţi, afirmă, de mai multe ori,
că Pacea, ca şi viaţa, este «un dar ceresc», şi, dintre binecuvîntările primite de oa
meni, de la Dumnezeu, cea mai desăvîrşită binecuvîntare este Pacea
(...TEXeioxaxT]
xdiv suXolioiv eTvai i sipiivi]),
Migne, P.G. voi. XXIX, col. 305 ; 375 j voi. 32, col. 433 etc.
B. O. R. — 5
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Aşadar, este şi un seceriş raţional, duhovnicesc, pentru ..care este
nevoie de unelte potrivite, despre care s-a spus : «R id ica ţi o ch ii voştri
şi p riv iţi holdele, că sînt albe, pentru seceriş» 5. N ic i un aţîţător la răz
boi, deci, nu este bun pentru acest fe l de seceriş. Domnul Hristos, însă,
şi-a trimis U cenicii săi proprii la acest seceriş duhovnicesc, spunîndu-le : « Secerişul e mult, dar lu cră torii sînt p u ţin i» 6. Acestor secerători
duhovniceşti, tocmai pentru că nu aveau nici o unealtă de război, în ini
mile lor, le-a dat Domnul Hristos puterea de a aduce pace, în casele în
care v o r in tra7.
b)
«Ş i neam contra neam nu va mai lua sabie în m în ă » 8. C îtă vrem e
se îndeplinea, în lume, cu ardoare, cuvîntul înţelepciunii lumeşti, nea
murile se ridicau, cu înverşunare, unele îm potriva altora, îndreptîndu-şi, duşmăneşte, unele îm potriva altora, sabia cuvîntului omenesc,
sabie strălucitoare, fiind o sabie foarte ascuţită, cu mare grijă, şi cu în
credinţarea că va fi convingătoare îşi biruitoare. Cînd a venit, însă,
Pacea noastră9 şi s-a vestit « Slavă în tru cei de sus lu i Dumnezeu şi pe
pămînt p a ce» 10, deodată, întreaga minciună a fost redusă la tăcere, de
către Ad evăru l însuşi. Precum mulţimea de v o c i (polifonia) a păsărilor
guralive, dintr-o dată, a fost supusă tăcerii, atunci cînd un vultur le-a
apărut, deasupra, de undeva, tot aşa, oamenii nu-<şi mai aruncă săbiile
cuvintelor războinice, unii îm potriva altora : unul spunînd că nu există
nicidecum providenţă ; altul, însă, spune că providenţa s-ar extinde
pînă la luna de pe cer, şi n-ar fi vorba despre providenţă cu p rivire la
suflet; unii învaţă că sufletul este muritor, iar alţii învaţă că este ne
muritor.
Cu privire la soartă sau destin, unii spun că ea este stăpîna tuturor,
iar alţii spun că nicidecum nu există soartă.
După ce a venit, însă, «nebunia propovăduirii» u , cînd C el răstigni^
este proslăvit, şi există credinţa în învierea morţilor, cum şi nădejdea
în Judecata viitoare, atunci, popoarele au făcut să înceteze războiul
unora contra altora, îşi au adus liniştea în lume.
Eu mă tem, însă, ca nu cumva şi de acum înainte, popoarele înseşi
să nu devină spectatoare ale războiului dintre noi înşine.
Dar, pentru că neamurile acestea, înainte de starea aceasta (înainte
de venirea Domnului), şi-au cheltuit întreaga lor viaţă într-o învăţătură
de vorbe deşarte, fiindcă întreaga lor viaţă le-a fost,un d ialog de con
troversă dialectică, războinică, Profetul spune, pe lîngă cele spuse:
« N eam urile (p o p oa re le ) nu v o r mai în văţa să se războiască în tre e le »,
în loc de a spune : «(n e a m u rile) nu-şi v o r mai pleca urechea către da
scălii de lo gom ahie, adică cei ce practică lupta, cu v orb a ».
5. Ioan, 4, 35.
6. Matei, 9, 37 ; Li^ca 10, 2.
7. Matei, 10, 12.
8. Partea finală a acestui verset (Isaia 2, 4), în Septuaginta, este aşa : «Şi neam
contra neam nu va mai lua sabia în mină, şi (neamurile) nu vor mai învăţa să se
războiască între ele».
Sfîntul Vasile cel Mare, cum se vede, divide acest text în două părţi : prima
parte o tîlcuieşte acum, iair partea a doua a textului o adaugă, spre sfîrşit, ca un fel
de targumizare (parafrazare) a primei propoziţii, sintetice. Biblia românească, cum am
arătat, redă acest iadaos aşa : «(neamurile) nu-şi vor mai iace războaie».
9. Eleseni, 2, 14.
10. Luca, 2, 14.
11. î Corinteni 1, 21.
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2. C om entariu
Ca şi în celela lte opere ale sale, şi aici, Sfîntul Vasile cel M are îşi
descoperă strălucitoarele sale însuşiri intelectuale, roade ale harului
divin şi ale necurmatei sale munci intense : puterea spirituală, de înţe
legere a cuvîntului divin, descoperit în Sfînta Scriptură tşi în Sfînta T ra
diţie, destoinicia de mare dascăl al. lumii, de a prezenta cuvîntul divin,
«drept învăţînd cuvîntul adevărului» divin (II Tim. 2, 15).
In acest fragment din «C om en tariu la P rofetu l Isaia», Sfîntul V asile
ne descoperă, în mod special, dreapta învăţătură despre pacea divină,
care este, în acelaşi timp, dreapta învăţătură de credinţă, ne prezintă,
lapidar, dar foarte cuprinzător, tabloul societăţii omeneşti, cu învăţă
torii acestei societăţi, de dinaintea ven irii Domnului Bristos pe pămînt.
Toate acestea sînt prezentate cu scopul vădit, de a face elogiul Păcii
divine, de a osîndi războiul din societate, război care dăinuia în socie
tatea antică, sub trei forme : războaie în sufletele oamenilor, lipsite de
iubirea frăţească reciprocă şi dominate de sentimentul de ură ; războaie
prin cuvintele polem ice ale învăţătorilor acestei societăţi, cuvinte nu
mite logom ahii, adică săbii ascuţite ale cuvîntului, şi, mai ales, războaie
cu armele timpului, «sab ia» şi «la n ce a » prin care sînt denumite toate ar
mele folosite în istoria a n tică: telum, pilum, gladius, pugio, hasta, cantus, funda, arcuş, sagitae, galea, scutum, clypeus, parma, lo r ic a 12.
In cîteva cuvinte, Sfîntul V asile cel M are ne alcătuieşte o consis
tentă Carte de învăţătură despre pace, ale cărei idei sînt de învăţat şi
de ţinut minte :
'
1. Dumnezeu însuşi, prin învăţătura Sfintei Scripturi, mustră popoa
rele războinice, şi pe conducătorii lor «iubitori de războaie» (cptA.oir6Xsjj.oi)
şi «tulburători ai lum ii» (xapaxcoBst?), cu un scop educativ-divin, de
a-i transforma, sufleteşte, pe astfel de conducători, şi a-i readuce la sta
rea de pace pe-pămînt, atît pe ei, cît şi popoarele conduse de ei.
2. Legea morală şi învăţătura Domnului Hristos,* care este numit
«Pa cea noastră» (Efes., 2, 14), adică pacea tuturor popoarelor de pe faţa
pămîntului, au caracterul de pace şi înfrăţire a popoarelor, şi, necon
tenit, îndeamnă popoarele la năzuinţa spre o fraternitate universală (v e zi
Parabola samarineanului m ilostiv, Luca, 10, 30— 37).
3. Ideea divină insuflată de Dumnezeu profetului Isaia, şi comen
tată de Sfîntul V asile cel Mare, este că, în îm părăţia mesianică, va
domni Pacea, toate armele ucigătoare vor fi înlăturate, adică v a fi o
dezarmare generală, şi o pace perpetuă în omenire. Pentru această stare
de fericire trebuie să lupte toţi muritorii. Textul, din Isaia 2, 4, comentat
aici de Sfîntul Vasile, la care se mai pot adăuga şi alte texte biblice
(Isaia 9, 4; Mih. 4, 3— 4 ; 5, 9— 10; Zah., 9, 10) redă profeţia mesianică
despre dezarmarea generală, cînd toate armele ucigătoare devin unelte
de muncă, aducătoare de belşug şi bunăstare, iar textele din Isaia 9, 6;
32, 17 ; 60, 17— 18, la care se adaugă şi textele : Sof., 3, 13 ; Zah., 3, 10;
Ioil 4, 17, prevestesc starea de fericire a erei mesianice, a omenirii, de
numită « pacea veşn ică » 13. Dezarmarea generală şi pacea veşnică, de
12. V e z i: Iuliu Vailaori, Cezar Papacostea, G. Popa-Lisseanu : C. I. Caesar, «De
Bello Galiico», Bucureşti, 1929, P.G. XXX— XXXII.
13. Vezi La Satnte Bible, Paris, 1961, Isaie, 11, subnotiţa c : « Desarmement ge
neral» i « paix perpetuelle».
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spre care vorbeşte Sfînta Scriptură, în locurile — în parte — arătate mai
sus, sînt două faze ale actului divin pentru reeditarea «p ă c ii paradisiace» pe pămînt, pace tulburată de păcatul neascultării de Dumnezeu,
a celor dintîi oameni (Fac., 3). Profeţii Vechiului Testament ne învaţă
că războaiele îşi ‘in vaziile popoarelor, unele asupra altora, sînt pedepse
divine, pentru călcarea poruncilor lui Dumnezeu, înainte de venirea
Domnului Hristos. T ot profeţii Vechiului Testament, însă, în frunte cu
Isaia, ne învaţă că Domnul Hristos v a inaugura o nouă era, sau o nouă
alianţă cu omenirea, numită alianţa sau Legămîntul Păcii (Iez., 34, 25 ;
37, 26 ; Zah., 9, 8— 10 ; Ps. 71, 3, 7).
Dezarmarea generală, pacea perpetuă, pacea paradisiacă, aşternute
pe pămînt, stări despre care vorbeşte Sfînta Scriptură, se denumesc cu
un singur cuvînt, «îm părăţia lu i Dumnezeu sau îm părăţia ce ru rilo r pe
pă m în t». Starea aceasta de fericire a om enirii este opera lui Dumnezeu
şi a conlucrării credincioşilor cu El. Precum în actul mîntuirii, adică al
readucerii omului la starea de cinste paradisiacă, omul colaborează cu
Dumnezeu, aducîndu-şi cele două valori morale, personale, credinţa şi
faptele bune, tot astfel, şi pentru sălăşluirea păcii paradisiace, eterne,
pe pămînt, credincioşii trebuie sa se lupte cu ei înşişi, pentru în vin ge
rea păcatelor lor, pentru înfăptuirea virtuţilor morale, în primul rînd
pentru iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele lor, de orice neam
şi credinţă ar fi, să-şi însuşească virtutea iertării aproapelui, şi aişa, va
fi ascultată de Dumnezeu, rugăciunea «V ie împărăţia Ta, facă-se voia
Ta precum în cer şi pe păm înt» (M atei 5, 10).
Sfîntul V asile cel M are, după cuvîntul Mîntuitorului, aseamănă lu
crarea de unire a oamenilor, într-o fraternitate bazată pe o neclintită
iubire, adică aseamănă lucrarea de luptă pentru pace, cu munca secerătorilor manuali, care adună spicele cu secera, şi le uneşte în mînunî,
mănunchiuri şi snopi. Şi lupta aceasta pentru înfăptuirea fraternităţii
umane, este tot un seceriş, dar un seceriş duhovnicesc, spune Sfîntul
Vasile cel M are, seceriş pentru care Biserica « îşi scoate lu cră to ri», înar
maţi numai cu cuvîntul lui Dumnezeu, care aduce «P a ce casei aces
teia» (M atei 10, 12), adică pace pe pămînt, şi între oameni bunăvoire.
Trad. şi coment. de Pr. prof. NIC. PETRESCU

IM P O R T A N Ţ A V E C H IU L U I T E S T A M E N T
P E N T R U A C T I V I T A T E A O M I L E T I C A ŞI P A S T O R A L A
A PREOTULUI
Prot. NI CODIM BELEA

Viaţa religioasă a credincioşilor se poate dezvolta normal prin va' lorificarea unitară a întregului conţinut al Sfintei Scripturi, înţelegînd
prin aceasta cunoaşterea şi tălmăcirea în fapte de viaţă, atît a Noului
Testament cît şi a Vechiului Testament. Dacă pentru importanţa Noului
Testament nu mai este n evoie să prezentăm argumente în favoarea stu
dierii şi utilizării în activitatea om iletică şi pastorală a conţinutului său,
în ceea ce priveşte folosirea tem aticii extrase din cuprinsul Vechiului
Testament este necesar acest lucru, deoarece se simte o stîngăcie sau
chiar o oarecare neînţelegere, determinată — în fond — de o viziune li
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mitată în activitatea învăţătorească a slujitorilor altarelor noastre. Cum
altfel ar putea fi tălm ăcită activitatea om iletică şi pastorală — în g e 
neral — a preoţilor noştri, care îşi lim itează tem ele om iletice şi e xp li
caţiile (exegeza) referitoare la conţinutul slujbelor noastre (Taine şi
ierurgii), prin interpretări neotestamentare exclusive şi prea puţin sau
chiar deloc cu aluzii la conţinutul V echiului Testament.
S-ar putea invoca multe m otive pentru această utilizare numai a
unei părţi, deci unilaterală, a Sfintei Scripturi, dar ori de ce natură ar
fi acestea, ele nu rezistă în faţa argumentului capital că întreaga Scrip
tură este opera aceluiaşi Duh Sfînt, şi că deci preotul trebuie să-tălmă
cească şi să folosească în activitatea sa deopotrivă atît N oul cît şi V e 
chiul Testament. De altfel, în ultim ele patru decenii studiile biblice şi
om iletice au sporit interesul faţă de întreaga «carte de căpătîi», ca şi
sensibilitatea preoţilor pentru importanţa de neînlocuit a textelor în
tregii Scripturi pentru viaţa credincioşilor. Există astăzi suficiente co
mentarii vechitestam entare în româneşte, ca şi atîtea om ilii cu suport,
vechitestam entar*, pe care vestitorii cuvîntului lui Dumnezeu le pot uti
liza cu mult folos, în întreaga activitate pastorală, clădind pe temeiul
lor cuvîntări, fie tematice, fie omilii, deschizînd astfel calea credincio
şilor spre o înţelegere cît mai corespunzătoare a Vechiului Testament2.
în Biserica noastră, teolo gii conştienţi de importanţa omiletică şi
pastorală a V echiului Testament, au scris şi au tipărit lucrări de v a
loare, tălmăcind scrierile Vechiului Ajşezămînt după modelul Sfinţilor
Părinţi, scoţînd în evidenţă importanţa teologică şi practică a scrierilor
vechi-testamentare şi subliniind că în centrul Vechiului Testament se
află ideea de mîntuire, persoana M întuitorului nostru Iisus Hristos, de
la Naştere trecînd prin activitatea Sa pămîntească, la Patimi, înviere şi
trimiterea Duhului S fîn t3. M întuitorul Iisus Hristos este al tuturor nea
murilor (Gal., 3, 9 ; Luca 2. 29— 32), «căci dintr-un sînge este tot neamul
om enesc» (Fapte 17, 26) şi nu există decît un singur Dumnezeu care
vine în diferite feluri în ajutorul singurului neam om enesc4.
Atitudinea de mai puţuiă considerare sau de respingere a Vechiu
lui Testament de către unii creştini îşi are rădăcini încă în primele
veacuri ale creştinismului. A s tfe l în veacul II, gnosticul Marcion, «res
pingea Vechiul Testament ca operă a lui Demiurg, Dumnezeu drept dar
sever al iudeilor, a cărui domnie a fost răsturnată de Dumnezeul ade
1. Sf. I o a n H r i s o s t o m , Cuvîntări ia praznicele împărăteşti, trad. Pr. dr.
D. Fecioru, Bucureşti, 1942; Sf. Ioan Gură de Aur, Predici despre pocăinţă, trad. de
Şt. Bezdechi, Sibiu, 1938.
2. Vezi Pr. p r o f. dr. D u m i t r u B e lu , care a publicat în «Mitropolia Ardea
lului» două studii ample cu titlul Vechiul Testament ca izvor omiletic, în nr. 5—8
şi 11— 12/1957.
3. O bibliografie bogată privind tălmăcirea scrierilor vechi-testamentare ne oferă
Pr. pxof. dr. Mircea Păcurariu, în Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. 3, Bucureşti,
1981, p. 1136.
4. Sf. I r i n e u , Adversus Haereses,, III, 12, 13.
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vărat şi bun, iubitor şi indurat, prin al său Logos, care a primit în Hristos un trup a p a re n t»5. încă de pe'a tunci scriitori bisericeşti l-au com
bătut ca pe un eretic, aît pe el cît şi pe manihei, pelagieni, donatişti şi
alţii, care respingeau Vechiul Testam ent6.
Toate aceste interpretări şi atitudini eronate, mai vech i şi mai noi,
cu privire la valoarea Vechiului Testament, n-au avut de .fapt o influ
enţă m ajoră asupra învăţăturii Bisericii noastre, care a considerat dintotdeauna că Vechiul şi N oul Testament formează un singur tot însu
fleţit de unul şi acelaşi Duh dumnezeiesc (II Tim., 3, 16). Această ar
monie o exprimă Fericitul Augustin prin form u la: «N ovu m Testamentum in V etere latet, Vetus in N o v o patet». Deci, fiecare e trebuincios
pentru înţelegerea celuilalt (Gal., 3, 2 4 )7. Ceea ce uneşte însă mai strîns
cele două Testamente, este ideea mesianică, idee care ia naştere deo
dată cu căderea omului în păcat şi trece prin toată Scriptura8.
Valoarea om iletică a V e ch iu lu i Testament. Pe bună dreptate spunea
Părintele profesor dr. N. N eaga «V echiu l Testament este pentru Noul,
ceea ce este rădăcina pentru floare... Fără Vechiul n-ar exista Noul,
ne-ar lipsi H ristos» 9. Şi tot Părintele N eaga spune în alt loc că «După
cum timpul constă din zi şi din noapte, tot aşa de sigur e că Scriptura
constă din Vechiul şi N oul Testament» 10. El nu poate fi înlocuit cu
altceva, nici nu poate fi neglijat pentru că «nu numai că cuprinde r e v e 
laţia divină, dar mai ales pentru că, aşa cum am mai spus, în centrul
său este Hristos. Şi pentru că Hristos a venit pentru noi oamenii şi pen
tru a noastră mîntuire, Vechiul Testament uneşte omenirea în chip
hristocentric şi eclesiologic n .
Dar se poate pune întrebarea : de ce a ales Dumnezeu poporul lui
Irsael ca să fie mandatar al pregătirii ven irii Mîntuitorului ? Se ştie
doar că Vechiul Testament cuprinde încă din prima sa pagină atît ideea
mesianică cît şi «tem eiul unităţii umane», căci istoria lui Israel cuprinde
în sine — în chip virtual — istoria tuturor popoarelor, aşa după cum
ghinda cuprinde în sine stejarul. «Istoria lui Israel prezintă pentru noi
cîmpul de activitate a lui Dumnezeu care se revarsă prin ea pentru toţi.
Este o istorie de tip special, o istorie de intenţie universală... ea trebuie
gîndită şi judecată în perspectivă universală» 12. O dată alegerea sa de
către Dumnezeu, poporul lui Israel a primit o misiune, un mandat. A c e a 
stă alegere, însă, n-a presupus merite sau favoruri (Ier., 1, 5 sq.) pe
5. Eusebiu Popovicili, Istoria Bisericească universală, voi. I, Bucureşti, 1925,
p. 318.
6. Istoria Bisericească Universală, voi. I, Bucureşti, 1956, p.
124— 125;
Gh,
Bogdaproste, Valoarea Vechiului Testament pentru creştini, după Fericitul Augustin,
în «Studii Teologice», nr. 1—2/1197-1, p. 96— 97.
7. Cf. Studiul Vechiului Testament, Bucureşti ,1953, p. 277.
8. Pr. prof. dr. Nicolae Neaga, Hristos în Vechiul Testament, Sibiu, 1944, p. 5— 6.
9. I b i d e m , p. 143.
10. I d e m, N-am venit să stric legea, Sibiu, 1940, p. 74.
11. Vezi iPr. p r o f. d r. D u m i t r u B e 1u, Vechiul Testament caizvor omiletic. In «Mitropolia Ardealului», nr. 11— 12/1957, p. 849—865.
12. A n t o n i e P l ă m ă d e a l ă , Biserica slujitoare in Slînta Scriptură, în Siînta
Tradiţie şi în teologia contemporană, în «Studii Teologice», nr. 5—8il972, p. 345.
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care Dumnezeu n-ar fi dorit să le acorde şi altar popoare, ci a fost o
alegere spre responsabilitate specială13. «C ă Israel a înţeles adesea
lucrurile invers, nu înseamnă că şi Dumnezeu le-a gîndit la fe l», zice
un erudit teolo g al O rtodoxiei. Acest popor n-a înţeles că el a fost
chemat să pregătească venirea Mîntuitorului şi n-a înţeles nici rostul
său universal care decurge din această alegere. Israel prin gînditorii săi
a continuat îşi continuă să apere ideea că el a fost ales pentru vrednicia
sa tşi'această alegere a fost limitată la Sine însuişi, fără urmări univer
sale. Dar Israel a fost ales pentru că aşa a gîndit Dumnezeu. Dumnezeu
l-a găsit mai p otrivit scopului Său pe acest popor. Deci alegerea lui
Israel trebuie privită teleologic, căci Dumnezeu îşi alege pe cei mai po
triviţi scopului Său. A le g ere a aceasta a fost «acreditată de Dumnezeu,
care a făcut-o cu un scop anume, ca mod al relaţiilor dintre oameni şi ca
mod al reprezentării tuturor de către un grup care slujeşte tuturor» (Fac.,
12, 1— 7). In timp, această alegere a lui Dumnezeu se concentrează de la
un grup, asupra unei singure persoane, prin substituire, fapt care se e v i
denţiază tot în perspectivă universală : «T e pun să fii lumină neamuri
lor, ca să duci mîntuirea pînă la m arginile pămîntului» (Isaia 49, 6), iar
pentru starea finală pe care vrea să o realizeze spune : «Casa mea se
va numi casă de rugăciune pentru toate p op oarele» (Isaia 56, 7). «D e aici
desprindem trei evenim ente din Vechiul T estam en t: U nitatea o n to lo 
gică a neamului omenesc, care reclamă solidaritatea tuturor oameni
lor ; alpgerea lui Israel spre slujirea neamului omenesc în vederea pri
mirii lui Hristos ; <şi substituirea profeţită de Isaia, care arată că cel ce
va ven i va fi un slujitor» 14. .
M întuitorul nostru Iisus Hristos s-a supus poruncilor Legii Vechi
încă din pruncie, plinind tot ceea ce este scris : «La opt zile a fost tăiat
împrejur, iar la 40 de zile a fost dus în «Biserica L e g ii» unde a fost în
chinat» (Luca 12, 21— 22). La vîrsta de 12 ani a plinit «ob iceiu l sărbă
torii», mergînd cu părinţii la Ierusalim să se roage (Luca 21, 42— 49).
La malul rîului Iordan s-a aşezat la rînd cu poporul ca să «plinească
toată dreptatea», primind botezul de Ia loan (M atei 3, 15). Legea şi
Proorocii i-au fost «Cartea de căpătîi» pe care o citea cu sfinţenie şi cu
pasiune, din care «culegea d ovezi pentru a-şi convinge ascultătorii că
venirea Sa pe lume ca şi activitatea Sa au fost proorocite şi prefigurate
cu sute de ani înainte» 15. El ştia că are să întîmpine o puternică rezis
tenţă, mai ales din partea fariseilor şi cărturarilor (Luca 4, 24 îşi loan
1, 11 şi 5, 18). Este cert că în faţa acestora Legea lui M oise era sfîntă
şi dreaptă, investită cu autoritate dumnezeiască, că în Scripturi — so
coteau ei — au «v ia ţă veşn ică» (loan 5, 39), dar nu puteau pricepe sau
nu voiau să priceapă că această Carte sfîntă grăieşte despre Hristos şi
despre menirea Sa soteriologică între oameni. «C ercetaţi scripturile —
zice El fariseilor — pentru că acelea mărturisesc despre M ine». «C ăci
dacă aţi fi crezut lui Moise, aţi fi crezut M ie, căci despre M ine a scris
acela» 16.
13. Ibidem, p. 35;1.
14. I b i d e m , p. 349— 351 ; 609—610.
15. Pr. p r o f. dr. D u m i t r u B e 1u, art. cit., p. 505— 508; Ilarion Felea, Religia
iubirii, Arad, 1956, p. 332— 340.
. 16. V e z i V. T a r n a v s c h i , Introducere în Sfintele Cărţi ale Vechiului Testa
ment, Cernăuţi, 1928, p. 29— 30.
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Nu a scăpat nici un prilej fără să le vorbească fariseilor şi cărtu
rarilor, cu observarea form ulelor din Vechiul Testament, scoţînd în e v i
denţă că Legea V ech e vorbeşte despre Sine. Aşa de pildă, într-o zi de
sîmbătă, aflîndu-se Iisus în Nazaretul G alileei, a intrat în sinagogă, unde
I s-a dat să citească din cartea proorocului Isaia. Şi deschizînd El car
tea «a găsit locul unde era scris tocmai despre E l» (Luca 4, 18— 19 ;
Isaia 42, 7), şi unde era expus întregul Său program pastoral şi soteriologic, vestit mai înainte de Isaia şi care se plinea acum prin venirea
Sa. După ce a înfăşurat sulul cărţii la loc, a zis celor de fa ţ ă : «A stăzi
s-a plinit Scriptura aceasta» (Luca 4, 21), adică, iată M -aţi văzut că Eu
sînt şi M -aţi şi auzit.
M întuitorul Iisus Hristos mai ştia că va trebui să se legitim eze
chiar şi în faţa unora dintre ucenici. Locul clasic din care se poate con
stata că Iisus Hristos este prefigurat în fiecare pagină a Vechiului
Testament se află la Sfîntul evanghelist Luca (24, 13), în care se pre
zintă călătoria sa cu Cleopa la Emaus. «Ş i începînd de la M oise şi de
la toţi proorocii, le-a tîlcuit lor, din toate Scripturile cele despre E l» 17.
Prin aceasta, Domnul a deschis o perspectivă largă de a căuta şi a
găsi în tot Vechiul Testament viitoa rele împliniri cîte v or mai rezulta
din textul Sfintei Scripturi. Fireşte, Mîntuitorul ştia că Vechiul Testa
ment nu este de o egală valoare cu N ou l Testament şi că toate proorociile se desăvîrşesc prin însăşi viaţa şi activitatea Sa. De aceea zice :
«Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau p ro o r o c ii; n-am venit să
stric, ci să îm plinesc» (M atei 5, 17), adică învăţătura Sa este o desăvîrşire a L egii Vechi. Se poate spune astfel că în Legea V eche se găseşte
numai planul mîntuirii, în timp ce în Legea Nouă se găseşte însăjşi rea
lizarea mîntuirii.
Dar Iisus a dat asigurarea, de altfel în mai multe situaţii, că nu va
strica Legea lui M oise ci o va desăvîrşi. Cea mai elocventă mărturie în
această privinţă o constituie porunca nespus de sublimă a iubirii v r ă j
maşului, ca o încoronare a urcării pe scara desăvîrşirii, pe care ne-a
lăsat-o drept cea mai de preţ moştenire. Adresîndu-se minţii, inimii şi
voinţei ascultătorilor şi punîndu-le în faţă cele două Legi, Mîntuitorul
ne spune : «A ţi auzit că s-a zis (în Legea V eche) să iubeşti pe aproapele
tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău. Iar Eu v ă zic vouă : Iubiţi pe v r ă j
maşii voştri, binecuvîntaţi pe cei ce v ă blesteamă, faceţi bine celor ce vă
urăsc şi rugaţi-vă' pentru cei ce v ă vatăm ă şi v ă prigonesc» (M atei 5,
43— 44). Prin aceasta, M întuitorul vrea să-i ridice pe ascultători din
morala veche şi să-i determine să rîvnească la o morală ideală. Iisus
ştia că între cei ce-L ascultă existau şi unii care cugetau că este oare
cum îm potriva firii omeneşti de a iubi pe vrăjmaşi şi a face bine celor
ce te urăsc, căci există în om acea spontaneitate de-a răspunde cu
aceeaşi monedă, de a răspunde răului cu rău. Este ura o valoare ? Nu,
pentru că ea distruge, nu dărîmă. De aici se desprinde o singură normă
de purtare : «T oate cîte v oiţi să v ă facă vouă oamenii, asemenea şi v o i
faceţi lor, că aceasta este Legea şi proorocii (M atei 7, 12). N orm a aceasta
cuprinde în sine valoarea universală a raporturilor care trebuie să existe
17. A se vedea, V. T a r n a v s c h i , op. cit.
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între oamenii de pretutindeni, reprezentînd «regu la de aur» care stă la
baza binelui om en irii18.
Sfinţii Apostoli, cei care au răspîndit învăţătura Domnului nostru
Iisus Hristos, au fixat ,şî mai bine această legătură între Hristos şi V e 
chiul Testament. Din Sfintele Evanghelii aflăm că Mîntuitorul le-a p re
cizat că trebuie să se plinească toate cele scrise despre Sine în Legea
Veche. A s tfe l le-a deschis lor mintea ca să priceapă Scripturile (Luca
24, 44— 45). Şi într-adevăr «au priceput Scripturile», deoarece, mai ales
după chemarea lor la apostolat, citeau cu pasiune şi tălmăceau Legea
Veche, făcînd legătura între revelaţia V echiului Testament şi învăţă
tura adusă de C el prezis de prooroci.
M ai evident se remarcă această strînsă legătură între Vechiul şi
N oul Testament la evangheliştii M atei şi Luca, care au cercetat cu aten
ţie listele, pom elnicele şi sulurile de la templu, pentru a putea fixa g e 
nealogia lui Iisus (M atei 1, 1— 17 ; Luca 3, 24, 38). T ot ei au sintetizat,
din Scripturi, m oravurile fariseilor şi cărturarilor înscriind cele opt vaiuri pronunţate de Iisus (M atei 23, 13— 26; Marcu 12, 38— 40; Luca 20,
45 — şi 11, 37). Sinopticii arată că «păzirea poruncilor» este calea ce
duce la viaţa veşnică şi citează din cuvîntările lui Iisus tot ceea ce
spun Legea şi proorocii. .
Sfîntul evanghelist Ioan care se ridică, în gîndirea sa, asemenea v u l
turului care domină înălţimile văzduhului, este singurul care aminteşte
fidel sărbătorile prăznuite de M întuitorul la Ierusalim, cu osebire Paştile iudeilor. El vede pe M întuitorul ca pe M esia biruitorul care strînge
pe toţi închinătorii «în duh şi ad evăr» şi care se v or putea ruga în orice
loc de pe faţa pămîntului, căci «L egea prin M oise s-a dat, iar harul şi
adevărul au venit prin Iisus H ristos» 19.
Saul care îşi alesese dintre toţi dascălii vrem ii pe marele rabin Gă
măliei, a aprofundat Scriptura fără să ignore nici literatura profană din
care citează în epistolele sale, după cum cunoştea şi filozofia, aşa cum
demonstrează în A reopagul A ten ei (I Cor., 15, 33; Tit, 1, 12; Fapte 17,
23) 20. El devine marele apostol Pavel care cutreieră lumea vestind pe
Hristos cel răstignit şi înviat. El care trăise pînă la convertirea de pe
drumul Damascului litera L egii celei vechi, acum trăieşte «în Hristos»,
căruia îi cîntă cel mai înălţător imn al dragostei (I Cor., 13). El, m isio
narul neegalat al tuturor timpurilor, Apostolul neamurilor şi păstor m o
del pentru toate vrem ile a fost format şi pregătit de fapt la şcoala V e 
chiului Testament. Hristos i s-a descoperit şi i-a pătruns toată fiinţa în
aşa măsură încît a putut zice : «D e acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos
trăieşte în m ine» (Gal., 2, 20). El nu uită să accentueze tot ceea ce a
spus M oise şi proorocii despre Iisus (Fapte 26, 22— 23). Galatenilor le
scrie plin de supărare să nu mai asculte de ademenirile străine, pentru
că făgăduinţa dată de Dumnezeu lui A vram (Fac., 12, 2— 3 ; 18, 18; 22,
18 ; 26. 4) s-a plinit prin venirea lui Iisus Hristos. «A s tfe l că Legea ne-a
fost călăuză spre H ristos» (Gal., 3, 16 şi 24) ; iar «sfîrşitul Legii este Hris18. Cf. S t e r i e D i a m a n di, Fiul iui Dumnezeu, Fiul omului, voi. II, Bucu
reşti, 1943, p. 373.
19. Cf. Întemeierea Bisericii şi primele comunităţi creştine, în «Mitropolia Bana
tului» X XXII (1982), nr..4—6, p. 217.
20. Amănunte la P r. p r o f. d r. Gr. T. M a r c u , Saul clin Tars, Sibiu, 1941, p. 115.
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tos, spre îndreptarea a tot celui ce cred e» (Rom., 10, 4). Deci «m enirea
L e g ii» era aceea de a-i călăuzi pe iudei la H ristos21. De multe ori accen
tuează P avel că Legea este bună şi dreaptă şi sfîntă şi duhovnicească ;
că ea a fost dată spre viată (Rom., 7, 10— 16). Este adevărat că Legea
Vechiului Testament te luminează, îţi arată căile, dar ea nu îţi dă şi
putinţa, nu-ţi dă nici ajutorul şi nu-ti oferă nici mîntuirea, dacă n-ai
trecut «sub har» 22. E în concordanţă cu ceea ce se spune de către Sfîn
tul Ioan evanghelistul că «le g e a prin M oise s-a dat, iar harul şi ade
vărul au venit prin Iisus H ristos» (Ioan 1, 17). Indiferent dacă este cineva
iudeu sau păgîn, nu intră în razele harului lui Hristos decît cel botezat.
A ic i se sfarmă barierele dintre neamuri rămînînd acestea numai
cu specificul lor etnic, pentru că «toţi una sînt întru Hristos Iisus»
(Gal., 3, 26— 28).
S fîntul apostol Petru încă aminteşte de însufleţirea cu care proorocii
au vestit «despre harul ce va să vină... despre patim ile Lui şi despre mă
ririle cele de după e le » (I Petru 1, 10— 11). Apostolul ca să ne încredin
ţeze că prin graiul proorocilor n-a grăit «un om », ci Dumnezeu, spune
că proorociile nu s-au făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinţiţi ai
lui Dumnezeu au grăit purtaţi fiind de Duhul Sfînt» (II Petru 1, 21).
Cu toate că P avel şi Petru au propovăduit primul «între neamuri»,
iar al doilea «între iudei», nu există între dînşii nici un dezacord în
ceea ce priveşte atitudinea lor faţă de Vechiul Testament. Sfîntul apostol
Petru îndrumă pe cititorii săi să nu se lase amăgiţi de cei ce nu înţeleg
lămurit ceea ce le scrie Pavel, căci Scripturile sînt cu anevoie de înţe
les şi răstălmăcirea lor aduce pierzare (II Petru 3, 15— 16). Deci, în con
cepţiile lor asupra lui Hristos cel prezis de prooroci şi mîntuirea prin El,
nu există nici un dezacord, ci au o atitudine misionară şi dogmatică m o
nolită la care sînt angajaţi toţi cei chemaţi de Hristos din şirul cărora nu
lipsesc «stîlpii B isericii» Iacob, Chefa şi Ioan (Gal., 2, 8— 9), ca şi un şir
nesfîrşit de colaboratori ştiuţi şi neştiuţi23.
Sfin ţii Părinţi exprimă şi ei adevărul că Vechiul Testament este o
scriere dumnezeiască şi că el este atît al iudeilor cît şi al creştinilor.
Tertulian afirmă că cele două Aşezăm inte reprezintă un singur tot şi că
ele vorbesc despre acelaşi Dumnezeu şi au fost scrise de acelaşi Duh
S fîn t» .
învăţătura Sfinţilor Părinţi despre valoarea Testamentului Vechi
iese în evidenţă mai ales în acele lucrări în care sînt combătuţi M arcion, Valentin, Vasilide, Carpocrat şi alţii asemenea acestora, care sus
ţineau separarea celor două Testamente, inventînd diverse deosebiri în
tre ele. Astfel, îm potriva acestei învăţături greşite s-au ridicat — după
cum se ştie — Tertulian, Irineu, O rigen şi C iril al Ierusalimului, d o v e 
dind că acelaşi Dumnezeu l-au avut atît patriarhii cît şi Iisus Hristos 25.
21. D ia c . p r o f. G r i g o r i e T. M a r cu, Antropologia paulină, Sibiu, 1941,
p. 206— 207.
22. I b id e m, p. 193^194.
23. K. P i e p e r , Pauius. Seine misionarische Personlichkeit und 'Wirksamkeit,
Miinster, i.W. ed. 3, 1929, p. 160 şi 169.
24. T e r t u l i a n , Adversus gentes, cap. 19.
25. O r i g e n , De principiis, 1, 4; Ciril al Ierusalimului, Catehezele..., 4, 33,
trad. de D. Fecioru, Bucureşti, 1943, p. 129; Irineu, Adversus haereses 3, 35;
lib. 4, cap. 9.
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Toate Scripturile vorbesc despre Iisus Hristos care se va naşte, v a propăvădui, va suferi şi va învia. A cest Hristos a v orb it cu M oise îşi cu
proorocii, nu numai Tatăl, pornind Părinţii, de la «d eofiin ţim ea» Tatălui
cu Fiul, a cărui venire a fost pregătită de mai înainte (Deut., 28, 66 ;
Isaia 7, 14, 53, 8) 26.
In ceea ce priveşte prezenţa Duhului Sfînt în Vechiul Testament,
Sfîntul V asile cel M are şi fratele său, G rigorie de Nyssa, văd ca autor a
toată Biblia pe Duhul Sfînt, considerînd că toată Scriptura a fost insuflată
de acelaşi Duh Sfînt şi că ea este un fe l de spital uriaş în care găseşti
tot felul de medicamente. Şi ceea ce sînt doctoriile pentru sănătatea trupu
lui, astfel toată Biblia este spre mîntuirea sufletească a c red in cioşilor27.
Sfîntul Am brozie în tălm ăcirea psalmilor îndeamnă credincioşii la stu
diul ambelor testamente, căci — spune el «fără a citi mai întîi «L e g e a »
nu se poate aju'nge la Hristos şi nu poţi bea paharul lui Hristos fără să
cunoşti «L e g e a » 38.
Vechiul Testament este «abecedaru l» N oului Testament, este iz v o 
rul din care a ţîşnit N oul Testament, e mugurele şi rădăcina din care
aceasta a răsărit şi a crescu t»219. Sfîntul Ioan Gură de Aur sintetizează
această logică a s tfe l: «În tîi germ inează iarba în legea naturii, apoi pro
duce spice în Legea lui Moise, mai pe urmă rod deplin în E v a n g h e lii»30.
Dar Sfinţii Părinţi nu s-au lim itat numai la îndrumarea credincioşilor şi de a aprecia la fel cele două scrieri testamentare, ci au depus 6
muncă susţinută întru tălmăcirea Scrierilor vechi-testam entare punîndule la îndemîna propovăduitorilor de azi şi a credincioşilor. A stfel «O rigen
a rostit o serie întreagă de om ilii la următoarele cărţi vechi-testam en
tare : Geneza, Exodul, Numeri, Levitic, Iosua, Judecători, Samuel, Isaia,
Iezechiel, Ieremia, Cîntarea Cîntărilor şi Psalmii. Ip olit, a rostit om ilii
asupra unor pasagii din Geneză, Numeri, Deuteronom, I Regi, Psalmi,
Isaia, Iezechiel. Sînt cunoscute de asemenea om iliile Sfîntului V asile
cel M a re asupra H exaim eronului şi asupra unora dintre Psalmi. De la
Sf. G rigo rie de Nyssa, avem om ilii la Eclesiast şi Cîntarea Cîntărilor.
Sîntul Ioan Gură de Aur are tîlcuiri om iletice la Geneză, Psalmi şi asu
pra profeţilor în general. De la Fer. Ieronim, Sf. Am brozie şi Fer. Augustin avem om ilii la Psalmi. De la Sfîntul G rigorie cel M are, om ilii
asupra lui Iezech iel e tc .31.
Din cele expuse rezultă că pentru valorificarea întregului tezaur
omiletic oferit de Vechiul Testament, fie prin cult sau prin cuvînt, nu
este uşor lucru pentru că tălmăcirea Vechiului Testament pentru cre
dincioşi, care trebuie făcută cu competenţă, cere bună informaţie şi in
teres. Dar procedînd astfel preoţii îşi îndeplinesc o obligaţie sacerdo
tală, oferind credincioşilor posibilitatea şi dreptul de a cunoaşte şi ei
întreaga Scriptură.
26. I. G. C o m a n , Teoria Logosului in apologiile Sf. Iustin Martirul şi Filosolul, Bucureşti, 1942, p. 514—515.
27. S f. V a s i 1e c e 1 M a r e, Omilia la Psalmi.
28. P r. p t o f. d r. D u m i t r u B e 1u, art. cit., p. 518.
29. Studiul Vechiului Testament, op. cit., p. 281.
30. Sf. I o a m G u r ă d e A u r , Omilia 38, 3 şi I Cor., P.G. 6, 325.
31. P r. p r o f. dr. D u m i t r u B e lu , art. cit.,
în
«Mitropolia
Ardealului»,
nr. 5— 8/'l957, p. 519.
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Tezaurul om iletic al Vechiului Testament, foarte util în activitate?
pastorală, nu apare aşa, deodată, el trebuie căutat, cercetat cu atenţie
şi prezentat în lumina doctrinei îşi practicii noastre ortodoxe.
Tem atica pa sto ra lă inspirată

de V e c h iu l T estam ent

Vechiul Testament poate constitui un capitol de pastoraţie indi
rectă desprinsă din virtuţile proorocilor — precursori ai păstorilor de
suflete de astăzi şi dintotdeauna.
Astfel, Vechiul Testament oferă vestitorului cuvîntului dumnezeiesc
posibilitatea de a-şi putea fixa teme dogmatice, m orale şi sociale ca şi
fixarea de p rin cip ii extrase din atitudinea proorocilor, ca şcoală de for
mare a preotului.
Privin d pastoraţia directă putem afirma că Vechiul Aşezăm înt oferă
suficiente temeiuri pentru propovăduirea credinţei noastre.
1.
Astfel, adevărul despre un singur Dumnezeu îl găsim înfăţişat în
mod clar în Legea Veche. Dumnezeu Tatăl e descris cu toate atributele
sale : «A scultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Dum
nezeu» (Deut., 6, 4— 5). Dumnezeu este veşnic (Fac., 1, 1— 2 ; leş., 3, 15);
neschimbat (Num., 23, 19) ; El vrea m întuirea tuturor (Iez., 33, 11); El
este atotştiutor (Ps., 7, 10) ; atotputernic (Ps., 135, 6 ); poartă grijă de
toţi (Isaia 49, 5— 9) ; sfînt (Lev., 11, 44) ; drept (Ps., 7, 11) ; nu poate fi
localizat în spaţiu (I Regi 8, 27 ; Isaia 66, 1) ; este totuşi omniprezent
(Ps„ 138, 7— 10)32.
în legătură cu realitatea dum nezeirii, aşa cum ne este înfăţişată în
Vechiul Testament, subliniem trei aspecte de o accentuată actualitate :
a) Primul se referă la raportul dintre Dumnezeu şi celelalte credinţe
şi p ractici religioase. Din întreaga istorie a poporului evreu se vede lă
murit, că ori de cîte ori în sufletul acestui popor ardea credinţa v ie
în existenţa şi prezenţa reală a lui Iahve, prim ejdia alunecării spre su
perstiţii, m agie sau idoli, era inexistentă ;şi invers. Un cercetător spune :
«Israelul.e singurul popor care n-a avut niciodată o m ito lo g ie »33. Fireşte,
că Israelul nu :şi-a putut crea o m itologie pentru m otivul că din m ijlocul
său n-a dispărut niciodată total credinţa monoteistă. Israelitenii au
cunoscut perioade în care slăbirea credinţei într-un singur Dumnezeu
a lăsat liberă invazia credinţelor şi practicilor păgîne. Atunci, însă, v e 
neau proorocii în ajutorul îndreptării lor şi le arătau că : olarii, aurarii,
argintarii şi făurarii au început să facă «chipuri am ăgitoare», pentru
cîştig. Aceştia se cheamă idoli la care se închină «n eam urile» şi sînt
lucruri făcute de m îini omeneşti.
b) A l doilea aspect vrednic de subliniat este înfăţişarea lui D um 
nezeu ca un judecător, zdrobind pe călcătorii voin ţei sale. In Vechiul
Testament Dumnezeul lui Israel nu este numai bunătate îşi iubire, ci şi
dreptate.
32. Studiul Vechiului Testament, op. cit., 1955, p. 277— 278.
33. C. H. C o r n i 11, Der Israelitische Prophetismus, Strassbourg,
1903, p. 23.
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c)
Vechiul Testament ne arată că Dumnezeu nu este o entitate
indiferentă faţă de viaţa aceasta ; El nu se situează undeva, într-o zonă
desprinsă de realităţile v ii ale vieţii, ci este o fiinţă personală spirituală,
reală, intervenind în locuri şi timpuri determinate, în forme omeneşti
mărginite, făcîndu-se cunoscut în aşa fel încît să nu se poată trece in
diferent pe lîngă El. Felul cum Dumnezeu se comportă în Vechiul T es
tament, arată că El este cu luare-aminte în gradul cel mai înalt la viaţa
oamenilor şi că voieşte ca aceştia să-l cunoscă în chip sigur. Prin inter
venţia concretă a lui Iahve în viaţa oamenilor, se indică limpede întru
parea Logosului care avea să se întîmple la plinirea vrem ii şi prin care
realitatea dumnezeirii se face cunoscută în modul cel mai desăvîrşit
credincioşilor 34.
2. In ceea ce priveşte învăţătura despre Sfînta Treim e, Vechiul
Testament este mai reţinut şi arată această învăţătură mai umbrită din
pricina neamului lui Israel care era mereu în pericolul alunecării în politeismul păgînilor cu care avea tangenţă. Vechiul Testament indică totuşi
trinitatea vorbind de Dumnezeu întreit în persoane. Pluralul majestăţii din Geneză 1, 2 «Să facem om după chipul şi asemănarea noastră»,
ca şi la Geneză 3, 22: « Duhul lu i Dumnezeu se purta deasupra apelor» ;
sau la Geneză 11,6: «Haidem , dar să ne pogorîm şi să amestecăm lim bile
lor» se poate tălmăci totuşi pentru credincioşi în cadrul învăţăturii
nou-testamentare. Fireşte e greu să reconstitui din aceste citate învăţă
tura trinitară, fără lumina N oului Testament ca şi din cîntarea întreit
sfîntă de la Isaia 6, 3 sau din varietatea numelor ce se dau lui Dumne
zeu, şi teofania de la stejarul M am vri etc. Taina Sfintei Treim i în V e 
chiul Testament d evine însă tot mai luminoasă pe măsură ce se apro. pie de vrem ea sosirii lui Hristos pe pămînt. Părintele prof. dr. D. Stăniloae afirmă că pentru raţiune pluralitatea nu sfîşie unitatea şi unitatea
nu anulează pluralitatea. M ulţi văd azi pluralitatea întregii creaţii spe
cificată în tot felul de trinităţi. în temeiul referatului biblic despre crea
rea omului «să facem om după chipul şi asemănarea noastră» predicatorul
poate exploata — spre folosul credincioşilor — faptul că în acest text
se afirmă atît caracterul trinitar al lui Dumnezeu, cît '.şi natura omului
de «c h ip » al lui Dumneeu ; chipul îşi asemănarea constituind elementul
comun tuturor oa m enilor35.
3. Despre Fiul, am spus de la început, că în centrul Vechiului T es
tament stă ideea de mîntuire şi aici găsim pe Mîntuitorul Iisus Hristos.
Evanghelistul V echiului Testament, Isaia proorocul, se ocupă de
M întuitorul Iisus Hristos prin Ebed-Iahve şi zice : «T e v o i face lumină
popoarelor, ca să duci mîntuirea mea pînă la marginile pămîntului...
ca să zici celor robiţi : ieşiţi şi celor care sînt în întuneric : veniţi la
lumină» (Isaia 49, 6— 9). Este vorba de substituirea profetică a lui EbedIahve, în Iisus Hristos. Misiunea Ebedului isainic, A c e la pe care îl ia
în braţe dreptul Sim eon cînd M întuitorul este adus la 40 de zile în bise
rica Legii : «...Văzură ochii mei mîntuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea
feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă
34. E i c h r o d t , Christus im Alt. Test., Basel, 1938, p. 8— 10.
35. A n t o n i e P l ă m ă d e a l ă , op. cit., p. 34il şi ’Pr. prol. dr. Dumitru Stămloae,
Teologici Dogmatică Ortodoxă, voi. I, Bucureşti, 1978, p. 288.
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poporului Israel» (Luca 2, 32). Dacă Ebed-Iahve a prefigurat slujirea
lui Hristos înainte de întrupare, acelaşi prooroc Isaia ni-1 prezintă pe
Iisus Hristos care se va întrupa dintr-o Fecioară (Isaia 7, 14), ca model
al slujirii omului îşi al omenirii, căci «El a luat asupră-işi durerile noastre
şi prin ranele Lui noi toţi ne-am vindecat» (Isaia, 53,'4— 5).
— învierea lui Hristos văzută de David (Ps., 15, 10), este ridicată
în Vechiul Testament la rang de dogmă.
— Pogorîrea Sfîntului Duh, cea prezisă de Ioil (c. 3), încheie trini
tatea cea atît de anevoios găsită în Aşezâm întul Vechi.
(Există încă multe adevăruri dogmatice a căror dovedire se face .şi
cu texte din Vechiul Testament, ca de pildă adevărurile despre îngeri
(Fac., 16, 7 sq. 28, 12); Daniil grăieşte despre îngerul M ihail în 10, 13;
Jud., 13, 20— 21 ; Zah., 1, 12 ş.a. ; păcatul strămoşesc (Osea 6, 7 ; Ps.,
50, 6 ); apoi necesitatea pocăinţei, judecata particulară şi universală,
nem urirea sufletului, răsplata şi pedeapsa veşnică).
4)
A d evă rurile morale, adevărurile de viaţă, ni le oferă Vechiul
Testament din abundenţă şi sînt de o permanentă valabilitate. M orala
Legii V echi o avem cuprinsă în D ecalog (leş., 20, 1 sq.), care e consti
tuţia Legii M o z a ic e 36. Se spune că D ecalogul este o «M agna Charta» a
omeniei. Cărturarul din parabola Samarineanului m ilostiv formulează
lapidar şi sentenţios cele două legi fundamentale ale relig iei şi ale mo
ralei : iubirea faţă de Dumnezeu şi iubirea faţă de aproapele. Cărturarul
din parabolă rezumă D ecalogul şi reproduce formularea din Deut., 6, 5;
11, 13, combinat cu Lev., 19, 18.
Pornind de la datoriile către Dumnezeu şi apoi de la cele către
semeni, Decalogul arată pentru prima dată că viaţa morală nu se poate
dezvolta sănătos decît dacă este fundamentată pe credinţa în Dumnezeu.
«C e le două table ale Decalogului — scrie un cercetător — în unitatea
şi dualitatea lor spun că : atitudinea religioasă faţă de Dumnezeu nu-i
completă fără o dreaptă atitudine morală faţă de aproapele. Legătura cu
Iahve trebuie să se manifeste în legătura corespunzătoare a credincio
şilor lui Iahve întreolaltă» 37. D ecalogul ridică pentru prima dată pe om
la adevărat sa demnitate. Punînd pe umerii omului o mare răspundere
faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni, faţă de comunitate, Decalogul ne
arată indirect că omul este o fiinţă esenţial deosebită de toate celelalte
v ie ţu ito a re ; e o fiinţă liberă, conştientă, înrudită cu Dumnezeu, e chip
al lui Dumnezeu după cum arată M oise în cartea F a c erii38.
5.
Ordinea socială este o şcoală a Vechiului Testament unde se în
vaţă anumite principii sociale care îşi au oricînd valabilitatea lor fiind
de o înaltă ţinută umanitară. Este adevărat că Iahve era protectorul po
porului evreu, dar nu excludea din sentimentele sale părinteişti nici pe
cei de alt neam : «Străinul care s-a aşezat la voi, să fie pentru v o i ca
băştinaşul v o s tru ; să-l iubiţi ca pe v o i înşivă, că şi v o i aţi fost străini
în pămîntul Egiptului» (Lev., 19, 34).
36. Pr. p r o f. d r. M i re e a C h i a l d a , îndatoririle moral-sociale după Decalog,
in «Studii Teologice» V III (1956), nr. 9— 10.
37. D. P a u l, Prophetengestalten im Alt. Test-, Basel, 1938, p. 8— 10.
38. / b I d e m, p. 58 şi 60.
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Spre deosebire de popoarele păgine, e vreii au avut grijă deosebită
faţă de cei lipsiţi. în concepţia Vechiului Testament săracul era tratat
ca om, recunoscîndu-i-se existenţa zilnică. Legea însăşi prevedea ca la
seceriş să fie lăsate anumite porţiuni nesecerate, pentru s ă ra c i; aseme
nea la culesul v iilor, proprietarii trebuiau să lase neculeişi o parte din
struguri, tot pentru săraci (Lev., 19, 9— 10; 23, 32; Deut., 24; 19— 22;
Rut 2, 2). Săracii aveau v o ie să intre în lanuri şi vii, să trupă spice şi
să culeagă struguri, să mănînce cît pot, dar să nu ia cu ei din acestea
spre com ercializare (Deut., 23, 24— 25). Secerişul anului sabatic era în
treg al săracilor (Lev., 25, 3— 7 ); în anul jubileu săracii îşi primeau gra
tuit proprietăţile vîndute (Lev., 25, 13— 14). Toate acestea dovedesc că
în Vechiul Testament g rija faţă de oamenii simpli îşi nevoiaşi era un
lucru prim it în ordinea de drept şi constituia o preocupare permanentă
a c olectivităţii 39.
Asigurarea dreptului la libertate a Vechiului Testament îişi are iz
vorul în ajutorul lui Iahve şi în atitudinea lui M oise care a cîştigat li
bertatea poporului prin miracolul M ării Roşii păşind de la sclavie la
libertate. M arii prooroci au dus luptă pentru apărarea demnităţii umane,
a libertăţii şi a respectului faţă de om. Vechiul Testament fixează în
linii mari conţinutul acestei libertăţi, arătînd că omul nu poate fi tras
la răspundere pentru nedreptăţile săvîrşite de altul (Iez., 18, 20) ; şi care
are dreptul să-şi susţină părerile şi con vin gerile proprii chiar în faţa
regilor, cînd aceştia au atitudini arbitrare (III R egi 21, 1 sq.)40.
In ceea ce priveşte sclavia Legea lui M oise nu o desfiinţează, dar
a îndulcit-o în mare măsură, deosebindu-se 'radical starea sclavilor din
Israel, de starea celor din popoarele p ă g în e 41. Stăpînul evreu era
constrîns de le gile în vigoare, să aplice faţă de robul său umanitaris
mul ce izvora din aceste legi. Aşa de pildă dacă robul fugea de la stăpîn,
pentru tratament inuman, el nu putea fi urmărit (Deut., 23, 16). Sclavul
era obligat să slujească şase ani, iar în anul al şaptelea putea deveni
slobod (Ieiş., 20, 12). T oţi robii aveau zi de odihnă sîmbăta, iar în anul
sabatic erau scutiţi de munci grele (Deut., 5, 4 ; Lev., 25).
M unca şi m un citoru l au o mare valoare în Vechiul Testament, în
contrast cu lumea păgînă unde munca era socotită ca ceva josnic.
Istoria omenirii începe, după referatul biblic, cu porunca muncii
dată de Dumnezeu ca program permanent al v ie ţii omeneşti. Dumnezeu
l-a aşezat pe om în rai ca să-l lucreze. A ic i e geneza muncii din care
izvorăşte o concepţie optimistă despre muncă şi destinul m ajor al omu
lui. Opinia unor filozo fi despre originea pesimistă a muncii (Fac., 3,
17— 20) nu poate fi împărtăşită, pentru că în starea paradisiacă munca
nu era considerată trudă. Prin păcatul strămoşesc, munca a primit ca
racterul de necaz şi trudă. De aceea, nu munca este un regim de p e
deapsă pentru omul căzut în păcat, ci natura omenească stricată e pusă
sub regim de pedeapsă. Munca este bună, ea a rămas a c e e a ş i: o nece
39. Pr. p r o f. d f. D u m i t r u B e 1u, art. cit., în «Mitropolia Ardealului»,
nr. 11— 12/1957, p. 857.
40. Cf. şi Dr. V a s i l e
T a r n a v s c h i,
Arheologia biblică, Cernăuţi, 1930,
p. 189 şi 232.
41. Studiul Vechiului Testament, p. 87—88.
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sitate existenţială încadrată în ordinea naturală. M arile personaje b i
blice, care au determinat epoci întregi în istoria omenirii, au fost g ă 
site de Dumnezeu la lucru în clipa chemării lor la cîrma destinului po
p oarelor lor (III R egi 19, 19; I R egi 16, 11; Paralip., 17, 7; leş., 3, 1;
Jud., 6, 11). De asemenea, sînt amintite în Vechiul Testament multe din
tre m eseriile oamenilor care îşi agonisesc existenţa în mod cinstit42.
V echiul Aşezăm înt cere plată pentru cel ce trudeşte : «Să nu ne
dreptăţeşti pe aproapele şi să nu-1 jefuieşti. Plata năimitului să nu rămînă la tine pînă a doua z i» (Lev., 19, 13) ; «V a i de cel care sileşte pe
aproapele său să-i lucreze degeaba şi nu-i dă plata lu i» (Ieir., 22, 13) ;
«S ă nu nedreptăţeşti pe cel ce munceşte cu plată, pe sărac şi pe lipsit
dintre fraţii tăi, sau dintre străinii care sînt în pămîntul tău şi în cetă
ţile tale, ci să-i dai plată în aceeaşi zi şi să nu apună soarele înainte
de aceasta, că el este sărac şi sufletul lui aşteaptă această plată ; ca să
nu strige el asupra ta către Domnul şi să nu ai păcat» (Deut., 24, 14— 15);
«P îin ea celor lipsiţi este viaţa săracilor şi cel ce o ia pe aceasta, este
omul vărsării de sînge. C el ce ia aproapelui său hrana trebuitoare, este
ca şi cel ce omoară, pe aproapele său, şi cel ce opreşte simbria slugii,
ca cel ce varsă sînge» (Ecl., 34, 23— 24). Iată graiuri care vibrează pu
ternic pentru îngrijirea lucrătorilor, pentru drepturile lor şi pentru fe 
rirea lor de exploatare ; şi aceasta chiar cînd muncitorul nu este dintţre
conaţionali, ci dintre «străinii care sînt în pămîntul tău» (Deut.,
24, 14— 15).
Dreptatea, pilonul cel mai puternic al orînduirii sociale, este susţi
nută şi apărată cu deosebită putere în Vechiul Testament. M ai ales
cărţile profetice sînt pline de cuvinte aspre, directe, la adresa exp loa
tatorilor : «F aceţi judecată şi dreptate şi scoateţi pe cel asuprit din mîna
asupritorului ; nu asupriţi şi nu împilaţi pe străin, pe orfan şi pe văduvă
şi sînge nevin ovat să nu vărsaţi» (Ier., 22, 3 ; Iez., 18, 6— 9 ; 45, 9).
Cu un curaj deosebit, proorocii luau apărarea săracilor, orfanilor,
văduvelor şi a tuturor celor ned rep tă ţiţi: «V a i de cei ce fac legi ne
drepte şi cei ce scriu hotărîri silnice ca să răpească dreptatea sărmani
lor poporului meu, ca să jefuiască pe orfan» (Isaia 10, 1— 3) ; «A scultaţi
v o i conducători ai Sodomei şi v o i popor al Gom orei. Nu mai faceţi rău.
încetaţi odată. învăţaţi să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ajutaţi pe
cel apăsat, faceţi dreptate orfanului, apăraţi jae văd u vă» (Isaia 1, 10,
16— 17). Din cele arătate, se ved e de cîtă preţuire se bucura dreptatea
în ochii proorocilor şi cîtă pasiune puneau ei în lupta pentru respectarea
şi afirmarea în* viaţa socială a acestui principiu de tem elie a ordinei
s o c ia le 43.
6.
In ceea ce priveşte Sfintele Taine şi ie ru rgiile, Vechiul Testament
oferă o sumă de teme. îndeobşte la slujba Sfintelor Taine şi a ierurgiilor,
fiind servicii divine publice — participă mulţi credincioşi care cerce
tează biserica mai rar. Acum preotul are ocazia să le vorbească şi aces
tora despre,rolul lor soteriologic şi importanţa deosebită pentru viaţa
m orală a credincioşilor prin revărsarea harului divin.
42. Pr. N i c o d im B e l e a ,
Consideraţii asupra muncii şi a exploatării,
în
«Mitropolia Ardealului» X V (1970), nr. 7—8, p. 482—487.
43. Cf. şi F a u d h a b e r , D/e sozialen 'Werte des Alt. Test., Munchan, 1932,
passim.
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In toate cele 7 Sfinte Taine preotul găseşte teme de importanţă
maximă oferite de Vechiul Testament. Astfel, preotul im ploră pe «Domnul
Savaot», care este şi «S oarele dreptăţii pentru Israel. Domnul este ier
tător celor ce se pocăiesc şi iartă pe cel ce se spovedeşte cum a iertat
pe David cel ce s-a pocăit şi a ajutat pe M anase» 44. Cuvintele isainice
«iată (cărbunele) ş-a atins de buzele tale şi va şterge păcatele tale»
(Isaia 6, 7), constituie puterea lui Hristos care se uneşte cu cel ce se îm
părtăşeşte cu preacuratul Trup şi Sînge al lui Iisus Hristos. Chiar şi cele
două Taine «sp eciale» «— Cununia şi Preoţia — cuprind rugăciuni, pericope sau aluzii la Vechiul Testament. Taina Cununiei, de pildă, cu
prinde rugăciuni care cheamă pentru a fi de faţă persoane din istoria
lui Israel precum Avraam , Sara, Iacob, Iosif, Isaac, Daniil ş.a. în Taina
H irotoniei se cheamă să vină de sus «Dumnezeul Genezei, care este fără
de început şi fără de sfîrşit», care «a aşezat pe Apostoli, pe Prooroci şi
Dascăli» şi a dat putere lui Ştefan întîiului mucenic. La hirotesia citeţu
lui, i se dă în mînă Psaltirea să o citească. Aceasta pentru că în Psalmi
îşi găseşte omul tot balsamul alinării tuturor necazurilor de tot felul.
7.
Ie iu rg iile , deişi se deosebesc de Sfintele Taine, cuprind cele mai
bogate texte din Vechiul Testament. Ierurgiile împrospătează mereu
«harul adus de Sfintele T ain e» în folosul omului căzut. Chiar dacă s-a
ridicat din căderea sa, omul are trebuinţă continuă de harul care nutreşte
şi desăvîrşeşte viaţa duhovnicească 45.
Şi ierurgiile oferă o gamă bogată de teme pentru cuvîntări aşa cum
se poate vedea din rînduiala fiecăreia. Ele se referă la lucrări, cum este
Aghiazma M are, Aghiazm a M ică şi sfinţirea bisericii, sau la oameni, ori
la diverse întîm plări din viaţa omului (Isaia 12, 35 şi 55 ; Ps., 142 şi 50).
Sfinţirea bisericii este cea mai solemnă şi mai dezvoltată dintre
toate ierurgiile care privesc lucrurile. Rugăciunea lui Solomon pe care
fi rostit-o cerînd binecuvîntarea lui Dumnezeu asupra templului ca să-l
sfinţească, este de o excepţională valoare om iletică punîndu-ne la dis
poziţie texte care constituie izvorul tuturor rugăciunilor sfinţirii de
lăcaşuri de închinare, ca şi la sfinţirea pietrei fundamentale a bisericii
şi la binecuvîntarea lăcaşului bisericii după reparaţii etc. (Ps., 83, 86,
121, 126 şi 131). Iată rugăciunea lui Solom on către Domnul, al cărei
conţinut este edificator în această privinţă : «Doamne Dumnezeul nos
tru, ascultă rugăciunea mea cu care robul tău se roagă a s tă z i: să fie
ochii Tăi deschişi ziua şi noaptea la biserica aceasta, la acest loc să
asculţi rugăciunea poporului Tău cînd se va ruga în locul acesta ; cînd
cineva va greşi îm potriva aproapelui, cînd se va încuia cerul şi nu va
fl ploaie ; de v a fi foamete, ciumă, boală molipsitoare, secetă, lăcuste,
omidă, cînd duşmanul ne va strîmtora, cînd va fi orice necaz, orice
boală. Tu să asculţi din cer şi să miluieşti şi să dai fiecăruia după căile
sale. Chiar străinul de va ven i să asculţi şi să faci ce îţi v a cere ca să
ştie toate popoarele pămîntului de numele Tău şi apoi să ierţi poporului
Tău ce a păcătuit înaintea T a » (III R egi 8, 28 ; II Parai., 6, 20— 42). «A tunci
s-a arătat Domnul lui Solomon şi i-a z i s : Am auzit ruga ta şi mi-am ales
44. A se vedea, P r o t. N i c o d i m B e l e a , Funcţiunea soteriologică şi educa
tivă a Tainei Spovedaniei, In «Biserica Ortodoxă Română», nr. 5— 6, 1982, p, 479.
45. H r i s t u A n d i u t s o s , Dogmatica, trad. de Dr. D. Stăndloae, Sibiu; 1930,
p. 238—241.
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locul acesta să fie casă pentru aducere de jertfe. Acum ochii mei v o r fi
deschişi şi urechile m ele vor fi cu luare-aminte la rugăciunea ce se va
face în locul acesta. Căci am ales şi am sfinţit casa aceasta ca să fie
numele M eu acolo în v e ci (II Parai., 7, 12, 15— 16). Proorocul Iezechiel
arată darurile care izvorăsc «d e sub pragul b isericii» care se îndreaptă
spre cele patru unghiuri ale lumii (Iez., 47, 1— 13).
Citind această rugăciune a lui Solomon şi răspunsul Domnului,
parcă ne găsim în faţa unui sipet plin de mărgăritare şi nu ştim pe care
să-l preţuim mai întîi. Cînd Biserica a alcătuit «rugăciunile pentru d ife
rite trebuinţe din viaţa omului», pe care le înşiră aproape în ordinea
arătată şi astfel astăzi .fac parte din tezaurul cultului divin, a mers pe linia
rugăciunii lui Solomon.

Tot ceea ce am încercat să reliefăm aici pentru preocupările noastre
ca propovăduitori ai învăţăturii Domnului nostru Iisus Hristos este me
nit să atragă atenţia — în primul rînd — asupra bogatului tezaur al
Vechiului Testament atît de util activităţii pastorale a preoţilor ortodocşi.
M ai presus de orice, considerăm că forţa care dă viaţă poruncilor lui
Dumnezeu şi nostalgia după mai bine din Vechiul Testament, este în
suşi Mîntuitorul care domină aproape fiecare pagină. în această grădină
a raiului poruncilor lui Dumnezeu, creşte floarea imaculată a iubirii
care înmiresmează relaţiile de frăţietate între toţi oamenii, fie că e samarinean, grec sau de alt neam, fie că are o culoare sau a lta 46.
în concluzie, se poate afirma fără putinţă de tăgadă că preotul zile 
lor noastre află în Sfînta Scriptură a V echiului îşi a N oului Testament
izvorul prim şi nesecat pentru activitatea sa pastorală. De aici îndato
rirea sa de a o cerceta în permanenţă pentru ca, pe baza ei să-şi funda
menteze întreaga sa activitate de propovăduire şi învăţare a cuvîntului
lui Dumnezeu.

46.
Pr. p r o f. V l a d i m i r P r e l i p c e a n u şi Pr. p r o f. G r i g o r i e M a r c u ,
Cuvlntul Iui Dumnezeu in viaţa Bisericii, în «Studii Teologice», nr. 1—2, 1971, p. 71.
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PREOŢI FOLCLORIŞTI ŞI CONTRIBUŢIA LOR
LA DEZVOLTAREA FOLCLORISTICII ROMÂNEŞTI
Diac. prof. M ARIN VELEA

Este bine cunoscut specialiştilor şi iubitorilor de cultură literară şi
muzicală din ţara noastră, că preocupările pentru creaţia populară au o
vechim e de aproxim ativ un secol şi jumătate.
Este de asemenea cunoscut că prim ele noţiuni despre cîntecul şi
jocul popular românesc le avem din a doua jumătate a sec. X V I *.
Cît priveşte notaţiile privind, cîntecul şi jocul popular românesc,
acestea datează din a doua jumătate a sec. X V II şi le găsim în marea
colecţie de cîntece religioase şi dansuri ale epocii, aparţinînd eruditului
muzician Ioan Căian şi intitulată «C od ex C ajoni», redactată între anii
1652— 1671.
Jumătatea a doua a sec. X V III este mai bogată în colecţii de folclor,
iar muzicienii şi literaţii se apropie cu mai multă dragoste de produc
ţiile populare. A s tfe l cele .trei volum e de m ateriale istorice, literare şi
artistice privitoare la Ţările Române publicate de Franz Joseph S u lzer2,
smt edificatoare în acest sens.
Deşi străin de neam şi de producţiile noastre folclorice, Franz Sul
zer, spre deosebire de folcloriştii care v or urma, «a auzit şi s-a interesat
de cîntecul şi jocul popular românesc»
Tot în această perioadă apar m elodii populare în colecţia semnată
de Eftimie Murgu 4, cunoscut om politic şi de cultură al vremii.
1. George Breazul, Patrium Carmen, Craiova, 1941, p. 279—470; C. Bărbulescu,
Lăutarii noştri, Bucureşti, >1922, p. 61.
2. Franz Joseph Sulzer, Geschichte des transalpinischen Daciens, Wien, Bey
Rudolf Grăffer (1781— 1782).
3. Gheorghe Ciobanu, Culegerea şi publicarea folclorului muzical român, in «Re
vista de Etnografie şi Folclor», tcun. 10, nr. 6/1965, p. 552.
4. Eftimie Mutgu, W/e derlegung der Abhandlung Welche unter dem Titel Vorkom mt: Erweis, dass die Wallachei nicht romischer Abkunlt sind... und Bewais, dass
die Wallachei der Romer unbezweiielle Nachkommlunnge sind, Oten Universităts,
Schrilten, 1830.
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O colecţie mai bogată în producţii m uzicale populare scoate Frangois R ouschtzki5, un alt dotat şi harnic cercetător al producţiilor noastre
folclorice.
Tot acum, mai toate categoriile de intelectuali — istorici, literaţi,
muzicieni etc. — văd în creaţia populară literară şi muzicală o armă
puternică de afirmare a naţionalităţii poporului român.
între aceştia menţionăm pe : N icolae Bălcescu, M ihail Kogălniceanu,
Alecu Russo, Costache N egruzzi, V asile Alecsandri etc., iar dintre mu
zicieni menţionăm pe : J. A . Wachmann, A lfred Heinrich Ehrlich şi Carol
Miculi.
Astfel, J. A . W ach m ann6, tatăl lui Eduard Wachmann — primul or
ganizator al concertelor simfonice în Bucureşti — a publicat în această
perioadă mai multe colecţii de cîntece populare.
A lfred Heinrich Ehrlich 7 publică de asemenea, arii populare cu
acompaniament de pian îmbogăţind prin aceasta patrimoniul literaturii
muzicale poulare.
Carol M ic u li8, fostul director al Conservatorului din Lemberg şi
profesor al lui Ciprian Porumbescu, a publicat de asemenea balade, cîn
tece de ciobănie, dansuri populare etc., toate cu acopaniament de pian,
dar fără text.
An ton Pann 9, prea binecunoscut cîntăreţ bisericesc şi compozitor
de muzică psaltică, întreprinde o susţinută activitate de culegere şi pu
blicare a producţiilor folclorice nu numai muzicale ci şi literare, care
spre deosebire de folcloriştii amintiţi, se deplasează şi în lumea satelor
de unde adună şi publică : poveşti, snoave, ghicitori, cimilituri, proverbe,
zicători etc.
Tot pe această linie m erge şi colecţia lui Alexandru Berdescu 10,
care conţine m elodii ,şi dansuri populare, creaţii lăutăreşti etc., şi care
alît ca metodă de lucru cît şi conţinut, reprezintă un progres faţă de
colecţiile amintite mai înainte.
în avîntul acestor preocupări se înscriu şi publicaţiile lui Teodor T.
Burada şi Dimitrie Vulpian.
5. Franţois Rouschtzki, Musique Orientale, 42 chaâsons et danses MoldavesValaques, Grecs et Turcs, traduits, arranges et cl&dies ă Son Excellence Monsieur de
Kiseleti..., Iaşi, 1834.
\
6. Ion Andrei Wachmann: (1) România — recueil de danses et d'airs valaques
originaux, transcrits pour le piane seul (Cahier I, Vienia, Ed. F. Wessely, ci-devant
H. F. M iiller); (2) Bouquet de melodies valaques originales, transcrites pour le piano
seul (Cahier II, Viena, Ed. F. Wessely, ci-devanjt H. F. M u ller); (3) L'Echo de la Valachie — chansons populaires roumaines (Cahier III, Viena, Ed. H. F. Muller's W itw e l);
(4) Les Bords du Danube — chansons et danses roumaines transcrits pour le piane
seul (Cahier IV, Viena, Ed. H. F. Muller's Witwel).
7. Henri Ehrlich, A rii naţionale române transcrise pentru pianoiorte, Viena, 1850.
Prin colecţia sa, Ehrlich a vrut să ofere un argument cultural îin favoarea afirmării na
ţiunii române şi a reuşit pe deplin.
8. Charles Mikuli, Douze airs nationaux roumains (Ballades, chants des bergers,
airs de danse, etc.), recueillis et transcrits pour le piano I— IV, Leopol, Wlld.
9. Anton Pamn, Cîntece de lume, transcrise din psaltică în notaţia modernă, cu
un studiu introductiv de Gh. Ciobanu, E.S.P.L.A., 1955.
10. Alexandru Berdescu, M elodii aranjate în adevăratul lor stil naţional,
Bucureşti, 1871. Imprimerie de Jean Weiss et Comp., Jeam Cartu, 1871, 16 p.
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Spre deosebire de înaintaşii săi, Teodor T. Burada îşi îndreaptă
atenţia spre alte genuri aie creaţiei populare ca : vicleim ul, colindul,
steaua, pluguşorul, păpuşile, cîntecul de leagăn etc.
Iar Dimitrie Vulpian stimulat de hotărîrea Academ iei Române luată
în şedinţa sa din 23 mai 1883 de a premia «cea mai completă colecţiune
de arii rom âneşti» 11 a prezentat acesteia colecţia alcătuită din :
— Balade, Colinde, Doine, Idyle, voi. I (1885), 381 piese,— Jocuri de brîu (1886) — 250 piese ;
— Salba română, voi. II, H orele noastre v®l. II (1886) — 500 de
piese.
Susţinut puternic de bardul de la M irceşti care cunoştea în profun
zime valoarea creaţiilor folclorice, Academ ia Română acordă premiul
iui Dimitrie Vulpian.
Cu acestea, se încheie o scurtă dar fructuoasă perioadă de culegere
şi publicare a folclorului muzical şi în parte literar, deschizîndu-se o
nouă şi impunătoare' perioadă de cercetări folclorice care se îndreaptă
cu precădere spre producţiile literare şi m uzicale ale satelor, latură
aproape ignorată în colecţiile semnate de folcloriştii amintiţi.
Trăind în m ijlocul oamenilor de la ţară şi cunoscînd obiceiurile, tra
diţiile şi producţiile folclorice de toate genurile, preoţii şi învăţătorii au
fost singurii intelectuali ai satelor care au adus o contribuţie conside
rabilă la culegerea, corectarea, valorificarea şi publicarea producţiilor
populare româneşti.
Deşi m ajoritatea culegerilor lor, «s-au realizat cam la voia întîmplării, procedînd fiecare cu m ijloace şi metode proprii» 12, m eritele aces
tor pionieri ai cercetării creaţiei folclorice româneşti sînt absolut in
contestabile.
între preoţii a căror activitate folclorică se impune cu pregnanţă în
istoria culegerii şi v alorificării folclorului literar românesc, este fără
îndoială preotul Teodor Bălăşel «una din cele mai reprezentative figuri
ale folcloristicii româneşti de la sfîrşitul secolului al X lX -lea şi prim ele
decenii ale secolului nostru» 13.
Născut în ziua de 7 noiembrie 1869 în comuna Bogdăneşti, jud. V îlcea din părinţi cu situaţie materială precară, tînărul Teodor a urmat cla
sele primare în comuna natală, după care a fost dat de părinţii săi, la o
prăvălie din Rîmnicul V îlc e a ca ucenic. Părăsind însă prăvălia după
scurt timp, Teodor Bălăşel intră ca bursier al Seminarului T eolog ic din
acel oraş. în şcoală se distinge ca un element silitor şi cu înclinare deo
sebită către limba română şi latină.
La 1 august 1889 T eodor Bălăşel obţine certificatul de absolvire a
cursului inferior al Seminarului respectiv, după care obţine prin concurs
postul de învăţător provizoriu în comuna Stefăneşti.
La 1 octombrie 1892 intră în rîndul clerului fiind hirotonit diacon
pe seama bisericii catedrale din Drăgăşani. Pînă în ianuarie 1894 Teodor
Bălăşel, «şi-a îm pletit activitatea didactică din comuna Stefăneşti, cu
11. Vezi «Anal. Acad. Rom.», Seria a Il-a, Tom V, Sed. Ord. din 1882— 1883,
Bucureşti, 1884.
12. Dain Simiionescu, Folcloristul Constantin Rădulescu-Codin (1875— 1926), in «Re
vista de. Etnografie şi Folclor», Anul II, mr. 4, Bucureşti, 1957, p. 9l!
13. Rev. «Ramuri», Anul IV, nr. 5 (35), 15 mai 1967, p. 18.
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slujirea diaconească din orăşelul Drăgăşani» l4, cînd a fost ridicat la
treapta preoţiei fiind numit paroh al comunei Ştefăneşti, păstrînd în ace
laşi timp şi postul de învăţător. în această calitate, preotul Teodor Bălăşel, «a făcut biserică de zid, şcoală primară, bibliotecă populară, şcoală
de agricultură şi local pentru prim ărie» 15. A murit în ziua de 30 ianuarie
1941 în comuna Ştefăneşti, jud. V îlcea în vîrstă de 70 de ani, regretat
nu numai de păstoriţii săi ci de toţi iubitorii creaţiei folclorice el fiind
considerat, «c e l mai de seamă folclorist pe care l-a dat Oltenia şi în
acelaşi timp un luminat preţuitor al trecutului nostru» l6.
Dar activitatea preotului Teodor Bălăşel are şi alte laturi scoase în
relief de condeieri prestigioşi ai vrem ii între care şi m arele scriitor
român Gala Galaction care-1 considera, «apostol cultural şi economic al
V îlc e i» 17.
într-adevăr, ca intelectual dăruit satului, ca luptător pentru drep
turile ţăranilor, preotul Teodor Bălăşel a cunoscut îndeaproape starea
socială, economică şi politică a satelor vîlcene, fapt pentru care a luptat
din răsputeri în vederea îmbunătăţirii stării materiale şi economice a
acestora.
Această atitudine a sa de sprijinire a doleanţelor ţărănimii concre
tizată şi în cele trei scrisori adresate ministrului liberal Spiru C. H a r e t18
în care susţine sincer şi călduros cauza ţă ră n im ii, nu place marilor pro
prietari şi în urma răscoalei ţărăneşti din sîngerosul an 1907, îl numără
printre agitatorii politici ai răscoalei.
Ca folclorist, preotul Teodor Bălăşel s-a ostenit ani de-a rîndul cu
condeiul, «scriind în felurite reviste şi culegînd din popor povestiri şi
graiuri care zac în adîncimile neamului» 19.
«Este o imperioasă datorie — scrie preotul Teodor Bălăşel — impusă
celor ce-şi iubesc patria, a aduna cît se poate de multe din vech ile cînlece, basme, obiceiuri etc., ale poporului rom ân» 20.
Pornind de la acest imperativ, preotul Teodor Bălăşel merge în ac
tivitatea sa de culegător de folclor literar pe urmele marilor săi înaintaşi
menţionaţi în prima parte a lucrării : N icolae Bălcescu, M ihail K ogăln i
ceanu, Alecu Russo, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri etc.
Despre începuturile activităţii sale folclorice, preotul T eodor Băiăşel povesteşte cu duioşie în cotidienele vrem ii, arătînd printre altele :
«nu-mi închipuisem că se poate găsi cineva care să tipărească cîntecele
pe care eu le cîntam cînd păşteam v ite le la ta t a »21.
14. Gheorghe Alexe, Viata şi opera poetului folclorist Teodor Bălăşel, în «B.O.R.»,
LXXVIII (1960), nr. 7—8, p. 733.
15. Idem, Teodor Bălăşel, un pasionat culegător de folclor, în «Cultura poporu
lui,.» nr. 9/1956, p. 45.
16. Vezi «Arhivele Olteniei», f Preotul Teodor Bălăşel, Craiova, XX (1941), nr.
113— 118, p. 178.
17. Gala Galaction, Preotul Teodor Bălăşel şi vremea lui, in «Almanahul Coopera
ţiei» pe anul 1947, p. 50.
18. Vezi rev. «Cuvîntul Adevărului», IV (1905), nr. 6, p. 57—59; nr. 9, p. 82— 87,
Si V (1906), nr. 7, 8, 9, p. 60— 65.
19. Arhim. Iuliu Scribam, Moartea preotului Teodor Bălăşel, în «B.O.R.», LIX (1941),
nr. 3— 4, p. 255.
20. T. Bălăşel, Literatura populară, «BibliQteca Familien», Bucureşti, I (1890), nr.
24, p. 374.
21. Pr. Teodor Bălăşel, Cum m-am făcut folclorist, în «Izvoraşul», XVIII (1939),
nr. 10, p. 307.
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Cît priveşte opera sa folclorică, parte publicată, parte în manuscris,
este rezultatul unei munci desfăşurată de-a lungul multor ani cu răb
dare, dragoste şi adînc respect faţă de producţiile poporului nostru. în 
tre lucrările publicate menţionăm :
1) C întece populare olteneşti, în «F olclor din Oltenia şi Muntenia.
T exte alese din colecţii inedite, voi. II, cuvînt înainte de N. Iorga, ediţie
îngrijită de Gh. A le x e şi V asile D. Nicolescu, Bucureşti, Editura pentru
literatură, 1967 ;
2) Băuturile spirtoase. Foloasele şi pagubele ce aduc ele omului.
C onferinţă populară tratată după poezia populară. Bucureşti, 1901, 56
p a g in i;
3) Sfînta Dum inică, povestiri populare române, 1912, nr. 2, din Bi
blioteca societăţii culturale, «Dragostea Creştină», din Ştefăneşti — V îlcea, 67 pagini, tipărite în «N eam ul Românesc», V ălenii de M unte;
4) V e rsu ri populare cerem onioase, voi. I, Cărticica 1, Craiova, 1922,
nr. 2 din Biblioteca populară «Ram uri», 120 pagini ;
5) V e rsu ri populare române cerem onioase (D escîn tece), voi. I, Căr
ticica II, nr. 3, din Biblioteca populară «Ram uri», Craiova, 1922, 151 pa
gini ;
■
6) V ersu ri populare române distractive, voi. II, Cărticica I, nr. 4, din
Biblioteca populară «Ram uri», Craiova, 102 pagini (f.a .;
7) Ve rsu ri populare române distractive, voi. II, Cărticica II, nr.
7— 8 din Biblioteca populară «Ram uri», Craiova, 141 pagini ;
8) V e rsu ri populare române distractive — C întece de lume, voi. III.
Cărticica I, nr. 9, din Biblioteca populară «Ram uri», Craiova, 114 pagini ;
9) O strovu l din Călimăneşti (1931) ;
10) Cămătarul fix (1935) ;
11) îm păratul şi Ciobanul (1938) ;
12) Casele şi cu rţile ţărăneşti (1909) şi
13) Literatura populară, I, C întece bătrîneşti, în : «Biblioteca Fami
lie i», Bucureşti, an I (1890), nr. 24.
Toate aceste publicaţii sînt numai o mică parte din marea sa co
lecţie de «V ersuri populare româneşti», care cuprinde : «84 colinde, 93
descîntece, 228 ghicitori, 110 jocuri de copii, 279 satire, 80 cîntece de lea
găn, de nuntă şi de moarte, 81 cîntece de dor, 307 cîntece de dragoste,
159 doine haiduceşti, ostăşeşti, istorice şi bahice, 107 plante şi animale,
81 balade etc., în total 1600 de bucăţi» 22.
Din nefericire însă, lucrarea aceasta nu a văzut lumina tiparului în
întregime, deşi referatul făcut de Grigore Tocilescu era fa v o r a b il; si
tuaţia financiară a fostei Academ ii Române era însă în acea perioadă
extrem de precară.
Cu toată amărăciunea simţită în urma acestui insucces, preotul T e o 
dor Bălăşel nu descurajează şi continuă să culeagă şi să publice în di
verse reviste şi broşuri separate, m ateriale folclorice adunate de la
preoţi, învăţători, elevi, funcţionari etc. Colaborează la revistele : 1) M e 
nirea p re o tu lu i; 2) Biblioteca F a m ilie i; 3) Revista nouă, Bucureşti; 4)
Lumina pentru toţi ; 5) Gazeta învăţătorului, Craiova ; 6) Generaţia
nouă ; 7) Şezătoarea-Fălticeni ; 8) V ocea Bisericii, Bucureşti ; 9) A m 
22. Pr. Teodor Bălăşel, op. cit., p. 309.
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vonul, Bucureşti; 10) Ad evăru l politic, Bucureşti; 11) Calea V ieţii, Sla
tina ; 12) Păstorul, P ite ş ti; 13) Cuvîntul Adevărului, Rîmnicu V îlcea ;
14) Luminătorul, R îm nicu-Vîlcea ; 15) A rh iv e le Olteniei, Craiova ; 16) Ion
Creangă, Bîrlad ; 17) V iitorul, Bucureşti; 18) Poporul românesc, Chitila ;
19) Gazeta Cooperatorului, Bucureşti; 20) Neam ul românesc pentru po
por, V ălenii de M u nte; 21) România rurală, Bucureşti; 22) Zorile Romanaţului, C a ra ca l; 23) Lumina Nouă, B ucureşti; 24) Albina, B ucureşti;
25) R evista învăţătorilor şi învăţătoarelor din România, Buzău ; 26) Tudor Pamfilie, Bîrlad ; 27) Suflet Oltenesc, Pleniţa, C raiova ; 28) Gazeta
poporului, etc.
Din cele prezentate mai sus, se vede bogata activitate folclorică
desfăşurată de preotul Teodor Bălăşel care, în colaborare cu alţi preoţi
şi învăţători au pus şi bazele unei tovărăşii folclorice, întemeind şi o re
vistă ce avea drept scop, «publicarea celor mai de seamă producţii popu
lare româneşti» 23.
Tot pe linia contribuţiilor sale folclorice poate fi semnalat şi sub
stanţialul concurs dat preotului folclorist Sim eon Florea M arian la alcă
tuirea m onografiei «Despre Insecte» şi lui Juliu A. Zanne la desăvîrşirea
monumentalei opere «P roverb ele Rom ânilor», lucrare tipărită în zece
volum e de către Academ ia Română.
Iată deci valoroasele contribuţii aduse de către unul din preoţii de
prestigiu ai Bisericii O rtodoxe Române, la îm bogăţirea folcloristicii
româneşti cu lucrări de autentică valoare literară, ştiinţifică şi artistică,
întrucît, «toate m aterialele folcloristice de la Academ ie, în aşa-zisele
chestionare ale lui Hasdeu pe jumătate sînt culese de preoţi, pe jumă
tate de învăţători» 24.
Un alt mare culegător şi ostenitor în cercetarea şi valorificarea
creaţiilor folclorice literare şi muzicale, este preotul Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa.
S-a născut la 15 noiembri’e 1885 în comuna Bistriţa-Severinului, jud.
Mehedinţi, din părinţi ţărani.
In anul 1908 este e le v în clasa I la liceul «T raian » din Turnu-Severin,
unde pentru calităţile sale m uzicale deosebite este ales în corul liceului
condus de profesorul I. S. T. Paulian, iar profesorul de limba română
Vasile V îrcol, îl îndeamnă să culeagă cîteva cîntece populare şi să i le
înmîneze. în septembrie 1909, trece la Seminarul din Rm.-Vîlcea, iar din
clasa a IlI-a este ales dirijorul clasei.
Chiar din timpul studiilor seminariale, «începe să prindă pe hîrtie
prim ele cîntece populare auzite de la colegii săi, din lumea satelor» 25.
Talentat şi la desen, în vacanţele de vară ale anilor 1912 şi 1913,
Gheorghe Dumitrescu-Bistriţa însoţeşte pe profesorul său Ion Tănăsescu
care pictează biserica din satul Olteanca, jud. V îlcea şi cea din comuna
Potcoava, jud. Slatina. Cu această ocazie tînărul seminarist îşi adună
material folcloric literar şi muzical, pe care avea să-l şapirografieze,
23. Vezi rev. «Suflet Oltenesc» (Pleniţa — Craiova), I (1927), nr. 1, şi în «B.O.R.»,
LXXVIII (1960), nr. 7—8, p. 746—747.
24. Econom D. Furtună, Preoţii şi învăţătorii Iy culegerea iolclorului, în «Izvoraşul», nr. 6— 9. iunie-septembrie 1939, p. 221.
25. Pr. Ioan Ionescu, Despre folclorul românesc, în «Mitropolia Olteniei», XI (1959),
nr. 1—2, p. 83.
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râspîndindu-1 printre e le vii de la celelalte şcoli din Rîm nicu-Vîlcea şi,
totodată, îşi pune problema scoaterii unei reviste în care să-şi publice
materialul folcloric adunat. Absolvind Seminarul teologic este numit în
1917, învăţător suplinitor, în comuna Bistriţa, iar în anul 1918 dîndu-şi
diferenţele de rigoare la Şcoala N orm ală de învăţători din Bucureşti, ob
ţine diploma şi este numit învăţător în comuna C îrjei, jud. Mehedinţi,
unde va apare la 1 iunie 1919 primul număr al mult căutatei sale reviste
«Izvoraşul».
In curînd este transferat, la cerere, învăţător în comuna Bistriţa unde
îşi va desfăşura bogata activitate folcloristică pe o perioadă de peste
50 de ani.
în paginile revistei sale, preotul G heorghe N. Dumitrescu-Bistriţa
va publica cîntece populare scrise în notaţie liniară, glume, snoave,
balade, legende, cîntece bătrîneşti, vorbe de duh, credinţe, datini, obi
ceiuri, basme, povestiri, jocuri pentru copii, descîntece, farmece, vrăji,
cimilituri, ghicitori şi strigături, chilimuri şi m odele de cusături naţio
nale şi uneori ;şi scurte studii despre folclor.
«Bogăţia materialului folcloric publicat de această revistă — spune
un biograf al său — ne dovedeşte încă o dată varietatea, dar mai ales
puternica vitalitate a creaţiilor populare rom âneşti» 26. Datorită multiple
lor sale publicaţii privind creaţia populară, revista «Izvoraşu l» a cir
culat nu numai în ţară dar şi peste hotare, în Bulgaria, Grecia, C ehoslo
vacia, în Am erica şi chiar în Asia şi Africa.
Sacrificiile morale şi materiale, precum şi munca de zi cu zi depusă
de preotul G heorghe N. Dumitrescu-Bistriţci pentru culegerea, corectarea
şi totodată pregătirea m aterialelor folclorice prim ite de la colaboratori,
în vederea publicării, «a pornit din dragostea pentru tot ce are bun, pre
ţios şi proaspăt spiritul creator al poporului» 27.
Publicînd nu numai creaţii populare literare ci şi creaţii muzicale
folclorice, revista «Izvoraşul», «a adus o contribuţie preţioasă la punerea
in valoare şi în circ u la ţie 1a versului şi cîntecului popular din Oltenia
si alte regiuni ale ţării, întreprinzînd, totodată, un efort com plex de cul
tură în viaţa satului» 28.
Era singura revistă pe acea vrem e care se 6cupa temeinic cu strîngerea folclorului nostru literar şi muzical ajutînd la răspîndirea muzicii
naţionale sub forma ei naturală şi chiar armonizată pe mai multe voci.
Iată ce spune unul din cotidienele vrem ii : «N u putem vorbi de tra
diţiile folclorice româneşti, fără să amintim de rolul pe care l-a jucat
la timpul ei excelenta revistă de muzică, artă populară şi folclor «I z v o 
raşul» înfiinţată de Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa, unul dintre cei mai har
nici şi pricepuţi folclorişti ai noştri» 29.
26. Gheorghe Alexe, Gheorghe N. Dumitrescu-Bistri(a — un neobosit culegător al
folclorului românesc, în «Cultura poporului», Anul V, .decembrie 1955, nr. 12, p, 61.
27. Traian Mateescu, G. N. Dumitrescu-Bistriţa şi « Izvoraşul», in «Oltenia Lite
rară», Craiova, 1958, p. 103.
28. Interviu realizat de Panait Micu, Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa, în «Ramuri»,
Anul II, nr. 11 (16), 45 noiembrie 1965, p. 13.
29. Prof. N. Ciurea Genunemi, In curînd o jumătate de veac de la primul susur
al «Izvoraşului", în «Orizont», Anul II, nr. 163, 8 mlai 1969, p. 2.
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Preotul folclorist Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa a ştiut să atragă
pentru a publica în coloanele revistei sale, colaborările celor mai de
seamă folclorişti, ca : Pr. Teodor Bălăşel, Sim eon Florea Marian, Artur
Gorovei, Pr.'G h. F. Geauşanu, învăţătorul St. St. Tuţescu, N. I. Dumitraşcu, învăţătorul I. N. Popescu, C. S. N icolăescu-Plopşor, Gheorghe
Gh. Fierăscu, Pr. Dumitru Furtună, învăţătorul G eorge Catană etc., p re
cum şi ale unor preoţi, învăţători, ziarişti, studenţi etc.
«N u ştim cum să lăudăm mai mult şi să recomandăm mai călduros
tuturor prietenilor noştri revista muzicală populară «Izvoraşu l» de sub
conducerea domnului Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa, revistă în care se
adună cu pietate cîntecele noastre poporane» 30.
Asem enea unui gospodar harnic şi priceput, preotul folclorist Ghe
orghe N. Dumitrescu-Bistriţa a adunat şi publicat în paginile revistei
sale aproape tot ce p rivea arta populară românească pe o perioadă
de peşte douăzeci de ani (1919— 1940), astfel încît tezaurul folcloric
de la Bistriţa a fost, este şi va rămîne nu numai o bibliotecă documen
tară de autentică valoare ştiinţifică, dar şi un deosebit popas literar şi
artistic.
Dar, activitatea cultural-artistică a preotului Gheorghe N. Dumi
trescu-Bistriţa, nu se rezumă numai la cea privitoare la revistă, ci a
înfiinţat pentru enoriaşii săi «o tipografie, o societate culturală cu casă
proprie, o bibliotecă cu aproape 3000 de volume, un muzeu, o mică
farmacie, o cooperativă de consum, o bancă populară, o stu p in ă »31.
înclinaţia pe care a avut-o însă spre pictură l-a ajutat pe preotul
Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa să-şi încerce talentul şi în acest d o
meniu. Astfel, a lucrat peste '400 de tablouri în ulei, acuarelă şi por
trete şi a organizat expoziţii în acest sens la Rîmnicu-Vîlcea, TurnuSeverin, Băile Herculane şi Craiova.
«A ctivitatea acestui neobosit cercetător — scrie cercetătorul Gh.
A le x e — trebuie să devină pildă pentru toţi cei care au dragoste pen
tru creaţia populară» 32.
în afară de cele menţionate mai sus, preotul folclorist Gheorghe N.
Dumitrescu-Bistriţa a scos două publicaţii intitulate «Opaiţul satelor» şi
«A larm a satelor» (1928— 1934) şi în colaborare : 1) Dumitrescu-Bistriţa,
Iosif N., «D escîn tec de plăm ădit», V alea Copcii-Mehedinţi, în «A rh iv e le
O lteniei», X (1931), 53 ;
2) Dumitrescu-Bistriţa, Iosif N., «D es cîn tec de scîrbă » (V alea C op
cii-M ehedinţi), în «A rh iv e le O lteniei», X I (1932), 97 ;
3) Dumitrescu-Bistriţa, Iosif N., « C întece poporane din M eh ed in ţi şi
D o lj», în «A rh iv e le O lteniei», X I (1932), 96 şi
4) Dumitrescu-Bistriţa, Iosif N., «O b ice iu ri de la nuntă» (V alea C op
cii-M ehedinţi), în «A rh iv e le O lteniei», X I (1932), 268— 272.
A alcătuit singur următoarele culegeri de folclor ca :
1)
Buchet muzical, cîntece pentru tineret, Bistriţa-Mehedinţi, Ed.
proprie ;
30. -Vezi: « Cuvîntul românesc», anul II, nr. 9— 10, iulie-august 1921.
31. Emamoil Lega, Oameni şi iapte. Pr. Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa şi revista «Izvo
râtul-, în «Izvoraşul», nr. 6—9/11939, p. 232.
32. Gheorghe Alexe, op. cit., p. 60.
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2) C intece româneşti, voi. I, Bucureşti, Ed. Casele Naţionale, 1919 ;
3) C întece româneşti, voi. II, Bistriţa-Mehedinţi, Ed. proprie, 1921 ;
4) C întece naţionale, Bistriţa-Mehedinţi, Ed. proprie, 1921 ;
5) Jocu ri naţionale. C olecţie de hore şi jo cu ri, Bistriţa-Mehedinţi,
Ed. proprie ;
6) D oine şi cîntece din ţară, Bistriţa-Mehedinţi, Ed. proprie ;
7) 127 D oine şi cîntece, Bucureşti, E.S.P.L.A., 1958 şi
8) C întece din folclor, Craiova, 1960.
Desfăşurînd însă şi o îndelungată activitate didactică, preotul fo l
clorist G heorghe N. Dumitrescu-Bistriţa, a alcătuit şi unele lucrări ne
cesare învăţămîntului din acea perioadă. între acestea menţionăm :
1) C întece patriotice, şcolare şi religioase pe note, pe una şi două
voci, p o triv ite pentru cursul primar, Bistriţa-Mehedinţi, Ed. proprie,
1932, Ed. II., 1937;
2) Cîntece p atriotice şi şcolare, voi. II, Bistriţa-Mehedinţi, Ed. pro
prie, 1934. A mai alcătuit apoi
1) Calendarul «Izvoraşu l» pe anul 1933, Bistriţa-Mehedinţi, Ed. pro
prie, 1933; 2) Calendarul «Izvoraşu l» pe anii 1934, Bistriţa-Mehedinţi,
Ed. proprie, 1934;
A publicat şi lucrări de muzică corală pe mai multe voci :
1) R epertor şcolar, coruri pe 4 voc i bărbăteşti şi mixte, BistriţaMehedinţi, Ed. proprie, 1921 ;
2) Liturghia pentru şcoalele primare, pe două voci, Bistriţa-Mehe
dinţi, Ed. proprie.
A publicat, de asemenea, separat, în revista «Izvoraşul», nr. 5— 6,
ianuarie-februarie, 1929, «C în te ce populare rom âneşti», voi. I, II.
A tipărit şi piese de teatru scurt, precum şi numeroase scenete pen
tru şcolari. El însuşi a compus cîntece şcolare (peste 50) şi a scris sce
nete cu un vădit caracter m obilizator înscrise pe linia unei literaturi
destinate pentru popor, inaugurată de semănătorişti. Toate aceste rea
lizări de ordin artistic, cultural şi social, îl aşează pe Gheorghe N. Du
mitrescu-Bistriţa, «printre intelectualii de elită ai lumii satului româ
nesc din perioada celor două conflagraţii m ondiale» 33.
Exemplul preotului folclorist Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa de
strîngere, conservare, în condiţii excelente, de prelucrare şi tipărire a
com orilor folclorului nostru literar şi muzical, este uri exemplu demn
de urmat nu numai de slujitorii Bisericii noastre strămoşeşti, ci de toţi
aceia care iubesc şi preţuiesc arta populară literară şi muzicală româ
nească, a cărei frumuseţe melodico-ritmică şi profunzime tematică, o
aşează între marile valori culturale şi artistice universale.
El este preotul care, în trecut, împreună cu confraţii săi şi cu
învăţătorii, alcătuiau intelectualitatea sătească, fără a cărei participare,
culegerea şi prelucrarea folclorului ar fi fost imposibil de înfăptuit.
Vasta activitate folclorică desfăşurată de preotul Gheorghe N. Du
mitrescu-Bistriţa, concretizată în arhiva folclorică din satul unde, «între
pomii şi stupii săi, între cărţile şi dosarele cu zeci de mii de cîntece
33.
P avel C iobanu, Un preot iolclorist : Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa, în «M itropolia
O lteniei», X X X I (1979), nr. 10— 12, p. 758.
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culese de pe buzele ţăranilor, trăieşte în fiecare clipă, bucuria omului
care a lucrat stăruitor şi cu pricepere pentru îndeplinirea datoriei, bu
curie care dă tuturor anotimpurilor şi tuturor vîrstelor, esenţa clară
a p rim ă v e rii»34, este tezaurul artistic popular, de mare preţ al ţării
noastre unde apelează ca la poarta unei instituţii prestigioase, prin bo
găţia documentară, şi sistemul de organizare : instituţii, scriitori, poeţi,
muzicieni, folclorişti etc.
Bogatul material folcloric adunat ani de-a rîndul cu grijă şi price
pere, răbdare şi adîncă pasiune, îi aduce preotului folclorist Gheorghe
N. Dumitrescu-Bistriţa, bucuria spirituală consemnată în Cartea Cărţi
lor de către marele apostol al neamurilor, Sfîntul P avel 35.
împreună cu soţia sa, Olim pia Dumitrescu, a făcut ca prea-bine cu
noscuta sa revistă «Izvoraşu l» să dea la iveală «o remarcabilă comoară
sufletească a poporului nostru, apreciată de mari personalităţi, atît de
la noi cît şi din alte părţi» 36.
Ce a fost şi ce a însemnat G heorghe N. Dumitrescu-Bistriţa în
revista «Izvoraşu l» pentru cultura populară a neamului românesc, au
subliniat în cursul vrem ii, oameni de seamă ai scrisului nostru ca : Simion Mehedinţi, I. Simionescu, G eorge Breazul, Constantin Brăiloiu,
Arhimandritul I. Scriban etc., şi v or consemna în permanenţă toţi cer
cetătorii creaţiei literare şi m uzicale a poporului nostru, care au m e
nirea sfîntă de a valorifica aceste bogate şi variate com ori de artă
populară.
Recenzii, medalioane şi numeroase aprecieri ce se ridică la numărul
de 800, vorbesc despre vasta activitate folclorică a preotului Gheorghe
N. Dumitrescu-Bistriţa.
Autorităţile bisericeşti i-au acordaj, rangul de iconom stavrofor şi
în mod excepţional, dreptul de a purta brîu roşu pe viaţă, crucea m i
tropolitană şi cea patriarhală, iar cele de stat şi de cultură, ordine şi
medalii pentru «muncă îndeplinită cu cinste şi cu scop înalt social» 37.
Unul dintre cei mai distinşi preoţi care s-au ocupat intens cu cule
gerea şi publicarea folclorului şi care a adus o impunătoare contribuţie
la dezvoltarea folcloristicii româneşti, a fost Simeon Florea M a ria n ns.
S-a născut la 1 (13) septembrie 1847 în satul Ilişeşti, jud. Suceava
din părinţi ţărani. După absolvirea a trei clase la şcoala primară din
satul natal, trece în clasa a IV -a la «Şcoala poporală din Suceava» unde
era director, «faim osul Franz Theil, mare duşman şi batjocoritor al nea
mului şi limbii româneşti, care îi pedepsea pe e le vii români ce se în
cumetau a vorbi intre dînşii în graiul mamei, atîrnîndu-le de gît o
34. Petre Dragu, Tezaurul de Ia Bistriţa, în «Ram uri», Anul IV, nr. 4 (34), 15
uprilie 1967, C raiova, p. 10.
35. V ezi II Tim otei 4, 7.
36. Teodor N. M anolache, Cincizeci de ani de la apariţia primului număr al re
vistei «Izvoraşul», în «M itropolia Olteniei», X X I (1969), nr. 7—8, p. 638.
37. Pr. Gh. N. D um itrescu-Bistriţa, Mărturisiri, în «M itropolia Olteniei», X X V
(1973), nr. 11— 12, p. 990.
38. Intr-un nou studiu vom continua şirul p reoţilor folclorişti a căror contribuţie
este mai m ică şi mai puţin cunoscu tă sp e cialiştilor şi oam enilor de cultură.
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tăbliţă cu un chip de măgar, pentru a fi scuipaţi în urmă de colegii
lor» 3».
După absolvirea şcolii primare din Suceava trece la gimnaziul din
acelaşi oraş unde, chiar din timpul studiilor adună cu respect şi adîncă
e v la v ie tot ceea ce era produs autentic al sufletului popular, ca : doine,
cîntece, hore, strigături, snoave, poveşti şi obiceiuri sau credinţe ale
poporului.
în acest fel, Sim eon Florea M arian — încă din timpul studiilor gim 
naziale —; alcătuieşte o culegere de o sută de doine şi o lucrare inti
tulată : «N un ţile ţăranului român», pe care le prezintă «Societăţii pen
tru cultura şi literatura română din Bucovina» cu scopul de a fi pu
blicate. Nu ştim care a fost răspunsul editurii privitor la începuturile
folcloristice ale viitorului academician, dar aflăm că în acelaşi an «C o 
lecţia de poezii populare din Bucovina» a apărut în editura lui I. A.
Adrian.
Terminînd clasa a V l-a la gimnaziul din Suceava, este nevoit să ur
meze clasa a V ÎI-a la gimnaziul greco-catolic din Năsăud, după care
trece în clasa a V U I-a la gimnaziul român din Beiuş, obţinînd bacalau
reatul la 19 iulie 1871. în acelaşi an se înscrie la Facultatea de T eolog ie
din Cernăuţi pe care o absolvă în iunie 1875. Nu mult după absolvirea
facultăţii se căsătoreşte cu Leontina Petrovschi, fiica preotului George
Petrovschi din Şiret. Cei doi soţi au avut 6 copii, din care numai trei
au trăit. în anul 1876 a fost hirotonit preot de episcopul Teoctist Blazevic i pe seama parohiei Poiana Stampii, jud. Cîmpulung, dar nu stă mult
aici, întrucît se transferă'la parohia V oloca, iar în 1877 se transferă în
oraşul Şiret ca preot ajutător al socrului său, G eorge Petrovschi. Ajungînd preot în Şiret, Simeon Florea Marian, este numit şi profesor su
plinitor de religie la «Şcoala poporală de băieţi şi. fe te » şi profesor de
limba română la şcoala reală inferioară, în baza certificatului de absol
vire a Seminarului P edagogic din Cernăuţi. în anul 1881, la frumoasa
vîrstă de 34 de ani este ales cu unanimitate de voturi, membru activ
al Academ iei Române. Decretul este semnat de Ion Ghica — preşedinte,
Alexandru Odobescu — secretar general.
în anul 1882 la 12 (25) martie îşi citeşte discursul de recepţie in
titulat : «Chrom atica poporului român», lucrare în care folcloristul pre
zintă cu deosebit meşteşug scriitoricesc îndemînarea excepţională a fe 
m eilor de la ţară de a obţine vopseli de diverse culori mult mai rezis
tente decît cele obţinute de chimicale, fapt pentru care cîşligă marele
premiu Năsturel-Herescu de 4000 lei, premiu de care se bucurase înain
tea lui doar Alecsandri, Haşdeu şi Odobescu.
în anul 1883 este numit profesor definitiv de religie la gimnaziul
superior greco-ortodox din Suceava.
în această calitate, preotul folclorist Simeon Florea Marian prin
cercetări asidue de zi cu zi şi printr-o participare permanentă la viaţa
socială şi culturală a oraşului Suceava, a reuşit ca împreună cu Ştefan
Ştefureac şi M atei Lupu să întem eieze «R evista politică» (1886— 1891),
— revistă care apăra drepturile neamului românesc din Bucovina —
39.
V ictor M orariu, Un sfert de veac de la moartea Iui S. FI. Marian, in «Făt
Frum os», anul VII, nr. 3—4, 1932, Su ceava, p. 89.

A

802

BISERICA ORTOD O XA ROMÂNĂ

să fondeze revista «Clubul rom ân» — care primea revistele româneşti
prin intervenţia sa — şi să deschidă internatul de băieţi «V a sile C îrlova ».
Căutător neastîmpărat al com orilor artistice ale poporului român,
Simeon Florea M arian apela la preoţi, învăţători şi alte cunoştinţe din
diverse colţuri ale ţării să-i trimită material folcloric. Iată ce spune
unul din comentatorii v ie ţii şi operei neobositului folclorist : «N u puteam
să mă mir îndestul de talentul fără asemănare şi de felul neobosit cu
care răposatul aduna tot ce priveşte viaţa rom ânilor» 4®.
Simeon Florea M arian a fost omul de ştiinţă care s-a mulţumit in
scurta-i viaţă deocamdată cu adunarea materialului şi coordonarea lui,
cu citirea variantelor şi cu controlarea necurmată a dalelor. Pentru
aceasta însă, el a depus o muncă titanică apelînd la colaboratori de
diverse categorii sociale, atît verbal cit şi scris, după cum constatăm :
«V ă rog să binevoiţi a-mi comunica vre-o cîte-va adrese de învăţători
din M oldova, despre care sînteţi siguri că mi-ar răspunde cînd le-aş scrie
ca să-mi trimită atari numiri poporale de insecte dimpreună cu legen 
dele, datinele, credinţele şi cele ce le mai scriu Românii despre dînsele,
spre a-mi putea completa studiul din cestiune» 41. Tot pe această linie,
înainte de a publica folclor literar despre Avram Iancu — o veche pa
siune a sa — se adresează marelui cărturar Gh. Bogdan-Duică pentru
a-i trimite numerele 21 şi 22 din revista «G azeta Transilvaniei», publicate
de G eorge Bariţ, privitor la marele tribun al anului 1848, întrucît fără
de acestea, «nu sînt în stare a compune ceva de Doamne-ajută» 42.
A p elează apoi la binecunoscutul folclorist Teodor Bălăşel căruia
i-a cerut sfatul privind întocmirea lucrării «Insectele în limba, credin
ţele şi obiceiurile rom ânilor», scriind între altele : «U n studiu ca al
meu n-a apărut pînă acum, şi nici nu cred că va apărea aşa de grabă.
Deci întinzîndu-mi mînă de ajutoriu, îmi v e ţi face nu numai mie un
mare bine, ci şi literaturii noastre» 43.
Ca profesor, preotul folclorist Sim eon Florea M arian obliga pe e le vi
ca în vacanţe să adune de la săteni bogatele comori ale tradiţiilor, ob i
ceiurilor, cîntecelor, v ră jilor şi descîntecelor, «cari învăluiau viaţa ţă
ranului din leagăn pînă la m ormint» 44.
Dar âctivitatea folclorică a lui Simeon Florea M arian nu s-a redus
numai la culegerea producţiilor populare din M old ova şi Muntenia, ci
şi din Ardeal unde avusese ocazia- încă din anii petrecuţi la liceul din
Năsăud să întîlnească pe Axen te Sever din Cricău, pe Simion Balint
din Abrud, marii tribuni ai anului 1848. Pe A vram Iancu nu a reuşit
să-l întîlnească, dar a cules toate producţiile folclorice dedicate marelui
revoluţionar de către românii din A rd eal şi a publicat în diverse coti
diene ale vrem ii, creaţii populare în care sînt reflectate cu fideliiate
luptele de veacuri ale românilor ardeleni îm potriva asupririi străine.
40. Dr. U rban Jarn ik, Junimea Literară, IV, 6—7, 131— 132.
41. A rtur G orovei, Simeon FI. Marian, în «F ăt Frum os», anul VII, nr. 5— 6, septem brie-decem brie, 1932, Su ceava, p. 222.
42. Leonida Bodnărescu, Simeon Florea Marian şi ceilalţi, în «F ăt Frum os», anul
VII, nr. 3—4, 1932, p. 193.
43. V ezi scriso a re a lui S. FI. M arian către T. B ălăşel, din 10
(23) XII,1902.
44. F ilaret Doboş, Simeon Florea Marian. Amintiri cu prilejul
împliniriiunuisiert
de veac de la moartea lui, în «Ţ ara F agilo r», anul I, octom brie 1931 — m ai 1932, Su

ceava, nr. 6—12, p. 50.
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Tocm ai de aceea importanţa folcloristului Sim eon Florea Marian
constă în «cu legerile folclorice şi studiile etnografice neîntrecute şi ab
solut indispensabile celui care va v o i să cerceteze temeinic produsele
sufletului şi ale mintii poporului român de pretutindeni» 45.
«A stăzi — scrie unul din comentatorii vie ţii şi operei m arelui fo l
clorist — nu se poate întreprinde la noi nici un studiu serios de folclor,
nu se poate alcătui nici o gramatică, nici un dicţionar, şi chiar nici un
manual de limba română, în special pentru primele clase ale şcolilor
medii, fără a se ţine seama de opera lui Simeori Florea M arian» 46.
Dar pe lîngă cărţi de dimensiuni m asive publicate de Academ ia
Română, pe care le vom menţiona mai jos, Sim eon Florea M arian mai
are şi unele culegeri de dimensiuni reduse, de studii, precum şi cer
cetări de interes istoric, lingvistic şi literar.
Contribuţia pe care a adus-o la dicţionarul întocmit de B. P. Hasdeu
este elocventă în acest sens.
O
altă latură a activităţii sale de folclorist desfăşurată în scurta dafructuoasa-i viaţă, este aceea că a întocmit referate la culegerile de
folclor alcătuite şi prezentate Academ iei de către folcloriştii : G. Săulescu, C. Rădulescu-Codin, Iuliu Zanne, Ion Pop-Reteganul, At. M arienescu etc., referate, care dovedesc atît proverbiala-i scrupulozitate, cît
şi adîncul respect şi dragostea profundă faţă de producţiile autentice
ale spiritului popular românesc. De altfel, corespondenţa cu diverşi spe
cialişti şi oameni de cultură atestă această pasiune a sa. Intre aceştia
menţionăm pe : V asile Alecsandri, B. P. Hasdeu, Petre Ispirescu, Iacob
Negruzzi, Iosif Vulcan, Ion Pop-Reteganul, G. Bogdan-Duică, Sextil Puşcariu, Gustav W eigand etc.
La toţi aceştia apela pentru a obţine, o carte, un almanah, o revistă
sau colecţii de folclor care să-l ajute la cunoaşterea perfectă a stadiului
la care ajunseseră cercetările folclorice în România.
In acest fel, Simeon Florea M arian apare în cîmpul cercetării fo l
clorice ca o personalitate ce foloseşte metode d4 culegere şi cercetare
a producţiilor folclorice viab ile şi astăzi, fiind considerat întemeietorul
acestei metode.
Este edificatoare în acest sens culegerea de «P o ezii populare ro
mâne» adunate şi întocmite de el, care marchează o nouă etapâ în e v o 
luţia concepţiei sale despre producţiile populare, întrucît «reprezintă
piatra de hotar între metoda folcloriştilor prem ergători ca — Alecsandri,
Anton Pann — şi metoda ştiinţifică, pe care o inaugurează cu justă in
tuiţie folcloristul bucovinean» 47. Dragostea sa pentru producţiile fo lc lo 
rice l-a determinat să cutreiere ţara în lung şi-n lat, cunoscînd pe ţă
ranul român în toate manifestările lui. Iată ce frumos şi ce plastic, în
acelaşi timp, se exprimă autorul cu privire la caracterizarea românului
păstrător al frumoaselor tradiţii populare româneşti : «poporul român,
mândrulu ţeranu şi duioasa ţerancă graţiă ţie vom ajunge a ne fi cu
noscut pe deplin şi cu tote ale loru şi merită de a fi cunoscuţi... pentru
45. G av ril Ionescu, O carto necunoscută de a lui Simeon Florea Marian, în «Ţara
F agilor», anul I, octapnbrie 1931 — m ai 193K„nr. 5—42, p. 62.
46. FI. D. Rarişte, 50 de ani de la moartea lolcloristului Simion Florea Marian, în
«S te au a », an ul VIII (86), nr. 4, G luj, 1957, p. 75.
47. Ibidem, p. 73.
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că, acel sînge n-a degeneratu după două mii de ani, astu felu că ieri
acelu ţăranu a uimitu Europa întreagă printr-o antică v ite jia » 4S.
Eforturile uriaşe depuse zi cu zi, cu timp şi fără timp, de folcloristul
bucovinean pentru inaugurarea unei metode ştiinţifice de culegere şi
cercetare a producţiilor folclorice, au făcut din el, «deschizător de drum
al folcloristicii ştiinţifice rom âneşti» 49.
M eritele sale incontestabile de cercetător al com orilor de artă ale
poporului român, au fost apreciate elogios de Academ ia Română care
i-a publicat cea mai mare parte a cercetărilor sale.
Dăm mai jos lista lucrărilor folcloristului care au văzut lumina ti
parului atît în editura Academ iei, cît şi în alte edituri şi care dovedesc
preocupările sale şi pentru alte ramuri ale culturii româneşti ca : istoria,
arheologia, teologia etc.

1) M a r i a n ,
S i m i o n F l o r e a,
Poesii populare din Bucovina. Balada ro
mâne culese şi corese de Simeon Florea Marian, Botoşani, Editor I. A. A drian, 1869;
2) M a r i a n , S i m i o n F l o r e a , Poesii orale române, adunate şi întocmite...
Tom. I— II, C ernăuţi, 1873— 1875 ;
3) M a r i a n ,
S i m e o n F l o r e a , Troditiuni poporale române, A dun ate de...,
Broşura primă..., Sibiu, 1875.
4) M a r i a n ,
S im e o n F lo r e a ,
Chromatica poporului românu. Discurs de
recepţiune rostitu in şedinţa Academiei Române de Ia 12 martie 1882, Bucureşti, 1882;
5) M a r i a n , S i m i o n F I., Ornitologia populară română, Tom I—II, Cernăuţi,
1883 ;
6) M a r i a n, S i m i o n F I., Cîteva inscripliuni şi documente din Bucovina,
adunate de..., Bucureşti,
1885, 16 pag.
E xtras din A nalele A cadem iei Române, ser
tom. VI, sec. II, Mem orii
şi notiţe ;
7) M a r i a n ,
S i m i o n F I., Descîntece poporane române, culese de S. FI.
Marian, Su ceava, 1886;
8) M a r i a n , S. F I., Tolpa şi Ştefan Vodă. Tradiţiune poporală. B ălăcescu C.
Ţeranu l şi pescarul, B raşov, N. I. C iurcu (1886);
9) M a r i a n , S. F I., Bernusca, Istorie poporală, de S. FI. Marian, B raşov
E ditura Librărie, N. I. Ciurcu, 1887 ;
10) M a r i a n , S. F I., Biserica din Părhăuti în Bucovina, Bucureşti, 1887, E di
tura A cadem iei R o m ân e ;
11) M a r i a n S. F I,. Nunta la Români. Studiu istorico-etnograiic comparativ,
Ed. A cad. Rom. Bucureşti, 1890, Tip. C arol Gobl, 856 p agin i ;
12) M a r i a n , S. F I., Inmormîntarea la Români, Studiu etnogratic. Ed. A cad.
Rom., Bucureşti, 1892, Tip. C arol G obl, 593 p a g . ;
13) M a r i a n , S. F 1., ■ Naşterea la Români. Studiu etnografic, Ed. Acad. Rom.,
Bucureşti, 1892, Tip. C arol Gobl, 593 p a g . ;
14) M a r i a n S. F I., Satire poporane române, Bucureşti, 1893, 379 p a g .;
15) M a r i a n S. F I., Sfîntul Ioan cel Nou de la Suceava, Bucureşti, 1895,
206 p a g .;
16) M a r i a n S. F I., Tradiţii poporane române din Bucovina, Bucureşti, 1895;
17) M a r i a n , S. F I., Răsplata;
18) M a r i a n , S. F I., Răsplata. Poveşti din Bucovina, adunate... Su ceava. Redactiunea şi editura societăţii «Ş c o a la rom ână», 1897.
19) M a r i a n , S i m e o n F I., Inscripţiuni de manuscripte şi cărţi vechi din
Bucovina. A dun ate şi publicate... P artea I, Su ce a va , E ditura autorului, 1900;
20) M a r i a n, S i m e o n F I., Poesii poporale despre Avram Iancu, adunate şi
publicate..., Su ceava, 1900;
21) M a r i a n, S i m e o n F I., Portretul lui Miron Costin, mare logofăt şi cro
nicar al Moldovei. Cu o stam pă, Bucureşti, 1900. E xtras din A nalele A cadem iei Ro
mâne. Seria II, Tom. XX II, M em oriile Secţiun ii is to r ic e ;
48. Vezi «Anuarul Arhivei de folclor», 1, publicat de Ion Muslea, Cluj, «Cartea
Românească», 1932, p. 132.
49. Gheorghe Alexe, La 50 de ani de la moartea preotului folclorist S. Florea
Marian, în «Mitropolia Olteniei», IX (1957), nr. 7—8, p. 483.
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22) M a r i a n , S i m e o n F I., Insectele In limba, credinţele şi obiceiurile ro
mânilor. Studiu folcloristic, Ed. A cadem iei Române, Bucureşti, 1903, Tip. C arol Gobl,
595 p a g .;
23) M a r i a n , S i m e o n F I., Legendele Maicii Domnului. Studiu ioicloristic, Ed.
A cadem iei Rom âne, Bucureşti, 1904, Tip. C arol Gobl, 344 p ag. + 1 p l a n ş ă ;
24) M a r i a n , S i m e o n
F I., Hore şi chiuituri ain Bucovina, adunate de...,
B ucureşti, 1910, 182 pagini + 1 p lanşă. Ed. A cadem iei Rom âne (Din v ia ţa poporului
român, I X ) ;
25) M a r i a n , S i m e o n F I., Păsările poporului român. Datini şi legende, edi
ţie în grijită de Ion Pillat, Bucureşti, 1934, 48 p a g . ;
26) M a r i a n , S i m e o n
F i o r e a , Legenda ciocirliei. Ilustraţii de Popescu
Udrişte, Bucureşti, Editura tineretului, 1964 (46— 48 p a g .) ;
27) M a r i a n, S i m e o n F I., Legendele păsărilor noastre. Ilustraţii şi copertă, .
Sorin O breja, Bucureşti, E ditura «Ion C reangă», 1971 ;
28) M a r i a n , S i m e o n F l o r e a, Basmul din Ţara de Sus, E diţie îngrijită
de M ihai C ărăuşu. Ilustraţii de Theodor Bogoi, Iaşi, Junim ea, 1975, (181—184 p a g .);
29) M a r i a n , S i m e o n F I ' Legendele păsărilor. Ediţie în grijită de M ihai C ă
răuşu şi O. Tolan. Ilustraţii de Theodor Bogoi (Iaşi), Junim ea, 1975, 172
pag. ;
30) M a r i a n,
S i m e o n F 1 o r e a, Lia Ciocîrlia, 8 cărticele cu p oveşti, B ucu
reşti, Editura «Ion C reangă», 1975 ;
31) M a r i a n , S i m e o n F I., Legende istorice din Bucovina, ediţie îngrijită
cu note şi studiu introductiv, de Paul Leu (Ilustraţii de M aria-Luiza D iaconescu), Iaşi,
Junim ea, 1891, 195 p a g .;
32) M a r i a n ,
S i m e o n F l o r e a, Legendele ciocirliei, Bucureşti (f.a.), 32p a g . ;
33) M a r i a n , S i m e o n F l o r e a, Legendele rindunicii, B ucureşti, (f.a.), 31 p a g . ;
34) M a r i a n , S i m e o n F l o r e a, Păsările noastre şi legendele lor, Bucureşti,
(f.a.), Tip. C arol M uller, 118 p a g . ;
35) M a r i a n , S i m e o n F l o r e a, N. I o n e s c u , M ă nunchiu din manuscri
sele lui G. Săulescu (Raporturi despre ele), de domniii..., B ucureşti, 1883, 60 pag.
— E xtras din A nalele A cadem iei Rom âne, seria II, tom. VII, secţ. II. Mem orii şi
n o tiţe ;
36) M a r i a n ,
S im e o n
F l o r e a, S b i e r a , D r . J a h a n n
und Sim eon
F lorea M arian. Die Rumănien. (W ien : V e rla g der Kaiserlich -K oniglichen Hof und
Staats-druckerei, 1899), p ag. 191—222, cu ilu straţii;
37) M a r i a n , S i m e o n F l o r e a , Condick mănăstirii Solea,
Su ce a va , 1902,
74—77 p a g .;
38) M a r i a n , S i m e o n F l o r e a , Condica mănăstirii Voroneţ, C ernăuţi, 1900,
115 p ag. şi
39) M a r i a n , S i m e o n F l o r e a , Domnia lui Şteian cel Mare şi cea a lui
Ştefan Tomşa, Cem ău(i, 1904, 59 pag.

în afară de aceste lucrări care au văzut lumina tiparului prin bună
voinţa Editurii Academ iei Române şi a altor edituri din ţară, preotul
folclorist Simeon Florea M arian a lăsat literaturii de specialitate şi alte
lucrări care din nefericire nu au mai văzut lumina tiparului, dar care
pot constitui m aterial documentar de excepţională valoare ştiinţifică,
privind poporul român şi producţiile sale populare, întrucît este de toţi
ştiut că, folclorul constituie o expresie v ie a culturii şi spiritualităţii
strămoşilor noştri. De aceea ca preot, el a condamnat superstiţiile, dar
nu l-a împiedicat să vadă în ele, «una din manifestările de viaţă ale
poporului, proprie, caracteristică unui anumit stadiu de dezvoltare a
gîndirii sociale şi unul din izvoarele cele mai importante şi preţioase
pentru istoria şi limba poporului nostru» 50, publicînd diferite studii pri
vitoare la superstiţiile poporului român.
50.
Traiam Filip, Marian sau spaţiul liric bucovinean în port naţional, în «O m agiu
lui Io sif Constantin D răgan», Roma, 1977, p. 275.
B. O. R. — 7
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Contribuţie de folos ştiinţific remarcabil pot fi considerate şi preo
cupările sale pentru arheologie, întrucît intervenţiile făcute sînt des
chizătoare de drumuri şi în acest domeniu, deşi nu a făcut cercetări
arheologice îndelungate, totuşi, a semnalat existenţa unor tumuli în
nordul Bucovinei, ce au devenit obiect de cercetare al arheologilor de
mai tîrziu.
Adunînd la un loc, toate aceste preocupări din diverse ramuri ale
culturii româneşti în care a adus contribuţii hotărîtoare, preotul Simeon
Florea M arian apare în conştiinţa contemporanilor ca istoriograf, om
de aleasă cultură şi folclorist consacrat. Pentru aceste merite incontes
tabile ale sale, încă din timpul vie ţii a fost ales membru al mai multor
societăţii ştiinţifice şi culturale, recunoscîndu-i-se prin aceasta, substan
ţiala contribuţie adusă la dezvoltarea culturii româneşti în general şi
cea folcloristică în special, cu lucrări a căror valoare ştiinţifică este de
netăgăduit şi astăzi.
In anul 1888 a fost ales membru în consiliul şcolar districtual, iar
în aprilie 1896 a primit din partea mitropolitului Arcad ie titlul de exarh
şi dreptul de a purta brîul roşu pe viaţă. în 1903 cu prilejul sfinţirii
nou-restauratei biserici a M irăuţilor din Suceava, a fost hirotesit protopresbiter.
Recunoaşterea oficială a m eritelor ştiinţifice şi de cercetător al co
m orilor spirituale ale poporului român, a fost, totodată, şi o recunoaş
te r e a preocupărilor folcloristice şi a altor preoţi care s-au străduit ca
în timpul lor liber să se ocupe de culegerea şi valorificarea producţiilor
populare, întrucît «nimeni nu e atît de aproape de sufletul ţăranului ca
p re o tu l; nim eni nu-i cunoaşte mai mult poveştile, datinile şi gîndurile.
Prin însăşi situaţia carierei lui, preotul străjuieşte la toate cotiturile v ie 
ţii omeneşti, şi e în măsură să vadă şi să cunoască sufletul poporului
mai mult decît oricin e» 51.
Firea sa sensibilă, cinstită şi dornică de a cunoaşte cît mai mult
din domeniul culturii şi al folclorului literar, a atras simpatia multor
personalităţi ştiinţifice şi literare române, care au menţionat în diverse
cotidiene ale vrem ii, prodigioasa activitate a folcloristului bucovinean.
Menţionăm în acest sens pe : M ihai Eminescu, Şt. O. Iosif, Vasile A le c sandri, A. D. Xenopol, P. Poni, D. Anghel, Constantin Pavelescu, Ilarie
Chendi, Emil Gîrleanu, Iosif Vulcan, A n drei Bîrseanu, M ihail Sadoveanu,
Constantin Istrati, Ion Kalinderu, folcloristul Artur G orovei etc.
T recerea sa din viaţa pămîntească la o vîrstă cînd putea să aducă
şi mai multe contribuţii culturii româneşti (60 de ani) a întristat adînc
pe oamenii de specialitate care aşteptau şi alte realizări ştiinţifice de ră
sunet ale preotului folclorist Simeon Florea Marian. Cu toate acestea,
el a lăsat posterităţii, «un nume cinstit şi bun, care va trăi cît timp v or
răsuna pe aceste plaiuri frumoase şi prospere, hora, chiuitura şi doina
la naştere, nuntă, înmormîntare, cu datinile şi obiceiurile minunate ale
acestui popor» 52.
51. Prof. P. Dan, Preoţii şi iolclorul, în «U nirea», anul XLII, Blaj, 5 noiem brie
1932, nr. 45, p. 2.
52. Pr. V artolom eu Constanitinescu, Simeon Florea Marian — 725 ani de la naşterea
sa, în «M itropolia A rdealului», XV II (1972), nr. 9— 10, p. 772.
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P R E O C U P A R E A B ISE R IC II O R T O D O X E R O M Â N E
P E N T R U O C R O T IR E A P A T R I M O N I U L U I C U L T U R A L N A Ţ I O N A L

Pr. asist. NICOLAE V. DURÂ

Pecetea credinţei şi a e v la v ie i străbune şi-a găsit expresia frumo
sului în valorile artistice inestimabile adăpostite de bisericile şi mînăstirile ortodoxe.!1.
Preocuparea Bisetricii noastre pentru ocrotirea bunurilor istorice,
artistice şi de cultură ale neamului s-a manifestat întotdeauna, deoarece
membrii ei — clerici şi laici — au avut obligaţia sacră de a păstra şi
cinsti tot ceea ce ea însăşi zidea, afierosea şi întocmea pentru folosul
oamenilor şi slava lui Dumnezeu. Fiind creatoarea acestei zestre spiri
tuale, Biserica noastră a fost deci şi păstrătoarea şi ocrotitoarea ei.
Preocuparea Bisericii O rtodoxe Române pentru ocrotirea Patrimo
niului cultural naţional s-a concretizat prin observarea legilo r de stat,
prin alcătuirea unor legiu iri proprii şi prin măsuri practice
privind
ocrotirea Patrimoniului cultural naţional.
A.
Le giu iri bisericeşti p riv in d o crotirea Patrim on iului cultural n a
ţional.

In secolul trecut, cînd s-au intensificat preocupările autorităţii de
stat pentru ocrotirea Patrimoniului cultural naţional — concretizate şi
prin legiu iri speciale — identificăm îşi prim ele legiu iri ale Bisericii date
în această privinţă.
In anul 1855, m itropolitul An drei Şaguna a dat o circulară în baza
căreia a îndemnat şi poruncit protopopilor şi preoţilor din M itropolia
Transilvaniei să purceadă la colectarea, inventarierea şi păstrarea cu
grija cuvenită a cărţilor vechi. Dînd expresie sentimentelor sale alese
pentru cultul cărţii şi îndeosebi pentru cartea vech e şi rară, pentru slova
şi limba neamului său, Şaguna mărturisea că «...stricăciunea, pierderea
şi răpunerea . lor este o călcare de cele sfinte şi o vătămare neiertată
a averii bisericeşti. N işte asemenea cărţi vech i fac literatura noastră b i
sericească şi pe lîngă aceasta se privesc ca nişte izvoare şi vistierii pre
ţioase, chiar şi pentru cultura lim bii naţionale. Se poate zice, — ad eve
rea acelaşi m itropolit — , că dispreţuirea nebăgarea în seamă şi prăpădirea lor nu este numai un păcat mare către Biserică şi către lucrurile
ei, ci totodată este şi o pagubă aşa-zicînd chiar naţională. Spre a scăpa,
cel puţin în viitor, din gura periciunii cărţile vechi, ce v or mai fi ră
mas ici şi colea, am socotit de neapărată trebuinţă a se lua nişte măsuri
mai serioase pentru îngrijirea şi păstrarea lor. Chiamînd luarea aminte
a Prea şi Cinstiilpr voastre asupra acestui lucru important, v ă poftesc
— îndemna vrednicul ierarh — ca numaidecît să strîngeţi toate cărţile
vech i bisericeşti şi să faceţi consemnare despre dînsele cu de-amănuntul
şi cu toată cunoştinţa. In această consemnare să se treacă, pe rînd şi
acurat, fiecare carte însemnînd titlul sau numele cărţii ori anul şi locul
unde s-au tipărit. După ce se v a săvîrşi consemnarea ce se cere, cărţile
să se aşeze în Biserică, într-un loc cuviincios, spre a nu se strica şi pră
pădi şi numai cu cea mai mare în grijire să se facă întrebuinţare de
dînsele, cînd va fi de lipsă a să citi una sau alta dintr-însele. Spre a nu
1. V ezi Dr. N icolae Bălan, Biserica neamului şi drepturile ei, Sibiu, 1928, p. 36.
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se naşte o neînţelegere în privinţa aceasta, v ă fac luători aminte, ca să
spuneţi proprietarilor acelor cărţi că consemnarea cărţilor lor pe lîngă
cele bisericeşti nu se face nicidecum cu vreun cuget ca să se atingă
cineva vreodată de ele, ci numai în interesul ştiinţei spre onoarea lite
raturii bisericeşti şi spre ajutorul culturii, lim bei naţionale. In vizitările
ce vor întreprinde părinţii protopopi — dispunea acelaşi Şaguna — vor
cerceta totdeauna, dacă cărţile ce figurează în consemnare, se află în
fiinţă sau nu ; dacă se păstrează în loc îşi cu chip cuviincios, ca să nu se
prăpădească. După zelul şi interesul cu care Prea şi C instiile voastre
ve ţi stărui în privinţa aceasta, se va păstra cu mai multă în grijire a v e 
rea bisericească în gărţi. în astfel de chip se v a face o slujbă mare Bi
sericii şi lim bei poporului, pentru care cei de acum ne v or mulţumi, iar
urmaşii noştri ne vor fi recu n oscători»2.
îi sîntem într-adevăr recunoscători vrednicului întru pomenire
arhipăstor al Bisericii O rtodoxe din Transilvania pentru tot ceea ce a
întreprins în acest domeniu. îndemnurile mitropolitului A n drei Şaguna
pentru ocrotirea, cărţii vech i vădesc cu prisosinţă preocuparea dintotdeauna a Bisericii noastre pentru păstrarea zestrei 'spirituale a poporu
lui. Aceste îndemnuri şi fapte rămîn totodată un testament peste veacuri
pentru fiii Bisericii şi neamului nostru.
în anul 1872, în «L egea pentru alegerea m itropoliţilor şi episcopilor
eparhioţi şi pentru înfiinţarea Consistoriului superior bisericesc», s-a
prevăzut obligaţia organelor bisericeşti de a supraveghea şi îndruma
«...felul de construcţie şi de zugrăvire a B isericilor noi şi a celor ce nu
sînt declarate monumente is to r ic e »3. Prin această măsură s-a urmărit
respectarea şi păstrarea tradiţiei arhitectonice şi picturale din Biserica
noastră, în duhul ei autentic, materializat în monumentele istorice ale
neamului românesc.
Regulamentul pentru administrarea avutului b isericesc,. din anul
18734, prevedea obligaţia inventarierii tuturor obiectelor Bisericii. în
cazul în care «...unele din obiectele Bisericii s-ar strica sau s-ar des
fiinţa, urma a se face — prevedea Regulamentul — o constatare de către
preot şi se v or nota în inventar» (art. 12). în ceea ce priveşte «ob iectele
trebuincioase serviciului divin, cărţile, veşm intele, se v or încredinţa —
stipula acelaşi Regulament — în păstrarea preotului sub luare de ade
verin ţă» (art. 13).
Regulamentul pentru disciplina bisericească, votat de Sfîntul Sinod
al Bisericii O rtodoxe Române la 22 mai 18735, prevedea obligaţia ca
fiecare Biserică să aibă «un dulap pentru păstrarea cărţilor» (art. 33),
iar «la Administraţia eparhială, trebuie să fie câtagrafii anume arătă
toare de toate obiectele oficiului divin de pe la bisericile de prin epar
hie ; cu anume arătare de starea lor atît pentru mai sigura lor păstrare,
2. Gh. Tulbure, Mitropolitul Andrei Şaguna, Sibiu, 1938, p. 192— 195; Gf. Redacţia,
îndemnurile Mitropolitului Şaguna pentru apărarea bunurilor bisericeşti, în «Mitro
polia Ardealului», XXIII (1978), nr. 4— 6, p. 332-434.
3. Chiru C. Costescu, Colecţiune de legiuiri bisericeşti şl şcolare, voi. I, Bucureşti,
1916, p. 47, art. 18.
4. Ioan M. Bujoreanu, Appendice Ia Colecţiunea de Legiuirile României Vechi
şi Noi, voi. II, Bucureşti, 1875, p. 7— 11.
5. Colecţiune de Legea organică şi Regulamentele Sllntulul Sinod al Bisericii Or
todoxe Autocefale Române, Bucureşti, 1876.
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cît şi pentru ştiinţă. C atagrafiile acestea se verifică la fiecare doi ani, t
adăugîndu-se obiectele ce ar prisosi şi scăzîndu-se cele uzate...» (art. 29).
în baza p revederilor Regulamentului pentru disciplina monahală 6,
votat de Sfîntul Sinod în şedinţa sa din 29 mai 1873„ fiecare mînăstire
trebuia să aibă «o bibliotecă» (art. 101) şi o «condică lega lizată» (art.
105), în care aveau să se păstreze şi să se înregistreze cărţile vechi. Se
interzicea, totodată, scoaterea cărţilor «...afară de cuprinsul mînăstirii,
fără un ordin special din partea superiorului» (art. 106). B ibliotecarii
m înăstirii aveau obligaţia ca să se îngrijească «...de cărţile liberate de
la bibliotecă, ca să se reîntoarcă de primitor în starea în care a prim it-o»
(art. 105).
In conformitate cu dispoziţia art. 78 al aceluiaşi Regulament, obiec
tele bisericeşti trebuiau trecute «în catagrafia generală a m înăstirii».,
Această dispoziţie a determinat organele de conducere ale m înăstirilor
să întreprindă acţiuni de inventariere şi ocrotire a obiectelor de cult,
care prin valoarea lor artistică şi prin vechim ea lor, constituie bunuri
de preţ ale Patrimoniului cultural naţional.
In anul 1892, Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române dispunea
ca «Prea Sfinţiţii Episcopi eparhioţi să supravegheze cu dinadinsul în
jurisdicţiunea lor ca. pictura, arhitectura şi ornamentaţiunea, care se va
introduce de acum înainte, fie prin bisericile cele vechi, fie prin cele noi
sau reînnoite, să fie conform stilului bizantin» 7.
Pentru a proteja pictura vech ilor monumente de artă bisericească,
Sfîntul Sinod al Bisericii noastre a prevăzut în- «Legea asupra clerului
mirean şi seminariilor», din 1906, că în «b isericile declarate monumente
istorice, slujba dumnezeiască se v a face în ele după chibzuinţă chiriarhilor respectivi, fără a sluji vreodată ca biserici parohiale sau filia le »
(art. 1). în acelaşi scop, în anul 1908, ca urmare a intervenţiei stărui
toare a factorilor de răspundere ai Bisericii noastre, s-a dat «le g e a pen
tru fabricarea ,şi vînzarea lum inărilor de ceară», care prevedea că, în
serviciile religioase ale Bisericii autocefale ortodoxe române, atît în b i
serică, cît şi în afară din biserică, nu se pot întrebuinţa decît lumînări
de ceară adevărată de albine, fără nici un amestec de alte materii (art. 1).
In anul 1907, Sfîntul Sinod a dat «Regulam entul p rivitor la prim irea
v izitatorilor sau oaspeţilor în sfintele m înăstiri». Conform prevederilor
articolului 11 al acestui Regulament, «m înăstirile fiind înfiinţate de
pioşii noştri strămoşi, iar noi urmaşii lor, avînd datoria creştină a le în
treţine ca pe nişte monumente de pietate strămoşească, sîntem datori cu
toţii să contribuim fiecare după puterea şa pentru menţinerea lor în
bună stare» 8.
în baza p revederilor Regulamentului Interior al Consistoriului su
perior bisericesc, din anul 1910, în cadrul Consistoriului funcţionau
«Com isiunea pentru întreţinerea bisericilor, mînăstirilor şi pentru alcă
tuirea regulam entelor privitoare la buna funcţionare a bisericilor şi a
6. Ibidem ; cf. Ioan M. Bujoreanu, op. cit., p. 12— 19.
7. Deciziunea Simţului Sinod al Siintei noastre Biserici Autoceiale dreptmăritoare d<= răsărit, în «Legea organică şi Regulamentele Sfîntuliiî Sinod», Bucureşti,
1892, p. 160.
8. Stelian Rădulescu-Formac, Colecfiunea legilor, regulamentelor programelor şi
diieritelor deciziuni şi dispoziţiuni generale, Bucureşti, 1912, p. 118.
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m înăstirilor» şi «Com isiunea pentru construiri şi zugrăveli de biserici»
(art. 32 d, e).
«Regulam entul pentru executarea execuţiilor de biserici, reparaţiuni, case parohiale, etc.», din anul 1910, prevedea că «o ric e construcţie
de biserici, reparaţiuni, etc., în comunele urbane sau rurale, trebuiesc
executate după un plan şi d eviz în regulă, ambele aprobate de către A d 
ministraţia Cassei Bisericii înainte de începerea lucrărilor» (art. 4).
In contextul aceleiaşi preocupări constante, privind protejarea pic
turilor bisericeşti, în anul 1912 Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a dat «Regulam entul pentru zugrăvirea bisericilor». A rticolul
I al acestui Regulament prevedea că «la zugrăvirea oricărei biserici şi
la înnoirea picturii învechite şi şterse din bisericile cele vechi, este ad
mis numai stilul bizantin, întrebuinţat în Biserca O rtodoxă şi cu deose
bire în M untele Ath os».
Preocuparea Bisericii noastre pentru conservarea ed ificiilor b i
sericeşti, declarate monumente istorice, a fost afirmată şi în textul
«Regulamentului pentru administrarea afacerilor' epitropeşti în parohii şi
eparhii», din anul 1927.
In conformitate cu prevederile acestui Regulament, consiliul paro
hial avea ca atribuţie «a păstra în stare bună şi a repara edificiile bise
r iceşti» (art. 8 d) şi «a afla m ijloace necesare pentru edificarea şi re
pararea b isericii» (art. 8 f). Epitropia parohială avea ca sarcină «a în
g riji ca ed ificiile bisericeşti, precum şi cimitirul să fie în stare bună»
(art. 15 f).
Preocuparea Bisericii O rtodoxe Române pentru ocrotirea Patrimo
niului cultural-naţional a găsit un climat fericit de materializare după
anul 1948.
M ăsurile întreprinse de Biserica noastră după această dată au fost
cerute şi stimulate de noul cadru legal. Legile privind ocrotirea Patri
moniului cultural-naţional, care au apărut după această dată, au creat
regimul legal necesar 8a, în lumina căruia Biserica noastră şi-a redactat
legislaţia ei referitoare la Patrimoniul cultural-naţional.
In spiritul legislaţiei de stat apărute după 1948, privind ocrotirea
Patrimoniului cultural-naţional, legiu irile Bisericii noastre au asigurat
autorităţii bisericeşti temeiuri legale pentru toate acţiunile întreprinse
de aceasta.
A rticolu l 3 al Regulamentului pentru administrarea averilor bise
riceşti din anul 1950, prevede că bunurile bisericeşti, atît cele sacre —
locaşurile de cult, odoarele şi veşm intele bisericeşti, cărţile de ritual,
cim itirele, sculpturile, ţesăturile artistice, miniaturile, cărţile rare, do
cumentele, etc. — cît şi bunurile comune, ca de pildă, m uzeele relig i
8a. V ezi Colecţie de legi, decrete, hotărîri şi decizii, 1951, 1— 31 martie, Bucureşti,
1951, p. 27—2 8 ; Colecţie de legi, decrete, hotărîri şi dispoziţii, 1955, 1 martie — 30
aprilie, voi. II, Bucureşti, 1955, p. 70—7 6 ; Cf. Lista Monumentelor de cultură de pe
teritoriul R.P.R., Bucureşti, 1956, p. IX — X I V ; D ecretul nr. 46 din 19 m artie 1951 ;
H.C.M. nr. 661/1955; H.C.M. nr. 1160 din 23 iunie 1955; H.C.M. nr. 1619 din 3 oct. 1957;
L e ge a nr. 64//1969 ; D ecretul 150 din 19 iunie 1974 ; L egea 58 din 29 oct. 1974 .-«Decretul
nr. 206/1974; Le ge a nr. 20/1972; D ecretul nr. 231/1974; L egea 63/1974; D ecretul 13/
1975; D ecretul nr. 117/1975; D ecretul nr. 244/1978; C ircularele D epartam entului C ul
telor nr. 603/1977; Nr. 14.727/1978; 14. 780/1980; nr. 12.697/1981.
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oase, etc., se administrează «în conformitate cu legile ţării, cu dispoziţiunile Statutului de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe R o
mâne şi ale prezentului Regulament» 9.
A rticolu l 169 din Statutul de organizare a Bisericii Ortodoxe Române
prevede că bunurile sacre, destinate prin sfinţire sau binecuvîntare cul
tului divin, nu pot fi înstrăinate şi nici urmărite 10. în conformitate cu
dispoziţia articolului 180 din acelaşi Statut, «o b iectele de cult de la b i
sericile desfiinţate, nu se pot folosi decît conform dispoziţiunilor ep i
scopului» 11. în spiritul aceleiaşi legislaţii, «bisericile monumente isto
rice, cum şi toate monumentele istorice cu caracter religios, aparţin
Eparhiei pe teritoriul căreia se află şi cad în g rija şi administrarea ace
lei e p a rh ii»12. Prin urmare, toate bunurile care aparţin Bisericii, dar fac
parte integrantă din Patrimoniul cultural naţional, se folosesc doar cu
aprobarea episcopului locului, aprobare care trebuie să fie întotdeauna
în conform itate cu le gile ţării şi ale Bisericii.
Preotul paroh are obligaţia de a întocmi şi ţine la -zi «inventarul
averii parohiale» 13, iar epitropul parohiei are îndatorirea de a se îngriji
ca «e d ific iile bisericeşti, cele ale instituţiilor culturale şi fundaţionale şi
alte bunuri bisericeşti, să fie bine întreb uinţate»14.
La rîndul lui, protopopul — în calitate de organ de legătură între
parohie şi eparhie — are obligaţia de a inspecta «c e l puţin o dată pe an,
parohiile din Protopopiat, verificîn d registrele, arhiva şi biblioteca, sta
rea bisericii, a clădirilor bisericeşti, precum şi a cim itirelor şi a altor
bunuri b isericeşti» şi de a întocmi un «proces-verbal amănunţit asupra
constatărilor fă c u te »15, pe care le înaintează autorităţii eparhiale, cu
raport şi propuneri.
în baza dispoziţiei articolului 19, a, c, din Regulamentul pentru ad
ministrarea averilor bisericeşti, Consiliul Naţional Bisericesc, are, prin
tre altele, şi îndatorirea de a «v e rific a şi aproba inventarul bunurilor
bisericeşti ce aparţin Patriarhiei, precum şi inventarele instituţiilor cen
trale ale Bisericii O rtodoxe Rom âne», îşi de a «stabili norm ele de admi
nistrare a bunurilor bisericeşti centrale, în m ateriile care nu sînt sta
bilite printr-o altă normă legală sau regulamentară».
Consiliul Naţional Bisericesc are deci ca îndatorire şi inventarierea
şi stabilirea norm elor de administrare a bunurilor bisericeşti ce fac parte
integrantă din Patrimoniul cultural-naţional.
Pe temeiul dreptului de devoluţiune, prevăzut de canonul 11 al Si
nodului al V H -lea ecumenic, patriarhul «are îndatorirea de a suprave
ghea modul în care se face administrarea întregii averi bisericeşti, fiind
în drept a lua toate măsurile legale de îndreptare acolo unde prestigiul
Bisericii şi buna chivernisire a acestor averi o cer. Măsurile luate de
patriarh sînt obligatorii. C ei care nu le aduc la îndeplinire se fac v in o 
vaţi de delictul neascultării de ordinele autorităţii superioare şi v o r fi
9. Legiurile Bisericii Ortodoxe fiomăne, Bucureşti, 1953, p. 346.
10. Ibidem, p. 43.
11. Ibidem, p. 45.
12. Ibidem.
13. Statutul de organizare a Bisericii Ortodoxe Române, art. 47 h.
14. Statutul..., art. 66 e.
15. Statutul..... art. 72, b, c.
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pedepsiţi ca a ta re »16. Aşadar, toate măsurile întreprinse de întîistătătorul Bisericii noastre, inclusiv cele care privesc ocrotirea bunurilor bise
riceşti, care fac parte integrantă din Patrimoniul cultural-naţional, sînt
o b lig a to rii17.
încă din anul 1950, în Regulamentul pentru administrarea averilor
bisericeşti, aprobat şi votat de Adunarea N aţională Bisericească, se pre
vedea că «bunurile preţioase trebuiesc păstrate în încăperi speciale sau
săli de m u ze u »18.
A celaşi Regulament p reved e că «în cazuri cu totul excepţionale şi
numai pentru interese superioare bisericeşti, la propunerea chiriarhului
respectiv, Sinodul permanent poate aproba ca unele bunuri preţioase
să fie dăruite» (art. 29).
In conformitate cu p revederile'articolului 61 din Regulamentul pen
tru administrarea averilor bisericeşti, «m em brii organelor de adminis
trare a averilor bisericeşti sînt răspunzători pentru pagubele pricinuite
prin rea credinţă, neglijenţă, sau nepricepere. Răspunderea civilă nu
exclude răspunderea penală».
Bunurile care constituie averea bisericească, dar care fac parte in
tegrantă şi din Patrimoniul cultural-naţional, deşi aparţin unităţilor ad
ministrative ale Bisericii noastre, nu pot fi deci vătăm ate în administra
rea lor prin rea credinţă, neglijenţă sau nepricepere, de către membrii
organelor de administrare a acestei averi bisericeşti. «L e g e a patrim oniu
lui public» -se aplică — prevede articolul 63 al aceluiaşi Regulament —
şi persoanelor care se fac vin o va te pentru asemenea acte. De altfel,
Regulamentul de procedură al instanţelor disciplinare şi de judecată ale
Bisericii O rtodoxe Române consideră între delictele disciplinare, care se
pedepsesc ca atare, >şi «administrarea incorectă a bunurilor bisericeşti,
însuşirea sau întrebuinţarea lor în alte scopuri» (art. 3 t).
Legislaţia Bisericii O rtodoxe Române prevede deci nu numai înda
torire^ autorităţii bisericeşti, a clericilor şi a credincioşilor ei, de a păs
tra şi valorifica bunurile care fac parte integrantă din Patrimoniul cul
tural-naţional, ci şi pedepse pentru cei care nu respectă p reved erile le 
gale privitoare la evidenţa şi păstrarea acestor bunuri.
După cum s-a putut constata, legiu irile bisericeşti apărute pînă în
anul 1974 vădesc aceeaşi preocupare constantă a Bisericii noastre pen
tru ocrotirea Patrimoniului cultural-naţional. După apariţia Legii nr. 63/
1974,Biserica O rtodoxă Română şi-a învederat această preocupare, pen
tru păstrarea moştenirii spirituale a trecutului ro'mânesc, prin legiu iri şi
măsuri cu caracter aplicativ.
In temeiul p revederilor înscrise în Statutul său de organizare şi
funcţionare, şi a regulam entelor respective, prin organul său suprem
— Sfîntul Sinod — Biserica O rtodoxă Română a luat hotărîri şi măsuri
adecvate privind ocrotirea Patrimoniului cultural-naţional. De pildă, în
anul 1975 Sfîntul Sinod a cerut părţilor constitutive ale Bisericii noas
tre să-.şi asigure bunurile la întreaga lor «valoare reală înscrisă în inven
tar. In conformitate cu temeiul Cancelariei Sfîntului Sinod nr. 13.106/
16. Regulament pentru administrarea averilor bisericeşti, art. 23.
17. Regulamentul de procedură al instanţelor disciplinare şi de judecată ale Bi
sericii Ortodoxe Române, art, 16,
18. Art. 29,
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1975, «pentru bisericile monumente istorice se va proceda la stabilirea
valorii reale prin aplicarea norm elor de evaluare ale statului» (art. 9).
La şedinţa ordinară de lucru a Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române din 15 decembrie 1975, Cancelaria Sfîntului Sinod a prezentat,
în baza temeiului nr. 19.225/1975, referatul privind organizarea şi fixarea
tem elor conferinţelor de orientare pe anul 1976. La propunerea Com isiei
Invăţămîntului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfîntul Sinod
a hotărît ca, pentru luna aprilie 1976, să se trateze ca temă pentru con
ferinţa de orientare «G rija preoţilor şi a credincioşilor pentru cunoaşte
rea, preţuirea şi conservarea bunurilor religioase şi de artă bisericească
—
valori ale Patrimoniului cultural-naţional. G rija pentru Fondul
A rh ivistic».
In şedinţa de lucru din 21— 22 septembrie 1976, membrii Sinodului
permanent au adus în discuţie importanţa le gii numărul 63 din 2 no
iembrie 1974, pentru ocrotirea patrimoniului cultural-naţional şi atenţia
deosebită care trebuie dată pentru aplicarea instrucţiunilor privind
conservarea bunurilor de artă bisericească. Cu acest prilej, Sfîntul Sinod
a h o tă rît: «C entrele eparhiale v o r îndatora delegatul respectiv în p r o - '
blema Patrimoniului să întocmească un raport scris privind instrucţiu
nile primite în legătură cu Patrimoniul cultural-naţional, măsurile con
crete care s-au luat de către centrele eparhiale în aplicarea Legii 63/
1974 pentru ocrotirea Patrimoniului cultural-naţional, la toate unităţile
bisericeşti».
In şedinţa ordinară de lucru din 10 decem brie 1977, în urma discu
ţiilor care au avut lcfc şi la propunerea Com isiei Invăţămîntului, pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfîntul Sinod a hotărît ca la C onfe
rinţa dfe orientare a clerului din luna aprilie 1978, să se trateze ca temă
«O crotirea Patrimoniului naţional-cultural, îndatorire patriotică a preoţimii ortodoxe».
La consfătuirea sinodală din 26 septembrie 1978, Prea Fericitul
Patriarh Iustin spunea: «N e-am întrunit astăzi în consfătuire sinodală
pentru a examina o problemă de o importanţă deosebită şi care, în ace
laşi timp, comportă şi o rezolvare urgentă** privind : Ap licarea le gii nr.
63/1974 pentru ocrotirea Patrimoniului cultural-naţional al Republicii
Socialiste România. în legătură cu Patrimoniul cultural naţional este ne
cesar să v ă reamintesc că legea pe care M area Adunare N aţională a
votat-o la 30 octombrie 1974, priveşte şi Biserica noastră. Este o lege
care ne interesează şi pe noi ca cetăţeni şi slujitori, precum şi Biserica,
fiindcă Patrimoniul cultural naţional este alcătuit din bunuri care apar
ţin tuturor sectoarelor de activitate. Prin această lege şi bunurile bise
riceşti sînt pentru prima oară ocrgtite, prin lege, ca bunuri ale întregului
popor, fiucuria de a le avea este dublată de sarcina de a le păstra...».
Printre altele, în şedinţa sa de lucru din 15 decem brie 1980, Sfîntul
Sinod a hotărît ca Centrele eparhiale să facă «in vestigaţiile cuvenite
pentru clasificarea situaţiei bunurilor care aparţin Patrimoniului cultu
ral naţional,...». In sesiunea de vară (25— 26 iunie 1981), Sfîntul Sinod
a cerut Centrelor eparhiale să continue «acţiunea de identificare şi re
cuperare a bunurilor care au lipsit la v erificările unităţilor bisericeşti,
informînd Cancelaria Sfîntului Sinod asupra bunurilor care nu au o
situaţie clară pînă în prezent» (C ancelaria Sf. Sirfod, Tem ei nr. 6748/1981).

814

BISERICA O RTOD O XĂ RO M ÂNĂ

Problema ocrotirii Patrimoniului cultural naţional a figurat pe
agenda de lucru a Sf. Sinod şi în şedinţele din 14— 15 decem brie 1981 şi
26 aprilie 1982.
B.
M ă su ri întreprinse de Biserica O rto d o x ă Rom ână pentru conser
v are a şi restau rarea m onum entelor istorice;
încă din secolul trecut, prin lucrări, studii şi referate de speciali
tate, oamenii Bisericii au încercat să atragă atenţia asupra stării pre
care a unor monumente bisericeşti. Preotul Grigorie Muşuleanu, epis
copul Ghenadie Enăchescu, preotul M arin Dumitrescu din Bucureşti,
episcopul M elchisedec al Romanului etc., şi-au publicat notele şi în
semnările culese de pe la bisericile şi m înăstirile vizitate, atrăgînd tot
odată atenţia factorilor de răspundere asupra stării nefericite a acestor
monumente de artă vech e bisericească.
în urma demersurilor făcute de asemenea fii de seamă ai neamului
nostru, grija pentru păstrarea monumentelor de artă bisericească a fost
încredinţată unei instituţii legal constituite în 1892 — «Com isiunea M o 
numentelor Publice».
Infiinţîndu-se în anul 1902 Cassa Bisericii, Serviciul M onumentelor
Istorice a fost trecut sub conducerea administratorului acestei C asse19.
Personalul serviciului Comisiunii M onumentelor Istorice făcea parte in
tegrantă din personalul Adm inistraţiei Cassei B ise ric ii20. Începînd de
la 1 ianuarie 1908, în Editura Adm inistraţiei Cassei Bisericii s-a publicat,
sub direcţia Comisiunii M onumentelor Istorice, «R evista Comisiunii
M onumentelor Istorice» 21.
,
Biserica O rtodoxă Română a avut în «Cassa B isericii» un organ
anume care s-a ocupat de «conservarea şi restaurarea monumentelor is
torice», de «apărarea picturilor şi odoarelor bisericeşti de stricăciunile
pe care le pot aduce luminările de ceară falsificate», de «reparaţiuni,
reconstruiri, înzestrări cu sfinte odoare, veşminte, etc.» 22.
Prin Serviciul tehnic al Cassei Bisericii s-au efectuat lucrări de res
taurare a numerQase monumente is to ric e 23 şi s-a asigurat «buna stare
şi conservare a sfintelor biserici, mînăstiri, schituri şi locuinţe, cu toate
cele n e c e s a re »24.
Sub îndrumarea şi aprobarea Sfîntului Sinod al Bisericii noastre,
«Cassa B isericii» a pus la dispoziţia Comisiunii M onumentelor Istorice
18 a. Cancelaria Sfînltului Sinod, Sumarele Şedinţelor Siîntului Sinod pe anul 1978,
p. 8— 9 i Cf. Păstrarea şi vaioriiicarea patrimoniului culturai-naţional, îndatorire pa
triotică de prim ordin, în «Mitropolia Banatului», XXVIII (1978), nr. 10— 12, p. 744—746.
19. V ezi: Regulamentul pentru punerea în aplicare a legii de înfiinţare şi orga
nizare a Casei Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române, art. 4, în «Colecţiunea
legilor, regulamentelor, programelor şi diferitelor •deciziuni...», p. 34; Cf. Gh. C.
Costescu, op. cit., p. 184—213.
20. Regulamentul pentru punerea în aplicare..., art. 5, în «Colecţimiea legilor,
regulamentelor.... . p. 34.
21. Deciziune ministerială nr. 64.329 din 19 oct. 1907 pentru publicarea revistei
Comisiunei Istorice, art. 1, în «Colecţiunea Legilor...», p. 159.
22. Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii, Cassa Bisericii, 1902— 1919, Bucureşti,
1920, p. 301.
23. Ibidem, p. 348.
24. Legea organizării centrale a Ministerului Instrucţiunii şi al Cultelor, cum
şi al celorlalte administraţiuni dependinţe de el, art. 78, din 1906, apud Ch. C. Cos
tescu, op. cit., p. 118.
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sume însem nate25 pentru efectuarea lucrărilor de restaurare, conservare
şi întreţinere a monumentelor istorice, pentru înzestrarea colecţiilor de
artă vech e românească, etc.
Din Comisiunea Monumenţelor Istorice au făcut parte şi clerici ai
Bisericii O rtodoxe Rdm âne26, care au dat dovadă de multă pricepere
şi rîvnă pentru ocrotirea Patrimoniului cultural naţional.
P otrivit inform aţiilor date de rapoartele generale ale Consiliului
Central Bisericesc, în executarea lucrărilor de conservare şi restaurare
a bisericilor şi a mînăstirilor — monumente istorice — Serviciul de A r 
hitectură al Patriarhiei Române a avut ca o g rijă permanentă-«păstrarea
stilului arhitecturii noastre bisericeşti, ca să nu se facă abateri sau inovaţiuni dăunătoare» 27.
Biserica O rtodoxă Română a manifestat o g rijă deosebită şi pentru
pregătirea profesională a pictorilor şi zugravilor bisericeşti 28.
După înfăptuirea actului istoric din 1918, Biserica O rtodoxă Română
a căutat toate posibilităţile pentru a împiedica şi opri înstrăinarea lu
crărilor de artă bisericească, fie încă folosite în biserică, fie scoase din
uzul bisericesc. In scopul păstrării obiectelor de artă bisericească, «s-au
creat o serie de muzee bisericeşti, la Centrele eparhiale, toate sub con
ducerea şi controlul Consiliului eparhial şi a chiriarhului e p a rh io t»29.
Acţiunile întreprinse de Biserica O rtodoxă Română, pentru eterni
zarea valorilor cultural-religios-artistice rautentice, scrise, pictate, bro
date, dăltuite şi şlefuite de mînă românească, im plicate în viaţa cultului
ei, s-au m aterializat şi prin constituirea unor colecţii de artă vech e re 
ligioasă rom ânească30, adăpostite în muzee special amenajate. A s tfe l:
în 1919, episcopul Clujului, N ico lae Ivan, aducea la cunoştinţa Centru
lui său eparhial hotărîrea luată privind înfiinţarea unui muzeu istoricob isericesc31; în anul 1923, m itropolitul N ico lae Bălan al Transilvaniei
înştiinţa pe profesorul A l. Lepădatu, preşedintele acestei Comisiuni, de
spre înfiinţarea unui muzeu de obiecte bisericeşti la Centrul mitropolitan
de la Sibiu32.
25. Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii, Cassa Bisericii..., p. 349.
26. Unul dintre aceştia a fost şi profesorul de teologie, diaconul Nicolae Popescu
(Vezi: Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii..., p. 343).
27. Situaţia Bisericii Ortodoxe Române pe anul 1935— 1938. Rapoartele generale
ale Consiliului Central Bisericesc, Bucureşti, 1939, p. 73; Cf. Regulamentul pentru
executarea construcţiilor de biserici, capele, clopotniţe, case parohiale, atenanţe, reparaţiuni, transformări, etc., pentru uzul Bisericii Ortodoxe Române, publicat în «Mo-‘
niitorul Oficial», nr. 79 din 5 aprilie 1937.
28. V ez i: Regulamentul pentru calificarea pictorilor bisericeşti autorizaţi şi a
zugravilor bisericeşti autorizaţi, publicat în «Monitorul Oficial», mr. 144 din 26 iunie
1937.
’ 29. Situaţia Bisericii Ortodoxe Române..., p. 313.
30. Vezi : Pr. Matei Popovici,
Colecţia de artă veche religioasă românească
transilvăneană de la centrul eparhial din CIuj-Napoca, în «Mitropolia Ardealului»,
XXVI (1981), nr. 1— 3, p. 170— 173.
31. Această hofârîre-înştiinţare a fost publicată în «Foaia bisericească» — orga
nul Episcopiei Ortodoxe Române din. Cluj — I (1919), nr. 2—3, p. 10; Cf. Iosif E.
Naghiu, Muzeul eparhiei ortodoxe a Clujului, în «Gazeta ilustrată»,
VII (1938),
nr. 3, p. 3.
32. Vezi : Ioan Opriş, Consideraţii despre rolul slujitorilor Bisericii (din Transil
vania) în ocrotirea Patrimoniului Cultural Naţional, în «Mitropolia Ardealului», XXII
(1977), nr. 1— 3, p. 100— 104.
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Hotărîrea Sfîntului Sinod din 19 martie 1931, privind înfiinţarea de
muzee eparh iale33, a fost una din măsurile concrete întreprinse de
Biserica O rtodoxă Română pentru ocrotirea Patrimoniului culturalnaţional.
In aceste muzee bisericeşti s-au colecţionat şi păstrat cărţi vechi,
manuscrise, sigilii bisericeşti, obiecte cultice — chivote, candele vechi,
cădelniţe, potire, discuri, ripide, etc. — sculpturi de lemn (jeţuri, tetrapoade, sfeşnice, uşi împărăteşti, uşi de biserică, cruci), aere, epitafe,
odoare, veşminte, ţesături, etc.
In raportul general al Consiliului Central Bisericesc pe anii 1935—
1938 se menţiona că «necesitatea m uzeelor bisericeşti s-a constatat prin
faptul că foarte multe produse ale artei bisericeşti româneşti au fost în
străinate din biserici, şi unele chiar au luat drumul străinătăţii şi aşa au
fost pierdute pentru Biserica şi neamul românesc pe v e c i» 34.
Constatînd acestea, raportul general al Consiliului Central Biseri
cesc pe anii 1935— 1938 preciza : « A r fi de dorit ca prin lege să se
oprească orice comerţ cu lucruri, obiecte, cărţi, icoane, sculpturi, sau
orice fel de tezaure, obiecte, unelte, care s-au folosit sau se folosesc în
Biserică, aplicîndu-se sancţiuni severe tuturor acelor care înşişi fac sau
care ar îngădui să se facă de acum încolo negoţ cu obiectele vech i bi
sericeşti şi de valoare artistică, istorică, culturală, care au fost folosite,
sau se folosesc în Biserica noastră românească, ca obiecte sau lucruri ce
au fost sau sînt în orice fel de legătură cu religia şi cu ritualul şi cultul
nostru ortodox rom ân» 3S.
înfiinţarea D irecţiei M onumentelor Istorice, în anul 1959, precum şi
a altor instituţii de resort, a facilitat mult colaborarea Bisericii cu Statul
în opera de restaurare a monumentelor de artă bisericească.
Prin iniţierea de cursuri teoretice şi practice pentru zugravi şi pic
tori bisericeşti, prin instituirea unei «Com isiuni pentru pictură biseri
cească» încă din anul 1950, prin norm ele lega le stabilite privind anga
jarea lucrărilor de pictură bisericească36, şi prin studiile, articolele, m o
nografiile, imprimatele, pliantele şi cărţile poştale, Biserica Ortodoxă
Română a manifestat o preocupare constantă pentru concretizarea prac
tică a măsurilor luate pentru cunoaşterea, conservarea şi restaurarea
moniului cultural-naţional.
După anul 1949, factorii de răspundere ai B isericii noastre au trecut
şi la reorganizarea m uzeelor şi colecţiilor de ^obiecte b isericeşti37, care
au adăpostit şi încă adăpostesc bunuri ce fac parte din tezaurul patri
moniului cultural naţional.
Producătoare şi posesoare de secole a numeroase bunuri ce fac
parte integrantă din Patrimoniul cultural naţional, Biserica Ortodoxă
Română s-a preocupat, prin clericii şi credincioşii ei, întotdeauna de
33. V e z i : adresa nr. 536I2S.I1I.1931 a Sfîntului Sinod, aflată în A rh iv a A rh ie
piscopiei T > to d o x e din C luj-N apoca.
34. Ibide'm, jf. 312.
35. Ibidem, p. 314.
36. V e z i : Norme privitoare la pictura bisericească, în «Legiuirile B isericii O rto
doxe Rom âne», Bucureşti, 1953, p. 429— 450.
37. V e z i : Pr. prof. T eodor B odogae, Grija Patriarhiei Române pentru locaşurile
sale de cult în ultimii 50 de ani, în «B iserica O rtodoxă Rom ână», XOHI (1975), nr.
11— 12, p. 1458.
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datarea38, in ven tarierea39, conservarea şi păstrarea acestora. Această
preocupare a fost determinată atît de respectul arătat faţă de locaşu'l de
cult şi odoarele sale, cît şi de conştiinţa valorii naţionale a acestor bu
nuri. Prin cuvîntul şi fapta oamenilor ei — ierarhi, preoţi şi credin
cioşi — , Biserica O rtodoxă Română a sprijinit orice iniţiativă şi acţiune
a organelor de stat luate în vederea inventarierii, conservării şi păs
trării bunurilor ce fac parte integrantă din Patrimoniul cultural naţional.
Prin dascălii şi clericii ei, Biserica O rtodoxă Română a ţinut confe
rinţe, a publicat şi editat numeroase m onografii şi lucrări de speciali
tate, dovedind prin aceasta grija ei permanentă pentru ocrotirea m o
numentelor istorice şi de artă. Prin această lucrare, Biserica noastră a
făcut şi o operă de cunoaştere şi popularizare a Patrimoniului cultural
naţional în ţară şi în străinătate. Totodată, cu binecuvîntarea şi din ini
ţiativa ierarhilor Bisericii noastre, au fost publicate şi editate manualele
clasice de pictură ortodoxă, cunoscute sub numele de E rm in ii40, şi s-au
întocmit programe iconografice şi îndrumătoare pentru zugravii de b i
serici 41. Prin apariţia unor astfel de erminii şi ghiduri iconografice, pic
torii şi zugravii noştri v or şti cum să purceadă la opera de restaurar,e a
vech ilor tablouri picturale şi să e vite degradarea unor fresce de o v a 
loare inestim abilă pentru Patrimoniul cultural-naţional.
In 1974, patriarhul Justinian, în cuvîntul rostit la deschiderea lu
crărilor Adunării Naţionale Bisericeşti, afirma că «prin atribuţiile fixate,
de Statut şi de regulam entele noastre bisericeşti, credincioşii mireni,
împreună cu ierarhii şi preoţii, au rezervate ca obiective speciale pro
blemele cu caracter economico-administrativ : îngrijirea şi înfrumuse
ţarea locaşurilor de cult, restaurarea şi conservarea în cele mai bune
condiţii a monumentelor istorice bisericeşti, buna păstrare şi punerea în
valoare a com orilor de artă bisericească» 42.
In acelaşi an, după emiterea L egii 63/1974 — Legea Patrimoniului
cultural naţional — Eparhiile au cerut preoţilor şi organelor de resort
ca «împreună cu forurile superioare şi de specialitate, să ia măsurile
cele mai hotărîte pentru a feri de distrugere orice monument, cît de ne
însemnat ar fi el, şi a-1 transmite intact posterităţii» 43. Acest îndemn
s-a materializat prin executarea a numeroase restaurări de pictură şi
recondiţionări de sculptură la diferite b is eric i44. Prin purtarea de grijă
38 V e z i : Gh. M oldov^n, însemnări despre mlnăstirea Petridului, în «M itropolia
A rdealului», X X V I (1981); nr. 1— 3, p.‘ 149— 161.
39. V ezi : -Prof. Petru I. Dan, Inventarul bisericii de lemn construită de Horia,
In 1773, în comuna Cizer, ju deţu l Să laj, în «M itropolia A rd ealului», X X V I (1981),
nr. 1— 3, p. 143— 148.
40. V e z i : Erminia picturii bizantine, Ediţie în grijită de C. Săndu lescu-V em a,
Tîm işioara, 1979.
41. V ezi : Pr. Prof. Ene Branişte, Programul iconografic ai Bisericii ortodoxe,
îndrumător pentru zugravii de biserici, în «B iserica O rtodoxă Rom ână», XCII (1974),
nr. 5—6, p. 730—771.
42. Lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti din 15 decembrie 1974, în «B iserica
O rtodoxă Rom ână», XC II (1974), nr. 11— 12, p. X X V I.
43. Preţuirea vestigiilor trecutului — o datorie cetăţenească, patriotică, în «M i
tropolia B anatului», X X IV (1974), nr. 7—9, p. 551.
44. V e z i: Restaurarea de pictură, în «M itropolia B anatului», X X X I (1981), nr.
10— 12, p. 763— 764.
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a Centrelor eparhiale şi cu asistenţa forurilor Patrimoniului cultural-naţional, s-au inaugurat noi colecţii muzeale la diferite centre protopo
peşti, care adăpostesc icoane, cărţi vech i şi alte obiecte bisericeşti de
valoare istorico-naţională 45.
Punînd în aplicare dispoziţia L egii 63/1974, Biserica Ortodoxă Ro
mână a întreprins o serie de măsuri concrete pentru păstrarea şi con
servarea bunurilor de valoare ce fac parte integrantă din Patrimoniul
cultural naţional. Trecînd la identificarea şi înregistrarea tuturor bunu
rilor ce fac parte integrantă din Patrimoniul cultural-naţional, Biserica
O rtodoxă Română a purces, prin factorii ei de răspundere, la întocmirea
fişelor de evidenţă, cu toată documentaţia anexă necesară. Totodată,
s-au luat măsuri pentru, amenajarea unor muzee speciale destinatş a
adăposti aceste bunuri şi s-a trecut la reorganizarea colecţiilor de
obiecte bisericeşti aflate în posesia bisericilor şi a m înăstirilor46. S-au
organizat şi se organizează anual cursuri cu ghizii pentru o mai bună
pregătire profesională a acestora ; s-au făcut instructaje cu preoţii, proto iereii şi stareţii, în custodia cărora se află asemenea bunuri, s-au sta
bilit măsuri practice privind paza, conservarea şi păstrarea lor, s-au or
ganizat conferinţe administrative ale preoţilor, avînd ca temă «G rija
permanentă a Bisericii O rtodoxe Române pentru păstrarea şi ocrotirea
Patrimoniului cultural-naţional» 47.
La Conferinţele administrative din eparhii s-a cerut tuturor factori
lor de răspundere să se respecte norm ele «din regulamentul de, pictură
bisericească» şi «obligaţia de a folosi în biserici numai luminări de
ceară, amenajarea unor ventilatoare pentru aerisire în locaşurile de
cult, toate documentaţiile să fie verificate şi aprobate de conducerea
sfintei mitropolii, securitatea locaşurilor de cult şă fie asigurată prin
instalarea sistemelor de alarm ă» 48.
între 15— 18 ianuarie 1975, în cadrul conferinţelor administrative
protopopeşti, care au avut loc la centrul eparhial de la Iaşi, M itropolitul
Iustin M oisescu cerea preoţilor şi protopopilor ca să păstreze «în bune
condiţii cărţile de cult, arhivele şi obiectele de cult» 49. Continuînd ini
ţiativa luată încă din anul 1966, M itropolitu l Iustin M oisescu a iniţiat o
nouă serie de cursuri cu îndrumătorii de m u zee50 din cadrul M itrop oliei
45. V e z i : Colecţia muzeală a Protopopiatului Reşiţa, în «M itro p olia Banatului»,
X X X I (1981), nr. 10— 12, p. 7 64; Ioam Buzan, Colecţiile de artă religioasă veche din
Banat, în «în dru m ător Bisericesc», Editura M itropoliei Banatului, T im işoara, 1982, p.
316—322.
46. V e z i : Ierom. Ştefan G uşă, Reorganizarea colecţiei de obiecte bisericeşti de
la mînăstirea Putna, în «M itropolia M oldovei şi Su cev ei», LII {1976), nr. 5— 6,
p. 419— 420.
47. V e z i: Conlerinţe administrative, î.n «M itropolia B anatului», X X X (1980), nr.
7—9, p. 595; Prima Conferinţă administrativă din 1980 în Arhiepiscopia Sibiului, în
«M itropolia A rd ealului», X X V (1980), nr. 4—6, p. 5 27; Ştiri din cuprinsul Eparhiei,
î<n «G lasul Bisericii», XXXVIII (1978), nr. 7—8, p. 942—943.
48. Conferinţa administrativă cu protopopii, stareţii şi stareţele din Arhiepis
copia Iaşilor, în «M itropolia M oldovei şi Su cev ei», LIV (1978), nr. 1—2, p. 192.
49. Conlerinţe administrative protopopeşti, în «M itropolia M oldovei şi Su ce v ei»,
LI (1975), nr. 1— 2, p. 183.
50. Cursuri cu Îndrumătorii de muzee, în «M itropolia M oldovei şi Su cev ei», LI
(1975), nr. 1—2, p. 184.
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M old ovei. Cursanţilor li s-au predat cunoştinţe despre «patrim oniul cul
tural naţional», şi despre «b ib liotecile şi arhivele bisericeşti». Prin grija
mitropolitului Iustin al M old ov e i — actualul Patriarh al B isericii O rto
doxe Române — numeroase bunuri de valoare artistică şi istorică au
fost popularizate prin diferite publicaţii, editate de centrul m itro
politan 51.
Cu prilejul cursurilor cu m uzeografii, supraveghetorii de muzee şi
custozii de sală din Arhiepiscopia Iaşilor şi Episcopia Romanului şi Hu
şilor, din anul 1977, I.P.S. M itrop olit Ţeoctist le spunea: « A ghida sau
a păstra un asemenea tezaur înseamnă întîi de toate a cunoaşte ceea
ce păstrezi şi cunoscînd să depui suflet, să fii un străjer conştiincios
al acestor valori. Şi oare unde am putea noi să găsim, şi de la cine am
putea să ne aşteptăm la mai multă dăruire, la mai mult suflet şi la mai
mare g rijă pentru trecutul acesta, decît la călugării, călugăriţele, preoţii
noştri, şi în general de la oamenii Bisericii ?» bZ.
în Centrul eparhial, organele eparhiale, parohiale şi aşezămintele
mînăstireşti au desfăşurat ample acţiuni menite să asigure bunurilor
ce fac parte integrantă din Patrimoniul cultural-naţional atît proteja
rea şi conservarea, cît şi securitatea lor. In conform itate cu cele
hotărîte de Sfîntul Sinod, în diferite e p a rh ii53 s-au înfiinţat depozitele
judeţene de carte veche românească, unde au fost adunate şi aranjate
corespunzător bunurile b ib liofile editate pînă la anul 1830, iar celor
pînă la 1900 li s-a asigurat păstrarea la sediile oficiilor protopopeşti din
eparhia respectivă. Totodată, centrele de carte- vech e au fost incluse
în activitatea de evidenţă şi fişare analitică, precum şi aceea de recondiţionare a cărţilor deteriorate.
După cum se ştie, cărţile bisericeşti au adus o însemnată contri
buţie la prom ovarea unităţii spirituale, lingvistice şi cultural-naţionale
a poporului român. în plenul Congresului F.D.U.S., întrunit în anul 1974,
M itropolitul Iustin M oisescu al M o ld o v e i şi Sucevei a d e v e r e a : «In
condiţiile grele de viaţă ale trecutului nostru, Biserica Ortodoxă s-a
dovedit vatră de cultură, sprijinind dezvoltarea literaturii şi artelor.
Ştiinţa de carte se învăţa odinioară în pridvoarele b is eric ilo r; cele
dintîi tipărituri în limba română au fost cărţi religioase ; mitropolitul
Dosoftei d e 'la Suceava, din veacul al X V II-lea, este socotit astăzi ctito
rul p oeziei noastre culte. O perele de arhitectură şi sculptură sînt răspîndite în toate provinciile româneşti, iar frescele bisericilor din Buco
vina sînt incluse în tezaurul de artă al întregii om eniri» M. Iar vech ile
tiparniţe ctitorite de Biserică «au avut un rol prioritar la formarea şi
unificarea lim bii literare române, la desăvîrşirea unităţii culturale a
51. Vezi: Pr. Scarlat Porcescu, Vrednicia, strădaniile şi înlăptuirile Prea Ferici
tului Patriarh Iustin în scaunul mitropolitan de Ia Iaşi, în «Mitropolia Moldovei şi
Sucevei», LIII (1977). nr. 7—9, p. 5â6— 542.
52. Cronicar, O nouă serie de cursuri cu muzeograiii, supraveghetorii de muzee
şi custozii de sală din Arhiepiscopia Iaşilor şi Episcopia Romanului şi Huşilor (16— 28
ianuarie şi 6— 11 februarie 1977), în «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», LIV (1978),
nr. 1—2, p. 195:
53. V ezi: Grija pentru valorile patrimoniale, în «Mitropolia Banatului», XXX
(1980), nr. 4—6, p. 391— 392.
54. Congresul Frontului Unităţii Socialiste, în «Mitropolia Moldovei 'şi Sucevei»,
L (1974), nx. 5— 6, p. 327.
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tuturor românilor, indiferent de regiunea în care locuiau» 55. Preocupa
rea pentru păstrarea şi recondiţionarea cărţii vech i constituie deci nu
numai un act de cultură, ci şi unul de patriotism.
Patriarhul Bisericii noastre, Dr. Iustin Moisescu, a dispus ca, începînd cu data de 1 august 1977, să ia fiinţă la Centrul eparhial al A rhiep is
copiei Bucureştilor un serviciu la nivel de sector, care să se ocupe de
problem ele legate de evidenţa, conservarea şi întreţinerea im obilelor
parohiale şi mănăstireşti declarate monumente de arhitectură, precum şi
de celelalte bunuri m obile de inventar care fac parte din Patrimoniul
cultural naţional şi sînt lăsate, conform Legii 63/1974, în folosinţa şi
păstrarea unităţilor respective de cult. Răspunderea acestor activităţi a
fost atribuită, în cadrul centrului arhiepiscopal, sectorului II adminis
trativ bisericesc 56. Sub îndrumarea Prea Fericitului Părinte Patriarh, şi
cu sprijinul Departamentului Cultelor şi al D.P.C.N.-ului, s-au identificat
toate monumentele religioase de arhitectură, parohiale şi mînăstireşti,
din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor, întocmindu-se listele lor pe
judeţe şi protoierii, precum şi fişe de evidenţă a acestor monumente.
In baza dispoziţiei date de Prea Fericitul Patriarh Iustin, între 6—
14 februarie 1978 s-a făcut instructaj, pe judeţe, cu protopopii, preoţii,
stareţii, ghizii îşi responsabilii colecţiilor de artă veche bisericească din
cuprinsul Arhiepiscopiei. Cu acest prilej s-a prelucrat Legea 63/1974 şi
circularele Departamentului Cultelor n r .: 14.471/1975 şi 603/1977, pri
vind măsurile practice ce trebuie luate pentru aplicarea Le gii Patrimo
niului cultural-naţional. Textul acestei L egi s-a prelucrat şi la cursurile
de ghizi ţinute între 16— 29 octombrie 1978 la Sanatoriul preoţesc de la
Techirghiol.
Făcînd din aplicarea dispoziţiei L egii 63/1974 o îndatorire patriotică,
Biserica O rtodoxă Română a sporit măsurile întreprinse pentru ocrotirea
Patrimoniului cultural-naţional. Eforturile depuse de Biserica noastră,,
pentru valorificarea şi păstrarea moştenirii trecutului, dovedesc că oa
menii ei — clerici şi credincioşi — au rămas aceiaşi slujitori devotaţi
neamului şi Bisericii lor.
Prin crearea de noi muzee eparhiale şi parohiale — aceste «căm ări
unde stau la citeală sau la învăţătură» 57 fiii acestui neam şi Biserici,
pentru a cunoaşte istoria strămoşilor lor — Biserica O rtodoxă Română
a făcut dovada că a aplicat întru totul dispoziţia Legii 63/1974, privind
păstrarea şi conservarea bunurilor de valoare ce fac parte integrantă din
Patrimoniul cultural naţional.
Conştienţi de m arele adevăr că «un popor se recunoaşte şi se în
ţelege numai la lumina culturii sale» 58, oamenii Bisericii au răspuns cu
55. Dan Simonescu, Contribuţia cărţilor bisericeşti la unitatea culturală a româ
nilor, în «Mitropolia Banatului», XXVII (1977), nr. 7—9, p. 545; Cf. Pr. Leot. D. Radu,
Cartea bisericească, iactor de promovare a unităţii spirituale, lingvistice şi culturalnaţionale a poporului român, în «Biserica Ortodoxă Română», XOVII (1979), mr. 1— 2,
p. 97—130.
56. Vezi Pr. Gh. Tache, Pentru ocrotirea Patrimoniului cultural-naţional şi Înda
toririle ce revin slujitorilor Bisericii. Legea nr. 63/1974, în «Glasul Bisericii», XXXVIII
(1979), nr. 3— 4, p. 3.11-^319.
57. D. Cantemir, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, Bucureşti, 1901,
p. 298.
58. N. Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal, Bucureşti, 1902, p. 225—226.
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toată solicitudinea chemării naţional-obşteşti de a se trece la acţiuni
concrete pentru reorganizarea m uzeelor destinate păstrării unora dintre
cele mai autentice creaţii religios-artistice româneşti, în spiritul p reve
derilor L egii 63/1974. Centrele eparh iale59 şi parohiile şi-au organizat
şi reorganizat — acolo unde existau deja — astfel de muzee, în confor
mitate cu p reved erile le gii şi după principii care îmbină modul ştiinţi
fic de organizare cu criteriul estetic, utilul cu practicul.
C.
Preocupările ierarhilor B isericii Ortodoxe Româue pentru apli
carea L egii 63/1974 în lumina pastoralelor şi cuvîntărilor ocazionale.
O ri de cîte ori au avut prilejul, ierarhii Bisericii noastre n-au pregetat
să îndemne pe fiii lor duhovniceşti să păstreze cu g rijă zestrea culţurainaţională aflată în custodia bisericilor lor. în pastoralele, în cuvîntările
lor ocazionale, rostite cu p rilejul vizitelor lor canonice, şi în luările de
cuvînt la sesiunile Sfîntului Sinod, ierarhii noştri au arătat un deosebit
interes pentru întreprinderea unor acţiuni practice în vederea ocrotirii
patrimoniului cultural naţional.
în cuvîntul adresat la Palatul Republicii, cu prilejul prim irii sale de
către preşedintele ţării, Prea Fericitul Patriarh Dr. Iustin M oisescu a
relevat «strădaniile pe care Biserica le depune pentru sprijinirea acţiunii
întreprinse de stat pentru restaurarea, consolidarea şi conservarea Pa
trimoniului cultural naţional».60.
Cu ocazia cerem oniei prim irii Decretului prezidenţial, Prea Fericitul
Patriarh Dr. Iustin M oisescu a mărturisit, printre altele : «Identificîndu-şi
misiunea cu slujirea poporului, Biserica a desfăşurat permanent o re
marcabilă activitate de făurire a operelor de artă care astăzi constituie
un tezaur naţional, Patrimoniul cultural al patriei. Uitat sau lăsat în pă
răsire, din pricina necunoaşterii v alorii lui istorice sau artistice, acest
tezaur era ameninţat cu dispariţia, dar odată cu spiritul înnoitor care s-a
aşezat în ţara noastră, după eliberarea patriei, noi condiţii au fost aşe
zate pentru restaurarea, conservarea şi întreţinerea lui. Prin legea ocro
tirii Patrimoniului cultural naţional se asigură acum de către stat toate
condiţiile de păstrare pentru veacurile viitoare, a acestei com ori a po
porului. Să-mi fie îngăduit, cu acest prilej, să exprim recunoştinţa Bise
ricii faţă de conducerea Statului pentru grija pe care o poartă Patrimo
niului cultural-naţional, în care se includ pentru restaurare, conservare
şi întreţinere, o bună parte din bisericile-monumente istorice îşi diferite
obiecte de cult sau de artă bisericească» 61.
In cuvîntul adresat de I.P.S. Teoctist, M itropolitu l Olteniei, în ziua
de 12 iunie 1977, cu prilejul alegerii M itropolitului Iustin al M o ld o v e i
ca Patriarh al B isericii O rtodoxe Române, se releva faptul că în cei peşte
douăzeci de ani de arhipăstorire, pe care Dr. Iustin M oisescu i-a
dăruit M itrop oliei M o ld o v e i şi Sucevei, «în fruntea tuturor se arată stră
lucirea în care a înveşmîntat mînăstirile — monumentele istorice — ade
vărate perle ale artei noastre româneşti, dar şi pecetea g rijii acordată
lor de Biserica şi statul nostru» 62.
59. Vezi Pr. Matei iPopovici, op. cit., p. 172.
60. Noul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Sucevei», LIII (1977), mr. 7—9, p. 518.
61. Ibidem, p. 515— 316.
62. Ibidem, p. 507.
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C ircularele nr. 14.741, 603 şi 14.727 date de Departamentul Cultelor,
privind măsurile practice ce trebuie luate pentru conservarea şi
securitatea fondurilor b ib liofile şi a celorlalte bunuri ale Patrimoniului
cultural-naţional, au găsit o deplină adeziune în rîndul clericilor
şi credincioşilor noştri. Textul acestor circulare a avut darul de a
ajuta factorii de răspundere ai Bisericii noastre pentru punerea în apli
care a p revederilor Legii nr. 63/1974.
Dînd glas acestor preocupări, în pastorala de la Naşterea Domnului
din anul 1979, adresată clerului şi credincioşilor săi, I.P.S. Arhiepiscop
Antim al Tomisului şi Dunării de Jos spunea: «Dragostea pentru dreapta
credinţă s-a arătat lucrătoare de-a lungul veacurilor şi prin zidirea şi
împodobirea de sfinte locaşuri de închinare, în care s-au plămădit legă
turi v ii ale Bisericii cu poporul nostru şi cu aspiraţiile lui pentru unitate,
independenţă şi dreptate socială. Unele din acestea, pentru valoarea lor
deosebită, istorică şi artistică, fac parte din Patrimoniul cultural naţio
nal. N e bucurăm — mărturisea ierarhul Bisericii noastre — că fiii noştri
sufleteşti continuă să m anifeste rîvnă pentru păstrarea acestui tezaur
spiritual al neamului. De aceea, Biserica pomeneşte cu e v la v ie şi se
roagă neîncetat pentru ctitorii şi binefăcătorii sfintelor locaşuri. Aducem
cuvînt de preţuire slujitorilor sfintelor altare şi tuturor organelor paro
hiale pentru neobosita lor grijă pe" care o au în sprijinirea activităţii
Bisericii şi în prom ovarea cerinţelor v ie ţii ob ş te ş ti»63.
In pastorala trimisă clerului şi credincioşilor cu prilejul Sfintelor
sărbători ale în vierii Domnului, din anul 1980, Prea Fericitul Patriarh
Iustin amintea că sîntem datori să dovedim «dreaptă chizuinţă în orînduirea activităţii noastre şi cinste în chivernisirea bunurilor obşteşti» M.
In cuvîntul său adresat la cel de-al doilea Congers al F.D.U.S. în
trunit la 18 ianuarie 1980, Prea Fericitul Patriarh Iustin a d everea: «S e 
cole de-a rîndul, bisericile din oraşe sau din sate şi mai ales mînăstirile
au fost oaze de binefacere şi vetre de cultură. A c o lo au fost realizate
şi păstrate — din nenorocire, nu totdeauna în condiţii corespunzătoare
— manuscrise, cărţi vechi, ţesături, broderii şi diferite alte obiecte de
cult, podoabe ale geniului, care se numără cu m iile în bibliotecile, mu
zeele şi depozitele de artă din ţară şi străinătate. Recentele măsuri luate
de înalta conducere de stat pentru ocrotirea şi valorificarea acestor bu
nuri, care fac parte din tezaurul nostru cultural-naţional, v o r arăta —
declara Intîistătătorul Bisericii noastre — într-o măsură mai mare decît
pînă acum partea noastră de contribuţie la patrimoniul artistic şi cul
tural al umanităţii. în această perspectivă, un loc aparte trebuie acordat
cărţii» 65.
Cu acelaşi prilej, Prea Fericirea Sa evidenţia rolul pe care l-a avut
Biserica O rtodoxă Română în producerea şi ocrotirea Patrimoniului cul
tural naţional.
63. I.P.S. Arhiepiscop Amtim al Tomisului şi Dunării de Jos, Pastorală la Naşterea
Domnului, în'«Glasul Bisericii», XXX V III (1979), nr. 11— 12, p. 1089.
64. Pastorală, în «Biserica Ortodoxă Română», X CVIII (1980), nr. 5—6, p. 541.
65. Mărturie ... Cuvîntarea Prea Fericitului Iustin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, Ia cel de-al doilea Congres al Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste, în
«Mitropolia Olteniei», XXXII (1980), nr. 3—6, p. 262.
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Cu puţin timp în urmă, un alt ierarh al Bisericii noastre îndemna pe
credincioşi, pe membrii C onsiliilor şi Com itetelor parohiale şi preoţimea
din eparhia sa «să se îngrijeasă de întreţinerea locaşurilor de rugăciune
— multe dintre ele monumente istorice — bunuri ale întregului popor
şi mărturii ale vechim ii neamului nostru pe aceste plaiuri, precum şi de
casele parohiale şi de celelalte realităţi ale parohiei» M.
C o n c l u z i i
Legiu irile Bisericii noastre privind ocrotirea Patrimoniului culturalnaţional şi măsurile întreprinse pentru aplicarea acestora dovedesc grija
permanentă a Bisericii O rtodoxe Române pentru valorificarea şi păstra
rea bunurilor ce aparţin Patrimoniului cultural naţional. Prin aceste mă
suri şi activităţi practice, fiii Bisericii noastre pot face dovada că s-au
împărtăşit şi ei «d in bucuriile în ţelep ciu n ii»67, la care au "fost părtaşi cei
care au trăit pe aceste m eleaguri cu multe secole în urmă.
Ctitori de lim bă şi cultură românească, clericii B iserid i Ortodoxe
Române au datoria de a păstra şi lăsa intact generaţiilor viitoare tezau
rul Patrimoniului cultural naţional.
V a lo rile artistice aflate în bisericile şi mînăstirile noastre constituie
zestrea spirituală a fiilor acestei Biserici şi neam românesc. Purtînd am
prenta gustului pentru frumos, aceste opere artistice, făurite pentru loca
şurile de cult, exprimă trăsăturile definitorii ale sufletului românesc —
măsură, echilibru, bun simţ şi rafinament estetic.
Totodată, ele ne oferă preţioase info rm aţii68 despre originea şi con
tinuitatea neamului românesc în graniţele hotarelor lui Burebista.

/

66. Vasile, Episcop al Oradiei, Pastorală Ia 4nvierea Domnului — 1981, în «M i
tropolia Ardealului», X XVI (1981), nr. 4—6, p. 255.
67. V e z i: E. Popescu, Inscripţiile greceşti şi latine din secolele IV — X III desco
perite în România, Bucureşti, 1976, p. 91—95; Cf. Diac. corni. P.I. David, Glasul veşni
ciei in clteva epitaie descoperite la Ţomis, îm <*Glasul Bisericii», X XXIX (1980), nr.
6—9, p. 594.
68. V e z i: Ion Popescu, Momente din trecutul poporului român în vechea noastră
literatură religioasă, în ««Mitropolia Olteniei», X XXII (1980), nr. 7—9, p. 595—599.
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D O U A SUTE DE A N I DE L A M IŞ C A R E A R E V O L U Ţ IO N A R A
A Ţ Ă R Ă N IM II T R A N S IL V A N E SUB CONDUCEREA
LUI H OREA, C LO ŞC A ŞI C R IŞA N
1784 — 1 noiembrie — 1984
Preotul NICULAE ŞERBĂNESCU.

începutul lunii Brumar din acest curgător an, 1984, marchează îm
plinirea a două sute de ani de la izbucnirea, în acelaşi timp din anul 1784,
a marii mişcări revoluţionare a ţărănimii transilvănene sub conducerea
lui Horea, Cloşca şi Crişan, evenim ent crucial al istoriei moderne rom â
neşti. El «reprezintă momentul culminant al unui şir întreg de mişcări
cu caracter social, naţional şi chiar bisericesc, manifestate sub felurite
forme la nord de Carpati în întreg secolul al X V III-le a ». Acestea sînt
urmarea apăsărilor sociale, naţionale şi religioase, îndurate, în cursul
vrem ii, de poporul român de peste munţi, care mai apoi în ultimul pătrar
al veacului, aci pomenit, s-au înrăutăţit şi mai mult.
Spre a se înţelege mai bine însemnătatea acestui zguduitor ca
pitol al istoriei noastre, este cazul să amintim că după pacea de la
Carlowitz din 1699, Transilvania a intrat sub stăpînirea austriecilor aflaţi
în acea vrem e în plină expansiune. Acest fapt a avut urmări dintre cele
mai nefavorabile pentru românii de acolo, care reprezentau populaţia
originară, cea mai veche şi cea mai numeroasă. Ajunsă stăpînă şi peste
acest pămînt românesc, Curtea vien eză a menţinut şi «chiar a întărit
nefastul regim al celor «tre i naţiuni», creat în 1437 îşi al celor patru re
lig ii «re c ep te » de aici. Aceasta însemna că şi de acum înainte în Tran
silvania tot numai nobilii maghiari, saşi şi secui erau reprezentaţi în dietă
şi deţineau în continuare puterea de stat. O data cu aceasta, ei îşi «p e r
petuau p riv ile g iile rezultate din stăpînirea pămîntului şi a bogăţiilor
subsolului ţării, în timp ce românii — repetăm populaţia cea mai nume
roasă — şi religia lor, cea ortodoxă — iarăşi a marii m ajorităţi a locui
torilor de peste munţi — , erau numai «tole ra ţi» şi, respectiv, «tolera tă».
Prin urmare, şi pe mai departe aceştia rămîneau fără drepturi politice şi
în stare de iobăgie, adică «la bunul plar al secularilor lor asupritori»,
într-o atare stare, s-au adîncit, tot mai mult, contradicţiile economice,
sociale şi politice caracteristice unei societăţi feudale care se apropia,
încet, dar sigur, de form ele exp lozive ale con flictelor».
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Decenii în şir şi în secolul al X V III-lea , după ce Imperiul habsburgic şi-a întins stăpînirea peste munţi, populaţiei româneşti de aici, fo r
mată, pe atunci, aproape în totalitate, din iobagi legaţi de latifundiile
nemeşeşti sau de exploatările miniere, i-a fost dat să îndure apăsătoare
oprimări sociale şi naţionale, ceea ce a făcut-o să se ridice la luptă. îm 
potrivirea ei, în acest timp, a îmbrăcat forme felurite., din rîndul cărora
n-a lipsit nici cea religioasă, căci, cum se ştie, Curtea vieneză, întru
atingerea scopului său de a-şi trăinici statul în Transilvania, printre
altele, a încercat să extindă în m ijlocul românilor influenţa catolicism u
lui, «liantul id e olog ic » al propriului ei Imperiu. M ai cu seamă, acest din
urmă lucru, în Transilvania, în întreg secolul al X V III-lea , a intensi
ficat îm potrivirea populaţiei româneşti ortodoxe nu numai faţă de opre
siunile sociale şi naţionale nemiloase ale noilor săi stăpîni, ci şi faţă de
încercarea acestora de a o catoliciza, prin uniaţie, iniţiind mai multe
m işcări d,e răsunet pentru apărarea O rtodoxiei, cum, de pildă, a fost
aceea a Sfîntului Sofronie de la- Cioara din anii 1759— 1761.
Faţă de începutul secolului al X V III-lea , cînd austriecii au ajuns
aici, pe zi ce trecea situaţia românilor devenea şi mai grea. Exploatarea
exercitată de nemeşii feudali se «concura» cu cea a statului, fiecare din
tre aceştia căutînd să stoarcă oricît de mult de la ţăranul iobag, în ma
joritate români. Aproape cu regularitate, se făceau şi abuzuri în dauna
acestuia. «Contradicţiile sociale, generate de exploatarea în creştere, cele
naţionale, provocate de apăsarea la care erau supuşi românii, — nefiind recunoscuţi ca «naţiune» — , precum şi cele de ordin confesional,
— provocate de politica de catolicizare a Vienei, — se împleteau astfel
într-un singur tot, făcînd de nesuportat viaţa iobagilor şi alimentînd ne
contenit rezistenţa şi spiritul lor de revo ltă». în afară de aceasta, în zona
M unţilor Apuseni, — în ţinuturile m oţeşti — , unde a izbucnit mişcarea
lui Horea, situaţia era îngreuiată şi prin aspra exploatare a localnicilor,
dintre care cei mai mulţi erau mineri. Pînă la urmă, exasperaţi de o
astfel de grea situaţie, iobagii români au reacţionat şi în ultim a parte a
secolului al X V III-lea , au purces la unele mişcări m enite a le făuri o
viaţă mai bună. începutul s-a făcut în munţii Apuseni, — regiune tipic
românească — , unde la 24 mai 1782, cu prilejul tîrgului de la Cîmpeni,
a avut loc o răzmeriţă pricinuită de arendarea de către stat a dreptului
de cîrciumărit unor armeni şi de abuzurile acestora faţă de m oţii din
regiune. La sfîrşitul acestei răzmeriţe, 23 dintre m oţi au fost întemniţaţi,
cinci condamnaţi la moarte şi toţi laolaltă siliţi să acopere o grea des
păgubire bănească pentru paguba ce s-ar fi făcut arendaşilor prin dis
trugerea unora din butoaiele cu băuturi spirtoase.
A cest lucru, menit să atîrne destul de greu în cupa suferinţelor ce 
lor oprimaţi, coroborat cu zădărnicia încercărilor de pînă acum de a se
ajunge, pe cale paşnică, la schimbarea unei astfel de apăsătoare situaţii
şi cu «înmulţirea abuzurilor îşi sam avolniciilor» de tot felul, a silit pe
iobagii români îm pilaţi să se gîndească tot mai mult şi mai stăruitor la
luarea unor măsuri de uşurare a nenorocitei lor situaţii.
Deşi îm povăraţi de sarcini şi oarecum îm piedicaţi de a-şi înzestra
mintea şi cu ceva ştiinţă de carte, totuşi din rîndurile acestora «s-au
format conducătorii de care ei aveau nevoie, oameni simpli, de o excep, ţională forţă de caracter, capabili să-şi asume marile răspunderi pe care
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le implica gravitatea timpului aceluia». Printre aceştia, de la.început s-a
remarcat V a sile N ico la , zis şi Urs N ico la , iobag al statului din satul
Albac, supranumit şi Horea, după darul ce avea de a «h o r i» adică de a
cînta frumos din fluier. Nu se poate preciza cîtă ştiinţă de carte şi de
scris a avut, — dacă a avut, — dar se apreciază că avea minte ageră şi
cunoştea bine situaţia celor din aceeaşi clasă socială cu el, din regiune
şi din ţară. Răzbătător din fire, s-a impus degrabă în m ijlocul acestora,
care vedeau în el pe apărătorul şi interpretul drepturilor şi cauzei lor.
Pentru rezolvarea favorabilă a justelor cereri ţărăneşti, Horea deseori
bătuse la uşa oficialităţilor locale şi provinciale şi a fost în patru rînduri
pe jos pînă la Viena, — în 1779, 1780, 1782 şi 1783 — , spre a prezenta
Curţii p lîngerile satelor de pe Arieş şi a solicita dreptate pentru toţi cei
împilaţi ca şi el, direct de la împărat, deoarece autorităţile transilvă
nene le-o refuzaseră de nenumărate ori. Ultimul său drum înspre impe
riala capitală a început în postul Crăciunului din anul 1783, — deci în
urma celei de a doua călătorii în Transilvania a împăratului Iosif al
II-lea (1780— 1790), care avusese loc mai devreme, în acelaşi an şi în
cursul căreia păruse destul de binevoitor faţă de românii împovăraţi.
Şederea lui Horea la V iena s-a prelungit pînă în primăvara anului 1784,
cînd, în ziua de 1 aprilie, împăratul Iosif II l-a primit în audienţă, rămînînd impresionat de impunătoarea lui înfăţişare fizică, de dîrzenia şi
de modul cum prezenta şi apăra drepturile celor în numele cărora v o r 
bea, avertizînd chiar, se spune, că dacă nici acum nu li se face dreptate,
s-ar putea ca aceştia să se ridice îm potriva «dom nilor de pămînt»
unguri, avertizare la care, — cum a mers mai apoi vorba — , împăratul
ar fi spus : «Faceţi aceasta».
în timpul cînd H orea şi însoţitorii săi erau la Viena, în ianuarie
1784 a sosit în Transilvania ordinul împărătesc dâ înscriere în regim en
tele grănicereşti şi a altor sate ardelene, Imperiul habsburgic, în planu
rile sale expansioniste, avînd atunci n evoie de armată sporită. Cum în
scrierea în aceste regim ente aducea cu sine ieşirea din starea de io 
băgie, ţăranii români de peste munţi, doritori de acest lucru, au socotit
că decretul se referea la toată Transilvania şi au şi purces să ia cu asalt
birourile de înscriere în armată. A cest lucru nu a convenit însă autori
tăţilor locale şi nobililor, care aveau nevoie de mînă de lucru gratuită
şi care au cerut, şi pînă la urmă au şi ob^injit, anularea conscripţiei,
îndată după aceasta, nemeşii au şi început a folosi m ijloace — uneori
destul de brutale — îm potriva ţăranilor iobagi care nu voiau să renunţe
la înrolarea în armată, căci altfel nu aveau cum să scape de iobăgie.
Prin urmare, iarăşi m otiv de nemulţumire din partea celor din urmă...
In toiul acestor nemulţumiri şi frămîntări, delegaţia de moţi, con
dusă de Horea, s-a întors de la Viena, încurajată, se spune, de atitudi
nea iarăşi binevoitoare a împăratului Iosif II, arătată cu prilejul au
dienţei amintite mai sus. Starea de agitaţie din Transilvania a dăinuit
toată vara anului 1784 şi în timpul ei H orea însuşi, principala căpetenie
a ţăranilor nemulţumiţi, a îndemnat la rezistenţă. O atare situaţie s-a
prelungit pînă către sfîrşitul lunii octombrie 1784. In cea de a douăzeci şi
opta zi a acesteia, cu prilejul tîrgului de toamnă de la Brad din Ţara
Zarandului, la care se strînsese o mare mulţime de moţi, Gheorghe
Crişan — alias Giurgea M arcu iobag din satul Vaca-Zarand, elementul
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de acţiune în mişcare — , în numele lui Horea — , a chemat cîte 4— 5
bărbaţi în putere din fiecare sat din părţile moţeşti şi din celelalte zone
ale Transilvaniei, la o adunare care avea să se ţină duminică 31 oc
tombrie 1784, în satul Mesteacăn, spre a li se comunica rezultatul ul
timei solii a lui H orea la V iena.şi a li se face cunoscut îşi cuprinsul dis
cuţiei directe pe care acesta o avusese cu împăratul în timpul audienţei.
Răspund chemării v reo 500— 600 de ţărani din Zarand, Hunedoara şi
M unţii Abrudului, care s-au întîlnit în biserica din aci pomenitul sat.
A ic i Crişan le-a spus că H orea a sosit de la împărat, care i-a dat o cruce
de aur şi o scrisoare în care stă scris ca ţăranii să meargă la A lb a Iulia,
să fie trecuţi la grăniceri şi să li se dea arme şi ca iobagii să muncească
stăpînilor de pămînt numai o zi pe săptămînă, şi aceea cu plată.
Preotul din Mesteacăn, Ioanăş Cazan a confirmat spusele lui C ri
şan, a luat jurămîntul de credinţă al celor de faţă, i-a binecuvîntat şi
s-a rugat pentru buna reuşită a pornirii pe care ei o începeau.
După aceasta, cu toţii trebuiau să meargă la A lb a Iulia pentru a primi
arme şi porunci. In acest scop, a doua zi, luni 1 noiembrie 1784, seara,
s-au concentrat în satul Curechiu din aceeaşi regiune şi aici în noaptea
ce a urmat, — luni spre marţi, 1 spre 2 noiembrie 1784 — , ei au fost
atacaţi de reprezentanţi ai autorităţilor locale, care, cu o mică gardă, au
încercat, fără succes însă, să aresteze pe Crişan. C ei doi subprefecţi care
prim iseră o asemenea sarcină au fost ucişi şi acest moment greu, pe
care mişcarea l-a trecut cu bine, este socotit de unii scînteia care a
aprins focul cel mare al răscoalei. M arţi dimineaţa, 2 noiembrie 1784,
Crişan a chemat pe ţărani la o adunare, în m arginea satului, le-a rea
mintit porunca împărătească, despre care le vorbise la Mesteacăn, le-a
repetat sfatul de a porni cu toţii în marş spre A lb a Iulia, ca să se înscrie
la grăniceri şi să primească arme, i-a îndemnat «să stingă pe toţi no
b ilii» şi pe stăpînii de pămînt care nu v o r ca ei să capete arme, îşi să le
prade averile şi în plus le-a cerut să nu aibă nici o teamă, deoarece
toate acestea se fac «cu voia şi cu porunca îm păratului». în acelaşi timp,
' adunarea de la Curechiu, se afirmă de către unii, «s-a soldat cu o mă
sură extremă. Proclamat căpitan suprem, Horea, împreună cu Crişan,
a dat semnalul începerii războiului popular îm potriva gro filo r». T o t
odată, îndemnurile lui Crişan au înflăcărat pe ţăranii aflaţi de faţă; care
au şi atacat curţile nemeşeşti din satul Criscior din apropiere. A stfel
focul mişcării revoluţionare se încinsese.
Şi pornită, ea nu a mai dat înapoi. Cu mare iuţeală a cuprins întreg
Zarandul, de unde apoi s-a răspîndit în Hunedoara şi în Munţii Abru
dului, unde Horea, de faţă cu cea de a treia căpetenie a mişcării, Cloşca
— alias Ion Oargă, şi el iobag din Cărpiniş — , Crişan şi Ioan, fiul său, —
al lui însuşi H orea ; H orea cel m ic — , la 4 noiembrie 1784, a luat jură
mîntul celor adunaţi în-hotarul satului Blăjeni. Sînt apoi ocupate de răs
culaţi, ajutaţi de mineri, tîrgurile din m u n ţi: Cîmpeni, Abrud, Roşia şi
' Zlatna. La 6 şi 7 noiembrie 1784 este atacată Cetatea Deva, în care se
închisese nobilimea hunedoreană, dar n-a putut fi cucerită.
La 8 noiembrie 1784 autorităţile din satul Bucium au încercat să su
prime pe H orea ; îl şi arestaseră, dar a fost eliberat de m oţii din îm pre
jurimi, conduşi de tînărul Ionuţ Dandea. Aceasta a făcut ca mişcarea să
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ia un şi mai mare avînt. S-a întins cu repeziciune, ajungînd pînă în Ţara
Haţegului şi în Banat, înspre sud-vest; în părţile Maramureşului, înspre
nord şi în ale Sibiului şi Făgăraşului, înspre sud-est. Prin toate aceste
locuri, furia răsculaţilor s-a manifestat cu violenţă, între altele transformînd în maldăre de scrum arhivele în care se aflau înscrise îndato
ririle lor iobăgeşti faţă de nemeşii stăpînitori de pămînt şi titlurile de
proprietate ale acestora din urmă.
M ai mult, mişcarea lui H orea şi-a dat şi un program, care s-a radi
calizat în cursul desfăşurării ei, preconizînd substanţiale reform e sociale.
El este mai clar conturat în ultimatum-ul din 11 noiembrie 1784, adresat
de răsculaţi, în numele lui Horea, nobilim ii baricadate în Cetatea Deva.
Acest document reflectă «în mod magistral caracterul profund radical,
revoluţionar al marii ridicări ţărăneşti, capacitatea conducătorilor
săi de a formula ob iective de luptă, ce depăşeau cu mult epoca, prin mu
taţiile economice şi sociale pe care le-ar fi produs în structura: societăţii
feudale» de atunci. « N o b ili să nu mai fie — cereau ţăranii români, prin
intermediul crainicului lor cel mai autorizat, Horea — , ci care unde poate
prim i o slujbă crăiască din aceea să trăiască; n ob ilii posesori să pără
sească pentru totdeauna averile n obilia re { şi ei să plătească dare ca şi
poporul de r în d ; păm înturile nobiliare să se îm partă în tre poporul de
rînd, p o triv it porun cii împăratului, ce va urm a».
«Desfiinţarea latifundiilor, a p riv ile g iilor nobiliare, împămîntenirea
ţăranilor şi transformarea lor în oameni liberi,, toate acestea substanţializează un program care la ora aceea nu-şi avea echivalent pe bătrînul continent îşi nicăieri în lum e». Era cel mai înaintat program revo lu 
ţionar al vţ-emii formulat în Transilvania care, «anticipa cu cinci ani
M area Revoluţie Franceză din anul 1789» şi care, aplicat, ar fi însemnat
distrugerea tem eliilor relaţiilor feudale înseşi, căci, precum se vede, ţă
ranii de peste munţi cereau acum nu numai lim itarea sarcinilor lor, ci
şi suprimarea raporturilor sociale feudale.
în faţa radicalizării, amploarei şi extindeirii mişcării revoluţionare a
ţărănimii transilvănene, care, asemenea unui torent, ameninţa să cu
prindă întreg Ardealul, autorităţile şi nobilimea au fost cuprinse de mare
spaimă. S-au luat felurite măsuri pentru potolirea e i ; guvernul transil
vănean însuşi, la 11 noiembrie 1784, a publicat o patentă, prin care se
dezminţea afirmaţia că mişcarea ar fi cu v oia împăratului, — cum m er
gea zvonul atunci — , apoi s-au trimis emisari care să con vin gă pe
răsculaţi să-şi întrerupă acţiunea, s-au hotărît pedepse aspre pentru
«a ţîţători», s-au făcut chiar unele promisiuni menite să liniştească popu
laţia, s-a proclamat «insurecţiunea armată» a nobilim ii şi s-a apelat la
episcopii ardeleni Ghedeon N ich itici şi Ioan Bob să îndemne la linişte
pe preoţi.
Căci nici acum nu trebuie trecut cu vederea faptul că preoţimea sa
telor noastre întotdeauna a împărtăşit soarta ţăranilor, ducînd aceeaşi
viaţă plină de lipsuri materiale, prestînd corvezi, plătind biruri şi dări
şi neavînd drepturi sociale, ca şi aceştia. Aceasta a făcut ca mereu ea
să fie alături de ţărănime în lupta acesteia pentru un trai mai bun. Aşa
s-a întîmplat şi cu prilejul marii mişcări din 1784, pe care o com em o
răm şi la care au participat şi mulţi preoţi de sat, activînd în felurite
chipuri : conducători de grupe, gazde, informatori, transmiţători de ştiri,

ANIVERSARI — EVOCĂRI

829

strîngători de fonduri pentru drumul lui H orea la V ien a ş.a. Rolul aces
tora în mişcare reiese clar dintr-o «petiţiu ne» a nobilim ii din Comitatul
A lb ei, adresată, în timpul ei, contelui An ton Jankovics, comisar im pe
rial în Ardeal, în care se spune: «D eoarece pre oţii rom âni sînt aceea
care aţîţă mai cu seamă popdrul la revoluţiune, din această cauză să se
publice că în oricare sat va erumpe o revoluţiune, acolo p re oţii români,
primarii şi juraţii cu trei inşi lîngă dînşii se v or pedepsi cu moarte, în
conformitate cu le gile patriei». Cam acelaşi lucru era cerut şi de nobi
limea din Comitatul Hunedoarei, care, în suplica ei către acelaşi poten
tat, cerea «să se pedepsească într-un mod exemplar p re oţii rom ânilor,
care, sub pretextul religiunii, învăţafă plebea ca să exterm ineze pe
unguri».
Dintre preoţii participanţi la răscoală amintim doar pe : popa D um i
tru din C erteje, care în 1782 a însoţit pe H orea la Viena, spre a cere
dreptate pe seama celor asupriţi; popa Ioanăş Cazan din Mesteacăn,
pomenit şi mai sus, popa Ion iţă Dadei, care a purtat o circulară a lui
Horea la Lupşa şi de acolo, la M u jin a ; preoţii D um itru din Cinciş şi
M ih a i din' Băcia, luaţi prizonieri împreună cu alţi ţărani, de locotenen
tul K a lly a n i; preotul Zaharia din Bretea, care cheamă pe ţărani cu arme
la sine acasă, pentru n evoile ră s co a le i; popa Dănilă din C rişcior, la casa
căruia nobilii trebuiau să adusă răspunsul la ultimatum-ul din 11 noiem 
brie 1784, căci altfel se va ataca D eva ; preotul Petre Iancu din Lupşa,
căruia, la o adunare, Cloşca îi cerea «să ia cu sine Sfînta Cuminecătură
spre a putea împărtăşi pe cei ce se v or îm bolnăvi» ; popa Ioan din Leheceni, care, în Piaţa Văşcăului îşi exprimase dorinţa, zicînd : «D e ar aduce
Dumnezeu pe răsculaţi aici, căci de nu ne va fi mai bine, mai rău nu
poate să fie » ; popa V a sile din Pintic, care aduna pe săteni noaptea în
biserică şi le citea o scrisoare a lui Horea, îndemnîndu-i să fie gata pen
tru începerea răscoalei, care va fi vestită prin tragerea clopotelor ;
popa A v ra m din Uibăreşti, cel ce în timpul atacului de la Ribiţa, din
turnul bisericii îndemna poporul la luptă ; popa G heorghiţâ N ico la din
A lbac, fost căpitan al răsculaţilor şi duhovnic al lui Horea ; popa N icu la e
din Orăştie, care trece în Ţara Românească să ceară ajutoare pentru
răsculaţi, preotul N ico la e Raţ din M a ie rii Bălgradului, care a scris testa
m entele lui H orea şi Cloşca, i-a împărtăşit şi i-a însoţit la locul de su
pliciu. A ic i, pînă a frînt cu roata pe Cloşca, a stat lîngă Horea, ţinîndu-1 «cu mîna pe după cap», dar cînd a început să-l frîn gă cu roata şi
pe acesta, — văzînd «a tîte a chinuri» — , acolo sus pe «eşafod », a «căzut
jos leşinat» şi a trebuit să fie dus cu carul acasă, căci îşi pierduse sim
ţirea, — şi mulţi alţii.
In vrem ea cînd autorităţile transilvane luau măsurile mai sus amin
tite, răsculaţii, înşelaţi de atitudinea aparent binevoitoare a Comanda
mentului militar austriac din A rd ea l şi temîndu-se de o intervenţie a
armatei im periale în luptă cu care n-ar fi dorit să se bată, căci era bine
organizată şi dispunea de o putere de foc, care s-a dovedit a fi, în cele
din urmă, decisivă, au început, prin unele din căpeteniile lor, tratative
în vederea încheierii de armistiţii cu acesta. Intre 12 şi 16 noiembrie
1784 s-au şi încheiat trei armistiţii, la Tibru, V alea Bradului şi Sălciua,
dar acestea au avut efect găgubitor pentru ei, căci le-a slăbit avîntul şi
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com bativitatea din prim ele două sptămîni de luptă. în schimb, ele au
dat Comandamentului m ilitar austriac răgazul necesar pentru organiza
rea armatei şi îm presurarea răsculaţilor în munţi.
Inţelegînd că li s-a înşelat buna-credinţă, ţăranii
au reaprins
răscoala cu şi mai mare însufleţire, cuprinzînd şi alte teritorii din ţară.
Conducătorii lor au trimis emisari în Ţara Românească şi M old ova pen
tru ajutoare, cunoscînd, desigur, «legăturile de solidaritate a ţărănimii
române peste graniţele politice artificiale». Se afirmă chiar că Horea a
primit ajutoare din Ţara Românească şi că în acele zile de încleştare a
şi mers zvonul că peste 30.000 de m oldoveni sînt gata să treacă prin
pasul Ghimeişului, spre a intra şi ei în acţiune alături de ţăranii români
ardeleni răsculaţi, fraţii lor. Un astfel de ajutor n-a putut sosi însă şi
acum, după ruperea armistiţiilor încheiate, pentru oastea lui Horea, pe
front, condiţiile de luptă erau mult mai grele. N obilim ea se înarmase şi
se înarma şi încurajată de oficialitate, păşeşte la săvîrşirea a numeroase
atrocităţi. Curtea de la Viena, alarmată, ordonă intervenţia ostăşească.
Către sfîrşitul lunii noiembrie 1784, la Rîmeţi, Brad şi Lupşa au loc cioc
niri cu trupele im periale, toate cu succese pentru răsculaţi, dar la 7 de
cembrie 1784, în lupta de la Mihăleni, aceştia sînt învinşi. N efavo rab ile le
sînt şi alte încercări de rezistenţă, după care, la 12 decembrie, ei sînt
înfrînţi, destul de serios, la Cîmpeni. Inţelegînd disproporţia dintre
forţe, — armata vien eză fiind mult mai numeroasă, bine echipată şi m e
reu sporită — , văzîrid că iarna a venit şi că fiecare trebuia să-şi grijească de gospodărie, în urma acestei ultime înfrîngeri, Horea, la 14 de
cem brie 1784, a hotărît încetarea luptelor şi a dat drumul oamenilor
acasă.
însoţit de mulţime pînă la Albac, satul său de naştere, curînd Horea
— care refuzase să b eneficieze de amnistia generală acordată de îm 
păratul Iosif II şi publicată de guvernul transilvan la 30 noiembrie 1784— ,
dimpreună cu Cloşca şi cu cîţiva moţi- credincioşi, prieteni de suflet,
s-a retras în munţii Gilăului, într-un adăpost în uriaşul codru al Scorăgetului, nu departe de rîul Someş. Plănuind ca odată cu venirea prim ă
v e rii să facă mai întîi un nou drum la Viena, cu bani strînşi, în timpul
iernii, de la comune, îşi apoi să ridice iarăşi pe moţi la luptă, el gîndea
ca, vrem e de cîteva luni, să petreacă aici în codru, neştiut de nimeni.
Lucrurile însă s-au desfăşurat altfel. N obilim ea şi armata im perială
au început «p acificarea» ţării. M ulţi dintre ţărani au fost condamnaţi la
moarte. Printre aceştia s-au aflat şi popa Constantin Turcin din Crişcior,
care, pentru că a agitat pe ţărani în părţile Zarandului, spunîndu-le că
de acum înainte n-au să mai fie iobagi, a fost condamnat la moarte,
punîndu-i-se capul în ţeapă şi «cadavrul pe r o a tă »; popa loan Crişănuţ,
alias’ H agi din Bistia, care, pentru că a îndemnat poporul la răzvrătire
şi l-a povăţuit să nu mai plătească dări,, a umblat după ajutoare prin
Ţa/a Românească, M old ova şi Bucovina şi a fost şi la Ierusalim, şi care,
văzînd pe Horea în m îinile armatei imperiale, a zis : «Iată acum îl au
în m îinile lor..., acum pot să-l mănînce de v iu » şi apoi, ca o ameninţare,
a s trig a t: «A v e ţ i g rijă că acuşi v e ţi vedea v o i ce aveţi să pătimiţi pen
tru lucrurile acestea», a fost condamnat la m oarte : «să i se taie capul,
care să se înfigă în ţeapă, spre înfricoşarea altora, iar corpul să-i fie pus
pe roată» , popa loan din Bedeleu, tras în ţeapă ; popa G h eoigh e din
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C orbeşti, condamnat să i se taie mai întîi mîna şi apoi c a p u l; popa
M ih a i din Ghelmariu, ucis la Deva şi alţii. O parte din ţărani, locuind
în 61 de comune din com itatele Zarand, Hunedoara şi Alba, au fost
strămutaţi din satele lor tocmai în Banat, în regiunea Panciova.
In acelaşi timp, stăpînirea a urmărit şi pe căpeteniile mişcării re
voluţionare în tainiţele lor. Spre a-şi asigura succesul, ea a fixat pe
capul lui H orea şi ale celorlalţi doi tovarăşi de luptă ai lui cîte un pre
miu de 300 de galbeni. Trădaţi chiar de ţărani de-ai lor — de fel din
satul Rîul M are — , lacom i de bani, la 27 decem brie 1784, Horea şi Cloşca
au fost prinşi în ascunzişul lor din codru. Cu acest prilej, primul a arun
cat în foc, — care l-a şi mistuit degrabă — , un mănunchi de acte —
hîrtii, pe care-1 purtase în sîn. La 30 ianuarie 1785, tot prin trădarea
unor ţărani din Cărpiniş şi Şasa-Lupşa, a fost prins şi Crişan. Legaţi în
lanţuri, după prindere, toţi trei au fost duşi şi întemniţaţi în cetatea din
A lb a Iulia. A ic i au fost supuşi unei lungi şi obositoare anchete de o
comisie specială, condusă de comisarul im perial Anton Jankovici. în
închisoare, Crişan, care era singur într-o odăiţă, — fiind prins mai tîrziu — , nerezistînd m altratărilor şi ştiind şi ce va urma, în ziua de 13
februarie 1785, înainte chiar de a fi judecat, şi-a pus capăt zilelor, sucindu-şi în jurul gîtului, cu o voin ţă extraordinară, n ojiţele de la opinci.
A doua zi, 14 februarie 1785, deşi mort a fost judecat şi asupra rămăşi
ţelor lui neînsufleţite, spre a se da «un exem plu de oroare» pentru alţii,
s-a pronunţat sentinţa de condamnare «la m oarte». Pe temeiul preved e
rilor Codului Crim inalicesc carolin şi terezian, sentinţa dispunea ca
trupul acestuia chiar aşa lipsit de viaţă, adică mort cum se găsea, «să
fie^ tîrît» la «locu l de supliciu şi acolo... gîdele să-i taie capul şi să-i
despice corpul în patru bucăţi», care apoi să se pună pe roţi în patru
sate prin care el se evidenţiase în timpul revoluţiei. Sentinţa a fost în
tocmai executată în ziua de 16 februarie 1785 şi după decapitarea şi
sfîrtecarea corpului, capul lui Crişan s-a pus în ţeapă «la locul dom i
ciliului său în Cărpiniş», iar celelalte patru «b u căţi» ale trupului i s-au
pus pe roate, cîte una, în satele Abrud, Bucium, Brad şi M ihăleni, adică
acolo pe unde el, mai deosebit, activase în mişcare.
Peste aproape două săptămîni de la o astfel de odioasă execuţie a
unui trup fără suflare, la 26 februarie 1785 tribunalul m ilitar a pronunţat
sentinţa şi în procesul lui H orea şi Cloşca. Prin aceasta, «ca o pedeapsă
bine meritată pentru dîraşii, iar pentru alţii, asemenea lor, ca să le fie
de exem plu şi oroare», şi ei au fost condamnaţi la moarte. In «partea
dispozitivă», între altele, în sentinţă se spunea: «în consecinţă amîndoi, H orea numit altminterea şi Ursu N ico la şi Ion Cloşca, dovediţi fiind
prin aceste fărădelegi, — arătate mai sus — , nu numai că sînt
nişte nelegiuiţi crînceni..., ci şi tulburători îndrăzneţi ai liniştii şi sigu
ranţei publice, în conform itate cu codul crim inal terezian, — articolele
62 şi 90 — , ...vor fi duşi pentru aceste crime la îndătinatul loc de su
pliciu şi acolo să li se frîngă cu roata toate membrele corpului, începînd de jos în sus, anume mai întîi lui Ion Cloşca, apoi lui Horea, nu
mit altminterea şi Ursu N icola şi în modul acesta să fie trecuţi din viaţă
la moarte, iar corpurile lor să fie despicate şi tăiate în patru, capul şi
părţile corpului să fie aşezate pe roate pe lîngă diferite drumuri, şi anu
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me în satele în care au săvîrşit cruzimile cele mai nelegiuite, iar inim ile
şi intestinele lor să fie îngropate aici, la locul supliciului».
In aceeaşi zi, 26 februarie 1785, sentinţa s-a citit celor doi condam
naţi şi s-a publicat. în ziua următoare, 27 februarie 1785, fiind vorba de
pedepse capitale, a venit în odăiţele supliciului lor din cetatea A lb a
Iulia, preotul neunit N ico la e Raţ din M aierii Bălgradului şi, după datina
străbună, i-a împărtăşit, le-a spus cuvinte de îmbărbătare şi amîndurora le-a însemnat, în grai românesc, ultim ele dorinţe. Cu creştinească
resemnare şi cu mucenicească răbdare, H orea a iertat pe trădători, adică
pe aceia care-i divulgaseră tainiţa din codru, începîndu-şi diata aşa :
«H ora Vasile, policra N icula Urs. A n ii v ie ţii sale 54. M uerea lui
Ilină, ficiori Ion 14, Luca 6 ani." La alte cele nu ştie nimic.
Oam enii care l-au prins :
Matiiaş Nuţ, Matiiaş On, frate-său Gheorghie, T rif Ştefan, a lui N ea g
A n drei 2 feciori Simeon cu frate-său ; îi iartă cu toată inima...».
La rîndul său, Cloşca îşi începea doleanţa cea mai de pe urmă tot
cam în acelaşi f e l :
«O arga Ion Cloşca din Cărpiniş. A n ii v ie ţii 37. M uerea lui numele
Mărincă, frate-său O rga Tudor, sora Achim ie. A u umblat la Muşca,
Ofumbae, la Abrud, Lupşa, Cricău». Dispunea apoi cu p rivire la unele
bunuri ce, posedau, îşi către sfînşit, şi el, ca fiu al Bisericii părinţilor săi,
adăuga : «C e am la Bărluţ Săntion din M ogoş, las la popa V asile să mă
pomenească».
Spre adeverirea a tot ceea ce însemnase, la sfîrşit scriitorul a aşter
nut următoarele cuvinte : «A ce s te mai în sus scrise am priim it din gura
lor eu, Popa N ico lae Raţ paroh M aierii Bălgradului neunit».
Săvîrşită şi o astfel de îndătinată pravilă, în dimineaţa celei de a
doua zi, luni, 28 februarie 1785, H orea şi Cloşca au fost duşi «cu mare
alai», lîngă fiecare işezînd cîte un preot neunit, la locul de osîndă, pe
platoul «La Furci» din A lb a Iulia. A ic i se aflau peste 6000 de «specta
tori», dintre care 2515 erau ţărani români, aduşi din 419 sate cu o che
mare care tăinuia adevărul. A ceştia din urmă, ţăranii, au fost strînşi
aici ca apoi să «poarte din om în om, din tată în fiu, groaza osîndei pen
tru asemenea cutezanţă, să-i înspăim înte de a mai încerca vreodată
asemenea fapte». A ci, «p e deluşorul de deasupra v iilo r », în sudul cetă
ţii, înspre Partoş, unde era platoul, sub privirile îngrozite ale tuturor
celor de faţă, ei, Horea şi Cloşca, au fost -daţi morţii, ca nişte adevăraţi
m artiri ai neamului nostru, căci, în cumplite chinuri li s-au frînt cu roata
toate membrele corpului, una dintre cele mai barbare pedepse născocită
de uneori întunecatul Ev Mediu.
P otrivit stipulaţiei din sentinţa de condamnare la moarte, întîi a
fost executat Cloşca, — alias Ion O argă — , căruia i s-au aplicat «c e l
puţin 20 de lovitu ri», pînă ce şi-a «vărsat sufletul». I-a urmat numaidecît
Horea, care a mers «fără nici o schimbare, cu inimă îndrăzneaţă» spre
locul de supliciu, unde şi el peste sîngele cald încă al lui Cloşca, cre
dinciosul său tovarăş de luptă, a fost aşezat jos, pe spate, în poziţie de
răstignit, pe un «p a t» din bîrne, cu picioarele şi m îinile legate de ţăruşi.
După aceasta s-a trecut la frîngerea cu roata a mem brelor corpului. A
primit mai întîi o lovitură care i-a sfărîm at fluierul piciorului drept şi
apoi, la porunca reprezentantului Com isiei care răspundea de execuţie,
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aflat de faţă, încă una «d e graţie» asupra pieptului, după care «a crăpat»,
adică a murit.
In continuare, au urmat operaţiile prescrise în sentinţa de condam
nare la moarte : trupurile neînsufleţite le-au fost decapitate, ciopîrţite şi
risipite în bucăţi pe aria largă a răscoalei. Aşa că «nimeni nu mai poate
numi azi locurile unde le odihnesc oasele fr în te ; doar inim ile lor au
rămas îngropate — cu intestinele — pe Jocul supliciului», mai su\s
indicat.
Ajşa a fost sfîrşitul acestor martiri ai neamului nostru, care, prin
m işcarea lor de acum două sute de ani, au vrut să făurească o viaţă
mai bună pentru cei de un neam cu ei şi, totodată, şi pentru ţăranii de
ţiaţionalitate maghiară şi germană, iobagi şi ei, care participaseră la
-m işcare; încercare îndrăzneaţă, însă, pe care au plătit-o apoi cu însăşi
viaţa lor.
M işcarea revoluţionară a ţărănimii transilvane de sub conducerea
lui Horea, Cloşca şi Crişan, a avut un larg răsunet în Europa, ceea ce
dovedeşte însemnătatea ce i s-a acordat din partea a diferite categorii
sociale de pe acest continent, care au p rivit-o fiecare în felul său.
In acelaşi timp, m otivele care au generat-o, «d ire cţiile» spre care se
îndrepta şi aspiraţiile şi năzuinţele dintotdeauna spre unitate ale româ
nilor, au făcut ca ea, mişcarea «să fie reprezentativă pentru întreaga cu
prindere a m eleagurilor rom âneşti» şi, în acelaşi timp, să-i înrîureascâ pe
aceştia «în tr-o măsură atît de însemnată, încît era pe cale să se producă
o ridicare unanimă a întregului popor român de pe ambele versante ale
C arpaţilor». Mai. mult, azi de cătire unii, se «acreditează», — pare-se fără
deplin tem ei — , faptul «că fruntaşii revoluţiei s-au gîndit chiar la unirea
Transilvaniei cu Muntenia şi M oldova, la crearea statului unitar român
în vatra vech ii D acii». în această idee, născocită de unii dintre contem
poranii potrivnici lor — cu iz de acuză, mai ales — , aceştia, potrivnici,
l-au şi numit, semnificativ, pe Horea, «R e x D aciae» şi i-au pus pe seamă,
iarăşi pe nedrept, baterea a cîteva medalii cu legende ce i-ar dezvălui o
asemenea veleitate.
"Dacă această din urmă intenţie este, de bună seamă, numai o plăs
muire pătimaşă a potrivnicilor căpeteniei mişcării, cu gîndul de a-i mări
vinovăţia, totuşi în Transilvania sacrificiul lui şi al celorlalţi şi în g e 
neral mişcarea, nu au rămas fără unele urmări p ozitive. Cea mai în
semnată a fost desfiinţarea iobăgiei prin actul solemn din 22 august
1785, prin care se suprima servitutea personală şi legarea de glie a ţără
nimii iobage, acordîndu-i-se în plus dreptul de a se căsători după voie,
de a învăţa carte şi meserii, de a dispune de bunurile sale. De astă dată
nobilii n-au mai îndrăznit să protesteze, aşa cum făcuseră în 1783, cînd
împăratul Iosif II luase, mai întîi, această hotărîre, — în timpul celei de
a doua călătorii a sa-în Transilvania. De asemenea, acum s-au suprimat
abuzurile administrative şi s-au acordat m oţilor unele uşurări, ca : păşunatul liber pe tot domeniul de sus al Zlatnei, dreptul de a face curături
în locurile de unde nu se pot aduce lemne şi de a le cultiva, scutire de
dări pentru m ineri ş.a. O nouă eră ar fi putut începe în Transilvania,
mai ales după 22 martie 1781, în urma decretului de concivilitate, adică
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de egală îdreptăţire a tuturor locuitorilor ei, ceea ce însemna desfiinţarea
sistemului celor trei «naţiuni» privilegiate, existent pînă atunci în ţară.
Din nefericire însă, pînă la urmă tot nemeşii şi privilegiaţii au fost
mai tari, căci, la 28 ianuarie 1790, profitînd de starea de slăbiciune şi
deprimare în care se găsea înainte de a muri împăratul Iosif II, l-au
silit pe acesta «să rev ie asupra măsurilor luate şi să readucă viaţa
constituţională îşi administrativă a Ardealului la ceea ce fusese în 1780».
A u rămas totuşi în v igo are cîteva decrete, între care şi acela privind
desfiinţarea iobăgiei.
Era prea puţin, s-ar putea zice, pentru sacrificul suprem al marti
rilor naţionali Horea, Cloşca şi Crişan şi al multor altora căzuţi îşi con
damnaţi în această revoluţie populară.
M işcarea a constituit însă «o puternică lovitură dată orînduirii feu?
dale. Ecoul ei în această direcţie este sem nificativ şi prin spaima pe
termen lung, pe care o provoacă nobililor, care se tem mereu de o re
editare a ei, şi în încurajarea permanentă pe care o constituie pentru
lupta maselor ce se gîndesc adesea la exem plul lui Horea. Din răscoală
şi din urmările ei s-a tras concluzia că lupta nu a fost zadarnică, că
desfăşurarea perseverentă a acestei lupte nu putea să nu ducă la atin
gerea ţelului propus». De aceea, în continuare, ea are un vădit caracter
«d e act mereu inspirator», căci «toţi marii iluminişti români au validat
actul de voin ţă al ţărănimii transilvănene şi s-au aplecat asupra lui cu
dorinţa sinceră de a-i prelua mesajul şi de a-1 duce mai departe. R e v o 
luţia paşoptistă, de pildă, şi-a avut în H orea şi în mişcarea condusă de
el, un exemplu şi un model. Ea i-a pus, în fond, aproape aceleaşi pro
bleme, urmărind cîştigarea drepturilor sociale mereu refuzate de curţile
im periale, şi întinzînd peste Carpaţi punţi menite să înlesnească apro
pierea românilor, înfăptuirea unităţii naţionale». După aceasta şi după
Unirea din 1859, «num ele lui H oria se sublimează tot mai mult şi se ridică
vertiginos în conştiinţa întregului popor român ca un adevărat simbol
al luptei pentru dreptate şi libertate, pe care românii trebuiau să o con
tinue încă multe decenii, cu aceeaşi en ergie». Ajunşi la sfîrşitul ei, la
1 decembrie 1918, cînd şi-au văzut făurit statul naţional unitar, ca un
simbol al acestei înfăptuiri şi al marii lor Uniri, românii au ales istorica
şi străvechea cetate A lb a Iulia, cea atît de mult şi de nem ijlocit legată
de memoria unora dintre marii loţ eroi şi martiri, printre care, la loc
de cinste se înscriu şi cei de acum două sute de a n i: Horea, Cloşca şi
Crişan. Pe locul «sfînt, unde aceştia au triumfat temporar, dar mai ales
s-a petrecut odiosul lor supliciu, naţiunea română, — chiar pe Cîmpul
lui H orea din A lb a Iulia — , hotăra în mod unanim, liber, paşnic, profund
democratic, ceea ce visaseră toţi românii în adîncul sufletelor lor, de
atîtea veacuri.
Nu se poate concepe o mai elocventă dreptate a is to r ie i! La imensa
bucurie a întregului popor român erau prezenţi simbolic şi împărtă
şeau din plin binefacerile ei toţi marii p re d e c es o ri! Răzbunarea seco
lelor de cumplite suferinţe era opera tuturor contemporanilor, însemna
dreptate pentru aceştia, pentru urmaşii şi urmaşii urmaşilor lor, dar în
corpora în acelaşi timp şi opera înaintaşilor lor, însemna, — şi nu numai
simbolic — , dreptate şi pentru aceştia. Lacrimile fericirii naţionale ale
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unui întreg popor erau şi lacrimile recunoştinţei pentru je rtfe le înaintaşi
lor, dintre care acelea ale lui Horea, Cloşca şi Crişan au rămas adînc în
crustate în istorie» şi în amintirea tuturor celor de un neam cu ei. Căci
românii nicicînd n-au uitat pe Horea, Cloşca şi Crişan şi sacrificiul lor
suprem. Imaginile lor, alături de cele ale lui Ştefan, Mihai, Iancu şi Cuza,
sînt aşezate la loc de cinste prin multe din casele lor ; gorunul lui Horea
de la Ţebea a fost şi este loc d.e pelerinaj românesc, scriitori români
dintre cei mai de frunte , — poeţi, dramaturgi şi prozatori — , le-au d e
dicat cărţi, versuri şi pagini din operele lor, istorici de renume le-au
închinat lucrări bine scrise şi urieori impresionant documentate, artişti
dintre cei mai de seamă le-au dăltuit chipurile în bronz, marmură şi
piatră, muzicieni competenţi au făcut să le vib reze personalitatea în to 
nuri grave, energice, pictori talentaţi le-au înfăţişat portretele pe pînză
ori în frescă, poporul, — ţăranii mai ales — , necontenit a avut şi are
pe buze numele lor şi i-a slăvit şi încă-i slăveşte în balade, tradiţii şi
creaţii populare în versuri, iar una din d iviziile armatei române din
ultimul război tot cu numele lor s-a chemat.
T oate acestea dovedesc că deşi acum două sute de ani sacrificiul
lor suprem — din pricina îm prejurărilor cunoscute — , nu se învredni
cise de răsplata ce i se cuvenea, — nesatisfăcîndu-se întru totul dolean
ţele pentru care, în numele ţărănimii asuprite, se ridicaseră — , totuşi
aceasta, ţărănimea, poporul român în genere, a înţeles situaţia acelor c li
pe tragice, s-a cutremurat de supliciul lor, a tras învăţăminte şi îndemn
din jertfa lor şi în continuare a luptat cu abnegaţie pentru depline drep
turi politice, naţionale şi sociale, ajungînd pînă la urmă, ca, acum 66 de
ani, — la 1 decem brie 1918, — să vadă făurit statul naţional unitar român,
— înfăptuire după care şi pentru care dorise şi m ilitase veacuri în şir —
şi după aceea zilele luminoase ale vrem ii noastre.
Pentru părtăşia la realizarea pînă la sfîrşit a acestor momente de
seamă din istoria patriei noastre şi a m artirilor neamului Horea, Cloşca
şi Crişan îşi a tuturor celor care, alături de ei, au activat şi suferit, acum
la trecerea a două veacuri de la începutul mişcării lor revoluţionare,
pentru toţi, aleasa şi calda noastră recunoştinţă.
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P R I M A R E V O L U Ţ IE R O M A N E A S C A
A

E P O C II M O D E R N E
GHEORiGHE v a s i l e s c u

Epoca modernă a istoriei româneşti cunoaşte, chiar la începuturile
ei, o mare mişcare populară, care lansează, cea dintîi în ţară şi pe conti
nent, obiective de o deosebită noutate istorică şi de profundă radicalitate, valabile, în substanţa lor, pentru ansamblul epocii. Este vorba de
marea ridicare la luptă a ţărănimii transilvănene întîmplată în anul 1784,
sub conducerea lui Horea, Cloşca şi Crişan, de la a cărei izbucnire se
împlinesc deci, în toamna acestui an, două veacuri.
M om ent glorios şi eroic al luptei îndelungate a poporului nostru
pentru libertate socială şi naţională, mişcarea de la 1784 a reprezentat
un pas înainte pe drumul croit de răscoala de la Bobîlna, din anul 1437,
şi de războiul ţărănesc condus de Gh. D oja în 1514 ; în acelaşi timp, ea
a deschis şirul revolu ţiilor din epoca niodernă a României, care aveau
să marcheze drumul naţiunii române spre independenţă şi unitate naţional-statală. Alături de revoluţia din 1821 condusă de Tudor din Vladim ireştii Gorjului, mişcarea de la 1784 parafează intrarea poporului român
în epoca modernă a istoriei sale.
Desfăşurată la hotarul dintre două epoci istorice, mişcarea ţără
nească de la 1784 a desemnat cadrul program atic unitar cu care românii
au păşit în epoca modernă şi care situa în prim plan idealul unităţii
naţionale ca suport al înfăptuirii aspiraţiilor lor de libertate, dreptate
şi progres social.
Ridicarea la luptă a ţărănimii române din Transilvania, declanşată
în a doua jumătate a celui de al X V III-le a secol, a reprezentat, totodată,
şi una dintre marile mişcări populare ale timpului, care, prin scopurile
urmărite, şi-a afirmat încă de atunci dimensiunile continentale. Ea a
depăşit lim itele româneşti, intrînd în istoria general-europeană atît prin
amploarea şi prin măsurile pe care le-a impus Imperiului habsburgic, cît
şi, mai ales, ca urmare a stimulării spiritului de luptă a maselor oprimate
în general, prin perspectiva oferită strădaniilor de p refacere a societăţii
feudale. Prin lupta ţărănimii din 1784, românii s-au integrat în tumultul
acţiuniii popoarelor dornice să-şi construiască viitorul pe temeiul idea
lurilor avansate ale timpului, înscriindu-se astfel în rîndul făuritorilor
spiritului înnoitor care străbătea Europa acelei vremi.
A ceste caracteristici explică şi legitim ează deopotrivă marea rezo
nanţă pe care mişcarea ţărănească de la 1784 a avut-o în epocă, atît în
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ţară cît şi peste hotare, influenţa ei — ca etapă necesară — asupra e v o 
luţiei şi luptei ulterioare de emancipare a poporului nostru, şi justifică
vasta literatură ce i-a fost consacrată, precum ;şi periodica ei evocare.
Examinarea atentă a faptelor, a documentelor aduse la lumină, con
duce la constatarea că mişcarea de la 1784 din Transilvania a fost de
fapt, prin conţinutul ei, o re vo lu ţie care a tins la înlăturarea totală a
rînduielilor existente. Ea a pus pregnant în evidenţă, în contextul luptei
generale de emancipare a poporului român, problematica şi revendicările
sociale ale maselor largi, alături de revendicările de ordin politic şi na
ţional ale naţiunii române din Transilvania. Fuziunea acestor două pla
nuri i-a imprimat un caracter social şi naţional. M anifestîndu-se într-un
mod vulcanic, tipic ţărănesc, care n-a exclus însă radicalismul, atît ca
virulenţă a desfăşurării, cît şi ca scop final, formulat într-o viziune pro
p rie m entalităţii maselor, ea a îmbrăcat forma specifică a unei mari re
v olte populare. înţelegerea adecvată a legăturii dintre formă şi conţinut
învederează faptul că ea s-a afirmat ca o re v o lu ţie populară cu caracter
antiieudal şi naţional, care a urmărit practic înlăturarea perim atei orînduiri feudale şi, concomitent, a regimului ei politic, fiind cea dintîi re
v oluţie românească pentru dreptate socială şi libertate naţională a epocii
moderne. A cest caracter decurge atît din cauzele care au generat-o, de
ordin social şi naţional, forţele sociale antrenate în luptă prezentînd
elementul înnoitor al societăţii româneşti, pregătire deliberată, desfăşu
rare şi extindere cuprinzînd o arie geografică vastă, program ul elaborat
— unul dintre cele mai avansate, mai radicale din epocă, chiar pe plan
continental — exprimînd gradul de conştientizare politică a făuritorilor
ei, conducere hotărîtă şi în cercată, ascultată şi urmată de ţărani, o rga
nizare m ilitară superioară, care a permis utilizarea unor forme de luptă
specifice războiului popular, solidaritatea ţărănimii din celela lte două
ţări româneşti — M o ld ov a şi M untenia, pregătită să-şi ajute fraţii din
Transilvania în lupta de eliberare socială şi naţională, cît şi din conse
cinţe profunde asupra întregii evolu ţii a poporului român, şi răsunetul
neobişnuit de mare stîrnit în toată Europa.
Pentru a se înţelege mai bine de ce aceste trăsături îndreptăţesc
aprecierea evenim entelor de la 1784, mai mult decît o răscoală ţără
nească, fie ea şi mare, adică drept o revolu ţie, ne vom opri succint asu
pra fiecăreia dintre ele.
Cauzele care au declanşat revolu ţia de la 1784 rezidă, în primul rînd,
în puternicele contradicţii şi îndelungatele antecedente istorice, necesi
tăţile generale, de ordin economic, social, politic şi confesional ale so
cietăţii româneşti transilvănene.
Cauza principală a fost, fără îndoială, exploatarea feudală care s-a
intensificat în chip deosebit în cea de-a doua jumătate a sec. X V III, ca
urmare a tendinţei nobilimii de a-şi spori, fără limită, veniturile. Robota
pentru stăpînul feudal, ce ajunsese la peste 200 de zile anual, dijma din
toate produsele agricole şi din animale, censul în bani, daturile în na
tură de tot felul, taxele pentru aşa-zisele drepturi senioriale (măcelărit,
pescuit, morărit, păşunat, pădurărit, cîrciumărit, etc.) constituiau grele
p overi pe umerii iobagilor.
B. O. R. — 9
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Exploatarea exercitată de nobilii feudali concura cu cea a statului,
fiecare căutînd să‘ stoarcă cît mai mult de pe seama ţăranului iobag. Ţ ă
rănimea transilvăneană plătea v istieriei im periale o listă întreagă de
taxe : după semănături, după fumuri, pe cap de locuitor, etc., obligaţii
apăsătoare care îndreptăţeau plîngerea iobagilor că «darea împăratului
asupra noastră e foarte grea, încît nu o mai putem purta».
Pe de altă parte, proporţiile exploatării, stabilite prin regulamente
în vigoare, erau sporite de abuzurile care aveau loc atît din partea feu
dalilor şi a agenţilor lor, cît şi din partea oficialităţii imperiale. «U şu
rările» venite de la împăratul erau eludate şi opresiunea creştea mereu,
avînd drept urmare adîncirea nemulţumirilor, exprimate în numeroase
agitaţii, proteste şi revolte. Acţiunea pentru desfiinţarea iob ăgiei s-a
îm pletit strîns cu lupta naţională atît îm potriva nobilim ii maghiare, cît
şi a stăpînirii habsburgice. Lupta naţională a românilor pornea dintr-o
profundă realitate social-economică. Prin firea lucrurilor deci lupta so
cială trebuia să fie în acelaşi timp şi naţională.
Populaţia românească autohtonă — cea mai veche şi cea mai nu
meroasă dintotdeauna în Transilvania — a fost eliminată treptat din
viaţa politică şi împinsă spre marginea societăţii, fiind redusă în cele
din urmă la situaţia de «tolera tă» pe pămîntul strămoşesc. Alian ţa dintre
nobilimea maghiară, patriciatul săsec şi fruntaşii secuilor, încheiată în
1437, anul marii răscoale de la Bobîlna, sub forma acelui «U nio Trium
Nationum », a pus bazele unui anacronic sistem politic în Transilvania,
care îi excludea de fapt pe români din viaţa politică. Supuşi unui regim
de discrim inare naţională, românii transilvăneni erau constrînşi la în
deplinirea unui apăsător regim de obligaţii faţă de stăpînii dom eniilor
feudale. In sec. X V III, de pildă, peste trei pătrimi din iobagii Transilva
niei erau români. Faţă ţie asemenea realitate, la 1784 ţărănimea română
a pornit la luptă în dublă ip ostază: de clasă exploatată economic şi de
români asupriţi sub raport politic.
Această din urmă ipostază mai cu seamă a neliniştit nobilimea, de
oarece ţărănimea se ridicase im plicit şi îm potriva deţinătorilor puterii
politice, a naţiunilor privilegiate.
Ostilitatea nobilim ii şi deruta ei se datora îşi stimulării ce venea
prin intermediul preoţimii, care alcătuia pătura intelectuală sătească,
dinspre mişcarea de afirmare naţională care, în deceniul lui Horea, îşi
căuta cu insistenţă calea spre emanciparea politică.
Reprezentantă a unei religii nerecepte şi, ca atare, lipsită de drepturi
constituţionale, intelectualitatea a impulsionat lupta îm potriva nobilimii,
asociindu-i o m otivare religioasă. A gitînd lozinca trecerii nobilim ii la
«le g e a românească», se încerca să se înlăture unul dintre elem entele sis
temului politic — statutul «tolera n ţei» — în esenţă inechitabil.
Ţărănimea, în iureşul evenimentelor, prin lupta ei, a lo v it sistemul
politic al celor trei naţiuni privilegiate, dintre care românii fuseseră
excluşi, dar şi în inegalitatea ce decurge din situaţia de religie nereceptă a O rtodoxiei, precum şi în acţiunea ce avea ca scop extinderea
influenţei catolicismului asupra populaţiei româneşti, oferind o soluţie
proprie rezolvării problem ei naţionale în Transilvania, pornind de jos,
de la tem elia societăţii, şi ţintind, prin efecte, spre structura instituţio
nală m edievală. Prin lupta desfăşurată pe o arie românească, acolo unde
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se înfrunta un stăpîn feudal străin şi o iobăgie de alt neam, de altă limbă
şi de altă credinţă, revoluţia de la 1784 a asociat programul revendica
tiv al naţiunii, componenta lui socială. Evenimentele au făcut ca lupta
ţărănimii să se îm pletească pe meridianele aceloraşi aspiraţii cu inte
lectualitatea, îm potriva acelor forţe ce reprezentau opresiunea şi ine
galitatea. In realitate, cele două planuri erau complenîentare, atîta v r e 
me cît cei care reprezentau asuprirea erau în egală măsură stăpînii do
m eniilor şi beneficiarii sistemului politic. Prin lupta sa, ţărănimea a arătat
stărilor p rivilegiate că o nouă epocă istorică bătea la porţile istoriei.
C ontradicţiile sociale generate de exploatarea în creştere, cele na
ţionale provocate de asuprirea la care erau supuşi românii, ei nefiind
recunoscuţi ca «naţiune», precum şi cele de ordin confesional, ce de
curgeau din situaţia de religie nereceptă a O rtodoxiei şi de stăruitoarele
încercări de catolicizare, se împleteau astfel într-un singur tot, făcînd
insuportabilă viaţa iobagilor, alimentînd necontenit rezistenţa şi spiritul
lor de revoltă. Pe toate aceste direcţii care se împleteau adesea inse
parabil, situaţia se înrăutăţise continuu faţă de începutul secolului.
La cauzele de ordin general, comune pentru întreaga Transilvanie,
s-au adăugat o seamă de m otive specifice pentru zona Munţilor Apuseni,
locul de izbucnire al revoluţiei. Supuşi atît la obligaţii feudale, cît şi la
alte servituţi, la fel de apăsătoare, legate de dezvoltarea m ineritului:
transportul cărbunilor la ştreampuri şi topitorii, al lemnelor, al pietrei
şi varului pentru construcţii, munca gratuită pentru întreţinerea şi re
pararea m orilor şi iazurilor, a minelor şi topitoriilor, pentru arderea
cărbunilor, locuitorii din M unţii Apuseni ajunseseră într-o situaţie deose
bit de grea. Nu era mai uşoară nici situaţia minerilor, mai ales a iobagilor
care lucrau în mine în contul robotei, obligaţi la numeroase zile de
muncă săptămînal, fără plată şi fără hrană, şi nici a celor salariaţi, re
tribuiţi cu sume derizofii, şi acelea neplătite uneori cu lunile. Condiţiile
de muncă, pe de altă parte, erau deosebit de primejdioase. Extragerea
minereului se făcea în gropi strîmte, în «vizu ini de vu lp i», cum le nu
meau lucrătorii, fără ventilaţie, pline de gaze, gata să se surpe în tot
momentul. In aceste condiţii, minerii ajunseseră atît de sărăciţi şi în
g lodaţi în datorii, încît, nemaiputînd suporta greutăţile vieţii, mulţi au
fost nevoiţi să părăsească minele şi să plece în altă parte.
C ele două rînduri de cauze s-au împletit, amplificînd m otivele de
«e x p lo zie », cu atît mai mult cu cît apariţia unor modalităţi noi de e x 
ploatare, alături de adîncirea celor «tradiţionale», sărăcea o parte crescîndă dintre morţi şi restrîngea tot mai mult din vech ile lor îndreptăţiri
de mineri şi «oam eni ai munţilor».
Evenimentele petrecute în primăvara anului 1782 şi cele din vara
anului 1784 au constituit cauzele imediate, care, adăugate la cauzele de
ordin general, au tras greu în cumpănă în declanşarea revoluţiei con
dusă de Horea, Cloşca şi Crişan.
După cum se cunoaşte, la 24 mai 1782, în tîrgul de la Cîm peni a
izbucnit o revoltă cu urmări importante, provocată de arendaşii armeni
ai cîrciumăritului, care şi-au trimis slugile înarmate să distrugă vasele
cu mied şi acoviţă ale ţăranilor. Brutalitatea arendaşilor a provocat o
mare nemulţumire şi agitaţie între moţi, care, înfuriaţi, au spart butiile
şi au vărsat vinul acestora. Arestarea, ca urmare a acestei revolte, a
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unui mare număr de ţărani şi întemniţarea lor, maltratarea celor închişi
şi condamnarea la moarte a unora dintre ei, despăgubirile impuse, care
întreceau înzecit pagubele, au întărit şi mai mult spiritul de revoltă al
m oţilor.
Pe de altă parte, patenta im perială din 31 ianuarie 1784, preconizînd întărirea regim entelor de graniţă, prin înscrierea ca grăniceri a
unor noi contingente de ţărani, a fost socotită un prilej nimerit de a
scăpa de iobăgie, deoarece cei care deveneau grăniceri erau eliberaţi
din această stare, în schimbul obligaţiilor militare. înfiinţate în 1762 de
către austrieci, regim entele de graniţă s-au d ovedit a fi deosebit de
rentabile din punct de vedere economic pentru tezaurul Imperiului. Gră
nicerii, care locuiau de-a lungul graniţei, pe o fîşie largă de teritoriu,
deosebită ca organizare de restul ţării, erau obligaţi să păzească fron
tierele, iar în caz de război, să lupte pe cîmpul de bătălie alături de
ceilalţi soldaţi. îmbrăcămintea şi calul îi p rivea pe grăniceri, armele pe
oficialităţi. Ei erau scoşi de sub jurisdicţia feudală şi aşezaţi sub cea
militară, erau scutiţi de obligaţiile iobăgeşti, trebuind să plătească dpar
o taxă globală. Curtea din V iena realiza, astfel, serioase econom ii faţă
de cheltuiala întreţinerii unei armate regulate. Constituite din ţărani care
şi-au dobîndit eliberarea din statutul de iobagi, ele au devenit o tentaţie
permanentă pentru cei rămaşi în continuare sub stăpînirea nobilimii
maghiare.
Rezultatele p ozitive obţinute pe cîmpurile de luptă l-au determinat
pe împăratul Iosif al II-lea să propună o reorganizare a regim entelor
grănicereşti, în sensul măririi e fectivelor prin noi înrolări. Perspectiva
eliberării din iobăgie a determinat în vara anului 1784 o stare de ne
linişte, de tulburare, nu numai în rîndul locuitorilor din satele ce urmau
să fie integrate în graniţa militară, ci a cuprins întreaga Transilvanie,
în frunte cu juzii şi preoţii lor, satele pornesc în cete spre A lb a Iulia,
Haţeg şi alte centre unde se aflau ofic iile însărcinate cu înregistrarea
celor dornici să devină oşteni ai împăratului. Convinşi că vor deveni
oameni liberi, cei înscrişi refuză să mai îndeplinească ob ligaţiile feudale,
îşi ameninţă stăpînii şi încep să împartă m oşiile. N obilim ea a răspuns
prin represiuni, arestări, întemniţări,, a făcut apel la autorităţi să trimită
armata îm potriva satelor, pentru a-i alunga de pe m oşii pe răzvrătiţi
şi a potoli tumultul în continuă creştere. M ăsurile luate au dus la o
stare tensională între iobagi şi stăpîni, avînd un efect contrar celui
scontat de clasa dominantă.
Nu trebuiesc omise nici îm prejurările internaţionale care, fără să
determine -revoluţia, au putut s-o stimuleze. Ea a avut loc în intervalul
istoric dintre Revoluţia americană, declanşată la 1775, şi marea R e v o 
luţie franceză, ce avea să izbucnească în 1789. în plus, regim ul de «d es
potism luminat» prom ovat de împăratul Iosif al II-lea căuta să reform eze
orînduirea, în timp ce masele oprimate tindeau s-o răstoarne, fapt ce
oglindea, el însuşi, criza societăţii feudale. N-au rămas fără rezonanţă,
date fiind ţelurile lor antifeudale, nici răscoalele ţărăneşti din unele ţări
învecinate, după cum nu poate fi trecută cu vederea nici îm prejurarea
că revoluţia s-a declanşat într-un răstimp cînd şi în această parte a
Europei popoarele supuse şi-au afirmat în genere conştiinţa de sine, rîv-
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nind la o viaţă politică proprie, cînd şi aici apărea la orizont im aginea
statelor naţionale.
Toate aceste cauze şi condiţii, luate la un loc, configurează dimen
siunea istorică a revoluţiei de la 1784, explică profunzimea şi totodată,
deosebitul ei ecou.
F orţele participante la re vo lu ţie au fost acele clase şi pături sociale
care erau şi cele mai dinamice şi mai puternic ataşate valorilor lib er
tăţii naţionale şi sociale, progresului autentic al ţării în interesul celor
mulţi.
In fruntea lor s-a aflat ţărănimea, care a dus pe umerii ei, vrem e
îndelungată, greul bătăliilor pentru păstrarea şi afirmarea fiinţei naţio
nale a poporului român, cel mai vajn ic adversar al opresorilor interni
şi externi, braţul de apărare şi în acelaşi timp de construcţie istorică pe
pămîntul strămoşesc.
Forţa socială principală a revoluţiei au constituit-o ţăranii iobagi
din Ţara Zarandului, de pe V alea Crişului A lb şi din M unţii Abrudului *
ei au declanşat mişcarea şi tot ei au susţinut-o prin ridicarea lor în toate
com itatele unde s-au aprins flăcările acesteia. în primul rînd iobagii ro
mâni — căci ei formau marea m ajoritate a populaţiei ţării şi îndurau
cele mai grele condiţii ale iobăgiei, ale dublului jug, social şi naţional.
Pornită dintr-o zonă cu o populaţie curată românească, ea se întinde şi
în locuri unde trăiau şi iobagi de alte etnii, care s-au alăturat revolu 
ţiei. In părţile Turzii şi Clujului s-au ridicat şi iobagii maghiari, soco
tind că «niciodată nu v or mai fi domni, căci aşa a poruncit românilor
împăratul». în părţile Sibiului agitaţia a cuprins şi ţărănimea săsească,
iar în cele ale Mureşului şi Odorheiului, pe cea secuiască.
Alături de ţăranii iobagi au luptat şi ţăranii liberi din punct de v e 
dere juridic, dar dependenţi economic, lucrătorii de la mine şi ocnele de
sare, îndeosebi minerii aurari din Munţii Apuseni şi din Maramureş,
precum şi m eşteşugarii din tîrguri şi oraşe. Participarea lucrătorilor la
revoluţie, în strînsă legătură cu ţăranii, era pe deplin firească deoarece
scopurile pentru care luptau iobagii erau şi ale lor. Şi unii şi alţii, do
reau condiţii mai bune de viaţă şi de muncă. T oţi erau nemulţumiţi de
tratamentul oficialităţii, de dările grele şi de celelalte obligaţii.
Ţărănimea şi lucrătorii aflaţi într-un proces de permanentă d e zv o l
tare şi afirmare în societatea românească, au constituit baza socială şi
făuritorii revoluţiei de la 1784, care au polarizat în jurul ob iectivelor ei
toate celelalte categorii sociale împilate. Au venit să îngroaşe rîndurile
luptătorilor lui H orea slugile şi servitorii de la curţile nemeşeşti, sără
cimea oraşelor, soldaţii aflaţi în concediu sau plecaţi de la unităţi,
unii dintre grăniceri, care le-au procurat iobagilor arme şi i-au instruit
în mînuirea lor, precum şi ţărani din M old ov a şi Muntenia proveniţi
dintre fugarii transilvăneni care trecuseră în deceniile premergătoare,
în număr mare, la est şi sud de Carpaţi, pentru a scăpa de dubla asu
prire socială şi naţională din Transilvania habsburgică. La-forţele sociale
ale revoluţiei s-au adăugat şi preoţii ortodocşi, care aveau aceeaşi si
tuaţie grea ca şi păstoriţii lor. Ei au îndeplinit în marea încleştare dintre
iobagi şi nobili mai ales rolul de m obilizatori, «asigurîndu-i pe ţărani că
dacă v o r lua armele nu v or mai domni nobilii asupra lor».
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Unitatea de luptă a maselor largi care şi-au vădit în mod exemplar
eroismul, abnegaţia şi setea de dreptate, aspiraţia spre «o lume complet
nouă», a asigurat afirmarea puternică a revoluţiei, instaurarea pe o în
tinsă zonă, vrem e de aproape două luni, a rînduielilor populare, a autori
tăţii democratice româneşti.
Pregătirea re v o lu ţie i a fost deliberată. N-a fost o izbucnire spon
tană, întîmplătoar^, şi nici opera unor instigatori, cum a caracterizat-o
cea mai mare parte a istoriografiei feudalo-nobiliare. încununare a unui
lung şir de mişcări, mai mari şi mai mici, locale sau generale, petrecute
în Transilvania în a doua jumătate a sec. X V III, revoluţia de la 1784 a
fost organizată pe temeiul unor ob iective bine cristalizate şi organic în
suşite de mase.
Horea, Cloşca şi Crişan au fost adevăraţii propagatori ai programu
lui revoluţionar. Documentele vrem ii atestă că în anii 1761— 1780, oa
menii lui H orea au cutreierat sat după sat, convingînd m asele asupra
necesităţii absolute a revoluţiei. După ultima călătorie la Viena (Horea
a făcut patru călătorii la V iena între anii 1779, 1781, 1783 şi 1784), cînd
vorbise împăratului mai răspicat ca oricînd, Horea s-a întors la Alb a
hotărît să cheme mulţimile la arme pentru a-şi face dreptate. în lunile
din vara anului 1784, H orea a străbătut munţii de la un capăt la altul,
cercetînd împreună cu Cloşca şi Crişan V alea Arieşului, Zarandul, păr
ţile Hunedoarei, ale Bradului şi Abrudului, ale Zlatnei, ale Lupşei, Baia
de Criş şi Baia de Arieş, ţinînd o strînsă legătură cu tovarăşii săi. Cel
mai răzvrătit după tradiţie a fost Crişan, care avea şi unele cunoştinţe
m ilitare dobîndite în regim entul contelui Francisc Gyulai, unde servise
în tinereţe ca soldat, şi care îşi exercita autoritatea în regiunea Zarandului, în cuprinsul căreia se afla şi satul său natal, Vaca. Horea şi Cloşca
au organizat ţărănimea din Munţii Abrudului. Pretutindeni ei au numit
căpitani şi «c ăp rari» săteşti, şi au îndemnat pe «fau ri» să meşterească
săbii, coase şi furci.
In drumurile sale prin munţi şi prin sate, ţărănimea îi ieşea lui H o 
rea în cale, animată de un ardent entuziasm şi de nădejdi în dobîndirea
drepturilor ei. M ulţim ile ridicate la 1784 ştiau mai bine decît ţăranii
răsculaţi la 1437 sau 1514 nu numai că sînt exploatate nemilos, ci şi că
exploatatorii le-au uzurpat pămîntul ce li se cuvenea lor de drept şi
după dreptate. Românii erau conştienţi de individualitatea lor etnică, pe
temeiul originii, limbii, obiceiurilor, credinţei, aspiraţiilor, erau con
ştienţi că ei sînt oamenii pămîntului, înfrăţiţi pînă la contopire cu glia
străbună. Ţărănimea nu mai priveşte acum. spre trecut, ci spre v iito r pe
care, instinctiv, îl prefigurează prin revendicările sociale incluse în pro
gramul revoluţiei şi prin lozincile cu înţelesuri naţionale pe care le
formulează în focul luptei. Iată de ce, revoluţia de la 1784 a fost cea mai
însemnată ridicare de pînă atunci a ţărănimii române din Transilvania
în general şi, îndeosebi, a celei din M unţii Apuseni, faţă de condiţiile
grele de viaţă impuse de stăpînii feudali şi de regimul habsburgic.
Desfăşurarea re vo lu ţiei, cu toate meandrele, cu fluxul şi refluxul
ei, între 2 noiembrie şi 14 decem brie 1784, este îndeobşte cunoscută,
după cum este cunoscut şi epilogul ei, cu arestarea, judecarea şi e x e 
cutarea conducătorilor acesteia.
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Scînteia care a aprins focul cel mare a izbucnit în toamna anului
1784. La tîrgul de la Brad, din Ţara Zarandului, din 28 octombrie, Crişan a adresat celor adunaţi chemarea, în numele lui Horea, ca dumi
nică, 31 octombrie, cîte 4 ^ 5 bărbaţi din fiecare sat, să participe la o
întrunire la Mesteacăn. Răspunzînd chemării, în ziua fixată, la M es
teacăn s-au adunat v reo 500— 600 de ţărani din Zarand, Hunedoara şi
Munţii Apuseni, cărora Crişan le-a adus la cunoştinţă porunca lui H o 
rea de a-1 însoţi la A lb a Iulia, unde urmau să primească arme, să se
înscrie ca grăniceri, să scape de apăsătorul jug al iobăgiei. încrezători,
ţăranii au pornit la drum, dar, la Curechi, în noaptea de 1 spre 2 no
iembrie, au fost opriţi de autorităţi, care au încercat, cu ajutorul sol
daţilor, să-i împrăştie. A fost prins Grişan şi închis într-o casă din sat.
Ţ ăranii l-au eliberat, însă, în aceeaşi noapte, au pedepsit cu moartea pe
vin o va ţi şi au dezarmat soldaţii. Evenimentele de la Curechi'au avut o
dublă semnificaţie. Pe de o parte, au dezvăluit intenţia nobilim ii de a
se îm potrivi prin forţă conscrierii iobagilor ca grăniceri şi, deci, elib e
rării lor, iar pe de altă parte, au arătat hotărîrea ţăranilor de a-şi atinge
scopul prin puterea emnelor.
După in cid en ta lele la Curechi, starea de revoltă de care era ani
mată ţărănimea a crescut vertiginos în toată Transilvania. în numai
cinci zile întreg Zarandul este cuprins de flăcările revoluţiei, care se'
extinde, apoi, simultan în toate direcţiile, iar centrul ei principal se
strămută în Munţii Apuseni. Aici, în, ziua de 4 noiembrie, pe hotarul co
munei Blăjeni, Horea, de faţă cu Cloşca, Crişan îşi fiul său loan, a luat
jurămînt iobagilor de a lupta cu toate forţele îm potriva nobilim ii şi a
tuturor duşmanilor ţărănimii. Rînd pe rînd, ţăranii ocupă centrele m i
niere şi administrative : Abrud, Cîmpeni, Roşia, Baia de Aries, şi se
deplasează cu repeziciune în comitatul vecin, Hunedoara, unde timp dc
şas e 'zile pustiesc curţile nobiliare, împart bunurile găsite şi pedepsesc
pe nobilii căzuţi în m îinile lor". înspăimîntată, nobilimea se refugiază în
oraşe. Ţăranii se îndreaptă, apoi spre Deva, cu gîndul de a ocupa ora
şul şi cetatea, cuib de rezistenţă al nobilimii, apărate de armata impe
rială, care nu a ezitat să folosească tunurile îm potriva lor. M ai mulţi
ţărani şi-au pierdut viaţa, unii au fost prinşi şi întemniţaţi, iar alţii în
retragerea precipitată, s-au înecat în Mureş. Executarea, în chip bar
bar, în urma unei judecăţi sumare a celor întemniţaţi, a îndîrjit si mai
mult ţărănimea. Revoluţia se răspîndeşte, din nordul comitatului Hune
doara, spre Ţara Haţegului, iar din Munţii Apuseni, spre comitatul Alba,
cu scopul de a ocupa alte castele nobiliare şi mai ales, pe cel de la Galda,
unde erau închişi numeroşi ţărani, precum şi în com itatele Turda şi
Cluj, întinzîndu-se, apoi, spre apus, în părţile Aradului şi ale Banatului,
înspre nord, în părţile Soloncului, Bihorului, Sătmarului şi M aramure
şului, iar spre sud-est, pînă în părţile Sibiului, Făqăraşului, Mureşului si
Odorheiului. Acţionînd cu hotărîre şi iuţeală, dînd lovitu ri suprinzătoare unităţilor m ilitare trimise îm potriva lor, cetele ţărăneşti obţin
succese notabile, fiindu-le de ajuns mai puţin de o jumătate de lună pen
tru a pune stăpînire pe cea mai mare parte a Transilvaniei.
Concomitent cu extinderea ei, revoluţia se radicalizează, îşi contu
rează tot mai mult scopurile urmărite, îşi clarifică programul, formulat
de cei mai înaintaţi dintre conducători şi concretizat în scris în mai
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multe documente, între care Ultimatumul adresat de Horea, la 11 no
iembrie, nobilimii refugiate în cetatea de la Deva, în realitate întregii
nobilimi, în care cea dintîi şi cea mai importantă dintre revendicările
ţărăneşti era desfiinţarea iobăgiei, urmată de altele cu privire la înlătu
rarea obligaţiilor faţă de stăpînii de pămînt.
Am ploarea şi radicalizarea revoluţiei, scopurile urmărite de ţărani
au stîrnit mare îngrijorare în rîndurile clasei dominante şi ale ofic iali
tăţii habsburgice. înşelarea maselor populare prin făgăduieli a fost so
cotită ca un m ijloc eficace, completat cu planuri de arestare a condu
cătorilor lor. In acest scop, s-au angajat tratative între reprezentanţii
ţăranilor şi cei ai autorităţilor m ilitare şi civile. Se ajunge la încheierea
unor armistiţii. C el dintîi la Tibru, în 12 noiembrie, între Cloşca şi vicecolonelul Schulz, al doilea, la V alea Bradului, în 16 noiembrie, între
Crişan şi oculistul român Piuaru-Molnar, trimis de guberniu, ambele în
cheiate cu condiţii puse de ţărani, asemănătoare celor cuprinse în U l
timatumul din 11 noiembrie, şi cu ameninţarea că de nu v or fi îm pli
nite ei v or fi şi mai înverşunaţi, iar cel de-al treilea, la Sălciua, în apro
pierea Turzii, tot în ziua de 16 noiembrie, dar fără condiţii, acceptat din
m otive tactice de iobagii din aceste părţi, aflaţi momentan în defensivă
şi, deci, nu cu intenţia de a-1 respecta îndată ce situaţia lor s-ar fi
schimbat în bine.
Cetele ţărăneşti rămîn pe poziţii, în aşteptare ; conducătorii lor, în
primul rînd Horea, care ştia că armistiţiile încheiate nu puteau dura
mult, le organizează şi le procură arme, alcătuind noi planuri de propa
gare a revoluţiei în V alea Someşului şi în Sălaj, acolo unde iobăgia era
mai cruntă decît oriunde în Transilvania. Profită şi nobilimea de pe urma
opririi înaintării oştirii populare. îşi adună rîndurile, se înarmează, ape
lează cu disperare la V iena pentru a fi aduse noi unităţi militare.
La 15 noiembrie, comandanţii militari austrieci şi autorităţile p ro
vin ciale primesc ordinul împăratului de a reprima cît mai repede p o
sibil, prin forţa armelor, mişcarea, şi totodată de a prinde căpeteniile
principale, în schimbul unei recompense de 300 de galbeni, şi a-i p e
depsi fără milă. Urmează confruntarea decisivă între oastea ţărănească
şi armata imperială, tot mai numeroasă şi mai bine organizată şi echi
pată. Scopul înalt pentru care luptau — cucerirea drepturilor sociale şi
naţionale — explică voinţa nestrămutată şi dîrzenia im presionantă ma
nifestată de ţărani, care afirmau că «n oi vrem mai bine să murim decît
să suferim tirania din trecut». în această fază se produce o nouă ridi
care a maselor ţărăneşti, care se constituie în cete mari, se înarmează,
folosesc îndemnurile foştilor soldaţi sau ale celor aflaţi în permisie şi
care se alătură consătenilor lor. Lupte grele au loc la Brad, Rîmeţi,
Hălmagiu, Lupşa şi Cîmpeni, la M ihăileni şi Blăjeni, unde ţăranii şi-au
dovedit virtuţile -de luptători, înfrîngînd trupele im periale în mai multe
rînduri. Dar numărul mereu sporit al trupelor stăpînirii, bine organizate
şi înzestrate cu tunuri, înconjurarea munţilor şi izolarea m oţilor prin
întreruperea legăturilor cu ţăranii din alte zone, greutatea ap rovizio
nării cu alimente şi cu arrae, iarna grea, cu zăpadă multă, îl determină
pe Horea- să hotărască la 14 decem brie încetarea operaţiunilor şi în
toarcerea iobagilor la casele lor, pînă în primăvară, cînd urmau să se
adune iarăşi, pentru o nouă ridicare. Gîndurile şi dorinţele nu li s-au
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împlinit. Aşteptînd în satele lor trecerea iernii şi pregătindu-se pentru
reluarea luptei, ţăranii sînt hăituiţi fără încetare de către autorităţile ci
v ile şi militare, mulţi sînt maltrataţi, iar alţii arestaţi şi întemniţaţi. în 
şişi conducătorii principali, Horea, Cloşca şi Crişan, au fost prinşi şi
executaţi în februarie 1785 la A lb a Iulia.
Program ul re v o lu ţie i a fost elaborat treptat, pe parcursul desfăşu
rării luptelor şi pe măsura evolu ţiei gîndirii conducătorilor şi conturarea
mai precisă a scopurilor urmărite de ţărani.
Dacă iniţial masele oprimate au acţionat sub impulsul nemulţumi
rilor şi al durerilor acumulate de veacuri, la numai cîteva zile după de
clanşarea mişcării, revendicările lor sociale v o r fi exprimate de Horea
în cuvîntarea ţinută la Bucium, în 8 noiembrie, cînd ă, proclamat că pe
v iitor ţăranii iobagi nu v or mai plăti nim ic stăpînilor de pămînt, nu v or
mai fi obligaţi să facă robotă şi nici să dea dijmă, nici să plătească taxe
funcţionarilor fiscali, iar nobili nu v or mai fi în ţară, aceştia urmînd să
fie înlocuiţi şi din funcţiile administrative locale. Aceste idei funda
mentale, adîncite şi dezvoltate, se v or cristaliza într-un program social
care, în aspectele sale principale, va fi formulat în soris, trei zile mai
tîrziu, la 11 noiembrie, sub forma Ultimatumului adresat de Horea no
bilim ii refugiate în cetatea D evei şi, prin ea, întregii nobilim i din Tran
silvania, şi v o r fi, apoi, com pletate prin condiţiile armistiţiilor înche
iate la Tibru, în 12 noiembrie, şi V alea Btradului, în 16 noiembrie, precum
şi prin lozincile cu înţelesuri naţionale lansate în acţiunile de luptă îm 
potriva nobilim ii şi în confruntările directe cu trupele imperiale.
Ultimatumul din 11 noiembrie, sinteză a unităţii program atice a
mişcării, preconiza în 5 puncte, formulate simplu, clar şi poruncitor, aşa
cum gîndeau şi acţionau ţăranii în atmosfera luptei, ob iective proprii
unei revoluţii populare şi an um e: «n ob ilii cu tot neamul lor să jure pe
cruce ( nobili să nu mai fie, ci fiecare, dacă va putea găsi undeva o
slujbă împărătească, din aceea să trăiască ; nobilii stăpîni de m oşii să-şi
părăsească o dată pentru totdeauna m oşiile ; părtiniturile lor şi să se îm
partă între poporul de r în d ; nobilii să plătească dare ca şi poporul
de rînd».
Jurămîntul pe cruce cerut nobililor însemna, în mentalitatea ioba
g ilor români, de confesiune ortodoxă, lepădarea lor de religiile recepte
şi, prin aceasta, de statutul nobiliar cu toate p riv ile g iile ce-1 acopereau.
A ceste p riv ile g ii trebuiau să fie şterse pentru totdeauna, potrivit celor
lalte puncte ale Ultimatumului. Postulatul ca nobili să nu mai fie im 
plica desfiinţarea nobilim ii că clasă şi a exploatării întruchipate de ea.
După care urma lichidarea sursei de exploatare, a proprietăţii feudale,
pe care stăpînii nobili erau obligaţi să o părăsească, pentru a fi îm păr
ţită poporului de rînd, căruia îi fusese răpită prin m ijloace silnice în
curgerea vrem ii. Iar pentru a nu mai fi nici un echivoc cu privire la noul
statut al clasei nobiliare, ţăranii mai subliniază o dată, adăugind celor
dinainte, încă o condiţie, anume, ca nobilii să plătească şi ei dări, ase
menea poporului de rînd.
Lichidarea raporturilor şi a p rivileg iilor feudale — ştergerea iobăgiei, desfiinţarea clasei nobiliare, îm proprietărirea ţăranilor, indiferent
de originea lor etnică, egalitatea supuşilor în faţa le gii — erau limpede
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formulate în acest program. Ideea centrală ce se desprinde din Ultim a
tumul de la 11 noiembrie, adică din programul pe care-1 conţine, precum
şi din condiţiile armistiţiilor ce i-au urmat, de la Tibru, din 12 noiembrie,
şi de la V alea Bradului, din 16 noiembrie, este aceea,că ţăranul, lucră
tor al pămîntului, să devină proprietarul acestuia, conform principiului
că totul trebuia să aparţină celor ce produceau bunurile materiale, ceea
ce era, de fapt, în concepţia populară, însăşi justificarea exproprierii
exploatatorilor. A stfel de obiective* ce aveau să fie proclamate, cinci
ani mai tîrziu, şi de Revoluţia franceză de la 1789, au reprezentat o nou
tate pentru Transilvania acelor vrem i, şi centrul îşi sud-estul Europei
chiar, şi au făcut dovada unui radicalism ţărănesc care a depăşit pro
gram ele agrare ale revolu ţiilor din secolul următor.
Programul revoluţiei este, însă, mult mai complex, ob iectivele lui
integrale evidenţiindu-se pe parcurs, în lozincile cu înţelesuri naţionale,
lansate în diferite momente ale luptei, care marchează coloratura lui
puternic naţională. Ţărănimea română, aparţinînd unei populaţii nepri
vilegiate şi excluse din sistemul politic, atît ca naţiune cît şi ca religie,
prin acţiunea şi revendicările şale, a conferit luptei şi sensuri naţio
nale. R evoluţia a pus, astfel, prin forţa ţărănimii, problema românească
în prim-planul v ie ţii politice, precizîndu-i realele dimensiuni în raport
cu sistemul p olitic şi constituţional al-principatului. Semnificaţia naţio
nală a programului politic al mişcării este neîndoielnică, ea fiind, de
altfel, sesizată de sterile p rivilegiate care, încă din timpul desfăşurării
evenim entelor, au văzut în revoluţie sensul ei naţional.
R evoluţia n-a fost îndreptată de la început îm potriva puterii de stat.
Ţăranii făceau deosebire între puterea centrală, respectiv împăratul de
la Viena, şi nobilimea feudală. Cea dintîi era socotită «b in evo itoare»
faţă de suferinţele maselor populare, pe care nu le putea, însă, ajuta
din cauza îm potrivirii nobilimii. Credinţa în dreptatea «bunului împă
rat» a persistat în. mintea ţăranilor şi după izbucnirea revoluţiei. Dar,
încetul cu încetul, după prim ele ciocniri cu armata im perială, şi după
înşelarea lor prin armistiţiile încheiate, ţăranii se dezmeticesc, ceea ce
a făcut ca programul mişcării să se adîncească şi mai pregnant cu la
tura antihabsburgică. Revoluţia în desfăşurarea ei a negat deschis auto
ritatea im perială şi a preconizat o conducere populară românească în
frunte cu Horea. Prin această substituire a autorităţii împăratului, ţăranii
manifestau, într-o formă incipientă, ideea suveranităţii poporului. Ţara
trebuia să fie a poporului, iar nobilii, desfiinţaţi şi integraţi în noua
societate.
Alăturînd emancipării social-politice, emanciparea social-naţională,
ţărănimea a urmărit să organizeze Transilvania ca ţară românească,
populară, aşa cum şi era de fapt, din punct de vedere etno-dem ografic,
şi cum era şi drept. Pentru ca ea să fie trainică şi viabilă, ţărănimea şi,
mai cu seamă, conducătorii ei, s-au gîndit la unirea celor trei provincii
româneşti, de la nord, de la sud şi de la est de Carpaţi, într-o singură
ţară românească, mare şi puternică.
Aşadar, ţărănimea din vrem ea revoluţiei nu se mai identifică cu
mentalitatea medievală, ci este dinamică, fiind în stare, prin conducă
torii ei, să-şi conceptualizeze dezideratele pe parcursul acţiunilor, în
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forme variate, dar esenţial aceleaşi, vizează răsturnarea perim atei orînduiri feudale şi proiectează o altă organizare a bazelor economicosociale ale societăţii, scrutînd, astfel, departe în viitor.
Conducerea re vo lu ţiei, consecventă şi unitară, a fost asigurată de
Horea, Cloşca şi Grişan, ascultaţi şi urmaţi cu încredere de către întreaga
ţărănime, chiar şi în zonele în care n-au putut ajunge. Ei au alcătuit un
adevărat stat m ajor al revoluţiei.
Conducătorul principal a fost V asile Nicula, zis şi Ursu, cunoscut
de toţi sub numele de Horea, pentru darul său de a hori, de a cînta.
Iobag fiscal din Arada, cătun al Albacului, din domeniul de sus al Zlatnei, Horea era, după cum spunea A l. Papiu-Ilarian la 1864, «un mare
ţăran, o rară figură din istoria dezvoltării omeneşti, una din acele inimi
mari capabile să cuprindă singură în sine toate durerile seculare ale
unui popor». Reprezentant al comunităţilor săteşti, Horea se remarcă
prin călătoriile sale la V iena şi, mai ales, prin audienţa la împărat. Purtînd cu el rostirea ţărănească, Horea se impune, încă din această v r e 
me, atenţiei generale, prin dinamismul său puţin obişnuit, prin înzestra
rea de a comunica şi a se face ascultat. Num ele lui se împleteşte, astfel cu
năzuinţele ţărănimii. Odată cu declanşarea revoluţiei, Horea d evine o
figură reprezentativă, polarizantă. In numele lui se porneşte mişcarea.
Num ele lui e pretutindeni, pe tot timpul desfăşurării ei, ţărănimea înzestrîndu-1 cu calităţile omului providenţial.
In rîndul conducătorilor, Cloşca, pe adevăratul său nume Ioan Oargă,
s-a fixat în im ediata apropiere a lui Horea, documentele prezentîndu-1
ca pe omul numărul doi, exponentul prin excelenţă al marelui căpitan.
Iobag al fiscului din satul Cărpiniş, din Munţii Apuseni, el a făcut parte
din deputăţiile ţărănimii trimise la Viena, pentru ca în timpul marii con
fruntări să-l găsim la tratative, ducînd cu el, pretutindeni, cuvîntul lui
Horea. Necruţător în acţiunile sale, rămîne pînă la urmă aproape de
Horea. N ici sentinţa nu le surpă solidaritatea, ea fiind dată pentru amîndoi în acelaşi text.
C elălalt colaborator de nădejde al lui Horea, Crişan, iobag feudal
din satul Vaca, din Ţara Zarandului, şi, apoi, iobag fiscal prin aşezarea
lui în satul Cărpiniş, era omul de legătură cu spaţiul din afara munţi
lor. Fost soldat în tinereţe, el acţionează în numele lui Horea, răspîndindu-i poruncile. Viteaz, întreprinzător, este cel mai activ în cîmpul
acţiunilor, mai decis, mai im plicat în evenim entele din zona com itate
lor. A fost prin ^excelenţă omul de acţiune, hotărît, cutezător, necruţă
tor cu nobilimea. A rămas în istorie ca omul începuturilor.
Solidari cu ridicarea la luptă a ţărănimii, Horea, Cloşca şi Crişan
s-au impus în fruntea evenimentelor, în m ijlocul cărora au rămas pînă
la sfîrşit. Ei sînt cei care organizează revoluţia imprimîndu-i linia de
acţiune, prin porunci şi îndemnuri, îi alcătuiesc programul, poartă tra
tativele cu oficialităţile, întruchipînd, pe tot parcursul, nucleul conducă
tor. Este semnificativ faptul că ei îşi afirmă prezenţa în toate marile
momente în care ţărănimea îşi formulează revendicările sociale şi na
ţionale. Num ele lui H orea este legat de Ultimatumul de la Deva, Cloşca
este cel care duce tratativele de la Tibru, iar Crişan pe cele de la Valea
Bradului. Din întreaga desfăşurare a evenim entelor reiese lim pede rolul
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lor hotărîtor, puternica lor personalitate, calitatea de indiscutabili con
ducători, solidari cu poporul şi cu ei înşişi, pînă la sfîrşit.
Dintre toţi, rosturile lui H orea le întrec pe ale celorlalţi. El este
în fapt m arele căpitan, cel care reprezintă revoluţia în toată amplitu
dinea şi semnificaţia ei. în numele lui se desfăşoară lupta ţărănimii, pe
care o exprimă, identificîndu-se cu ea pînă la contopire. Deşi afirmat în
munţi, direct implicat în evenim entele din zonă, pe întregul parcurs,
Horea este simbolul luptei ţărănimii de pretutindeni. El întruchipează
iobăgia în sine, în toate ipostazele ei, şi reprezintă revoluţia însăşi.
Apropiat de suferinţele celor mulţi, dar totdeauna în frunte, detaşîndu-se ca un conducător, H orea a fost cel căruia i-a revenit misiu
nea să îndrume clocotul popular, să-l canalizeze şi să dea revoluţiei ţelul
ei ideologic, formulîndu-i un program. M oţ luminat, cu gîndirea for
mată printr-o adîncă cercetare a oamenilor şi rosturilor după care era
condusă lumea, înzestrat cu o minte ageră, pătrunzătoare, cu curaj şi
isteţime, dublate de tenacitatea şi dîrzenia, specifice ţăranului român,
de a nu abandona ideea luptei şi credinţa în libertate, nici în cele mai
grele ceasuri de înrobire, de a-şi urmări ţelul de dreptate cu con vin ge
rea intimă, tainică, a necesităţii continue a luptei, Horea, pornit să ob1ţină dreptatea pentru ai săi, ialegînd calea luptei, în cele din urmă, şi
plătindu-şi credinţa cu jertfa supremă, în atît de tragice îm prejurări, se
situează între celelalte mari personalităţi ale Europei, care, alături de
el, au trudit la accelerarea eliberării popoarelor în acel sfîrşit de secol
al optsprezecelea.
Pentru toate acestea, el a fost proiectat în legendă încă din timpul
revoluţiei, de fantezia populară, dornică de dreptate şi libertate, iar
sfîrşitul lui de martir şi demnitatea cu care a înfruntat moartea, i-au
sporit şi mai mult atfreola. Poporul l-a înscris pentru totdeauna în m e
moria lui afectivă, fixîndu-i chipul nemuritor în conştiinţa colectivă.
El a intrat şi în istoria naţională care i-a deschis larg porţile.
Organizarea m ilitară a ţărănimii participante la re vo lu ţie a avut la
bază principiul teritorial şi s-a datorat conducătorilor acesteia, care
s-au dovedit pricepuţi comandanţi militari, 'buni organizatori ai e fecti
v e lor luptătoare, posesori ai unei gîndiri tactice originale.
în fruntea luptei populare s-a aflat Horea, recunoscut de mase drept
căpitan suprem, ajutat de doi vice-căpitani principali, Cloşca şi Crişan,
şi de trei vice-căpitani «d e al doilea rang», Ioan Horea, fiul căpitanului
suprem, G rigore Marcu din Crîscior şi Petre Munteanu, originar din Ţara
Românească.
Unitatea de bază a oastei lui H orea era ceata ţărănească, formată
din 100— 200 de luptători — rar pînă la 300 — recrutaţi dintre locui
torii aceluiaşi sat sau localităţi. Ca expresie a aplicării principiului de
organizare m ilitară teritorială, cu vechi tradiţii la români, în fruntea
unei cete se afla un «căpitan» (centurion) ales de ţăranii în m ijlocul că
rora trăia şi muncea şi confirmat apoi de H orea sau de Cloşca şi Crişan.
Căpitanii, în număr de aproape 200, trebuiau să-i organizeze pe ţărani,
să-i înarmeze şi să execute ordinele lui Horea. Ca ajutoare imediate ale
căpitanilor de cete erau «căp ta rii» (decurionii), cunoscuţi nominal în
jur de 30, dar care trebuie să fi fost mult mai numer-oşi, de vrem e ce
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fiecare ceată avea cîte 2— 3 c ăp ra ri; documentele au reţinut doar nu
m ele celor care s-au remarcat prin fapte mai deosebite, aparte faţă de
ceilalţi. Din ştirile vrem ii aflăm şi despre «c o rife i» sau «îndem nători»
la revoluţie, peste 180, incluşi în rîndul conducătorilor, fără precizarea
gradului militar, precum şi despre alţi 500 de ţărani cu rol im portant în
mişcare, din toate regiunile, cei mai mulţi — cum era şi firesc — din
zonele mai «fierbin ţi», în care lupta a fost mai aprigă : Munţii Apuseni,
com itatele Zarand, Hunedoara şi Alba.
Această ierarhie de tip m ilitar eră menită să imprim e acţiunilor un
caracter organizat, să m aterializeze la toate nivelele concepţia com en
zii supreme şi să lim iteze tendinţele de dispersare a forţelor ţărăneşti.
C etele alcătuiau, apoi, în funcţie de împrejurări, grupări mai mari
de luptători, cum a fost, la început, cea de la M esteacăn, din 500— 600
de oameni, aceea alcătuită din ţăranii din domeniul Zlatnei, în număr
de 1400, despre care vorbeşte locotenentul Probst într-un raport către
vice-colonelul Schultz, superiorul lui, sau cele patru mari unităţii consti
tuite de Horea, din cîteva mii de oameni fiecare, în vederea îm piedicării
pătrunderii trupelor im periale în munţi.
Rezultă că oastea ţărănească era o armată organizată, cu o ierarhie
m ilitară corespunzătoare Vechilor tradiţii populare, cu efec tiv e precizate
şi in continuă creştere. Se apreciază, după unele izvoare, că armata lui
Horea, ale cărei e fective au variat de la o etapă la alta, a ajuns în faza
de apogeu a luptelor ofensive, la circa 30— 40.000 de oameni.
In structura .armatei ţărăneşti de la 1784 se pot distinge cîteva e le 
mente originale. Armata lui Horea a fost o oaste de pedestrime, care
se deplasa, dintr-un loc în altul, pe jos, condiţiile m ateriale nepermiţînd
constituirea unor formaţiuni de cavalerie. Doar Horea, căpitanul suprem,
a fost permanent însoţit, pe tot timpul desfăşurării acţiunilor, de o gardă
personală de călăreţi înarmaţi, compusă din 25— 30 dintre cei mai apro
piaţi tovarăşi de luptă din Albac, satul său natal. La rîndul lui, Crişan,
a organizat în comitatul Zarand, încă din prim ele zile ale luptelor, o
ceată de aproxim ativ 200 de călăreţi înarmaţi cu săbii, puşti şi pistoale.
Una din problem ele cele mai d ificile care s-a pus in faţa condu
cătorilor oştirii populare de la 1784, ca de altfel şi pe timpul celorlalte
m işcări ţărăneşti din Evul mediu, a fost înarmarea forţelor luptătoare.
Deşi cunoşteau o tot mai mare .răspîndire, armele de foc erau scumpe
şi greu de procurat. De aceea, dotarea cu m ijloace de luptă a oastei
ţărăneşti era sub n evoile impuse de numărul mare de combatanţi şi cu
mult inferioară calităţii adversarului, trupele din slujba nobilimii şi a
statului feudal, înzestrate cu lănci, săbii, arbalete, pistoale, puşti, tu
nuri, şi protejate cu căşti, m etalice şi cămăşi de zale sau platoşe. M area
m ajoritate a luptătorilor au folosit, mai ales, la începutul mişcării, tra
diţionalele «arm e ţărăneşti», uneltele lor de muncă transformate în m ij
loace de luptă : topoare, securi, furci, coase, ţapine şi bîte ciobăneşti.
H orea şi tovarăşii săi apropiaţi au făcut permanent eforturi pentru
obţinerea de arme — puşti, pistoale, lănci, săbii militare — şi praf de
puşcă, fie din capturi de la gărzile domeniale, din castelele nobiliare,
din depozitele miniere, sau de la armata imperială, fie cumpărate, cil
sumele de bani însuşite din vistieria fiscului sau adunate prin contribuţia
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satelor, cîte 14 creiţari de persoană, de la diferiţi meşteri şi negustori.
Din relatările m artorilor oculari despre atacarea şi prădarea curţilor
nemeşeşti, rezultă că ţăranii nu uitau să ia cu ei, de fiecare dată, ar
mele, praful de puşcă, tot ce era fierărie, inclusiv gratiile de la ferestre
şi chiar cuiele din pereţi. V icecom itele A le x e Hoptsa arăta că «în acele
tulburări şi prădăciuni, plebea românească a strîns mai curînd fierul din
care să-şi facă arme, decît aurul şi argintul». în acelaşi timp, meşterii
făurari din Albac, Lup$a, Arada, După Piatră, au fost puşi să con fecţio
neze lănci şi săbii pentru popor. însuşi Horea, priceputul constructor
de case şi biserici din lemn, le-a explicat cum arată o lance bună, trimiţîndu-le m odele făcute de el.
Cele mai evidente elemente ale războiului popular s-au înregistrat
în operaţia de m obilizare a efectivelor, în chemarea, lor la luptă şi trans
miterea ordinelor. S-au folosit, în bună măsură, curieri călări care tre
ceau din sat în sat făcînd cunoscute cetelor ţărăneşti ordinele, scrise
sau verbale, ale căpeteniei supreme. Ei anunţau locul şi data concentră
rii forţelor, ob iectivele ce urmau să fie atacate, precum şi durata acţiu
nilor, pentru ca cei ce părăseau satele să-şi ia merinde pe mai multe
zile. Pentru transmiterea m esajelor s-a făcut apel şi la unele m ijloace
tradiţionale : aprinderea focurilor pe înălţimi, trasul clopotelor de la
biserici, semnale şi chemări cu buciume, tulnice şi cornuri de vînătoare.
în ciuda faptului că nu au dispus de timpul necesar pentru organi
zarea unei instruiri complete, ţăranii români au dovedit, la 1784, în
ciocnirile cu trupele de represiune, reale calităţi de luptători care le-au
permis obţinerea unor succese temerare.
M odul de rezolvare a multiplelor probleme ridicate de lupta cu arma
în mînă, ca m obilizarea rapidă a efectivelor, gruparea şi regruparea fo r
ţelor, deplasarea acestora, organizarea unor atacuri cu apărarea loca
lităţilor, construirea baricadelor pentru închiderea d efileelor şi îm pie
dicarea Comunicaţiilor, constituie suficiente d ovezi că în timpul r e v o 
luţiei de la 1784 s-au conturat destule elemente de ordin tactic, care
pot fi încadrate organic în arta militară românească ce s-a constituit în
timpul bătăliilor duse de poporul nostru de-a lungul veacurilor pentru
apărarea libertăţii şi fiinţei sale.
Legăturile ţăranilor transilvăneni, ridicaţi la 1784, cu ţăranii din
M untenia şi M old ova , atestate de mărturii documentare, confirmă, încă
o dată, unitatea românilor de pe ambele versante ale Carpaţilor, exis
tenţa conştiinţei solidarităţii celor trei ţări româneşti.
Se ştie că în oastea lui H orea au luptat şi ţărani români de la est
şi sud de Carpaţi, care au trecut munţii, alăturîndu-se fraţilor din Tran
silvania, în frunte cu Petre Munteanu, vice-căpitan principal «d e al
doilea rang» ce a acţionat în părţile Aradului, despre care se spune că
avea o înfăţişare şi o îmbrăcăminte cu totul aparte de a celorlalte căpe
tenii. Ştiri contemporane afirmă că H orea însuşi ar fi trimis soli în
Principatele Române. Sem nificativ este şi faptul că nobilii, nutrind ţeama
susţinerii revoluţiei de celelalte'd ouă ţări româneşti, avertizau autorită
ţile că fruntaşii ţărănimii transilvănene «stăteau în' corespondenţă cu ţă
rile vecine, M old ova şi Muntenia, de la care aşteptau ajutor, şi că pe la
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începutul anului 1785 v reo 30.000 de români de la est de Carpati voiau
să năvălească în Transilvania prin pasul Ghim eş».
Toate acestea sînt d ovezi concludente care relevă influenta deose
bită exercitată de revoluţia de la 1784 în toate celelalte părţi ale pămîntului românesc, semnificaţia ei de purtătoare de mesaj a întregului
popor român, contribuţia la cimentarea legăturii între românii de pre
tutindeni, rolul de seamă în realizarea coeziunii naţiunii române. Prin
tot ce a preconizat şi a înfăptuit, această revoluţie a fost reprezentativă
pentru întreaga cuprindere a m eleagurilor româneşti, sau după cum
afirma N ico lae Bălcescu, prin ea s-au scris «drepturile naţiei române
şi programa politică şi socială a revoluţiilor viitoa re».
Consecinţele re v o lu ţie i de la 1784 rezidă în lovitu rile puternice date
orînduirii feudale, care au zguduit din tem elie întregul edificiu social.
îm piedicată pe calea armelor de către forţa m ilitară a Imperiului
habsburgic, ea a continuat să-şi exercite înrîurirea-i fertilă şi să deter
mine importante evoluţii, consecinţele ei acţionînd în profunzim e şi
durabil, asemenea oricărei revoluţii. Cea mai importantă urmare a fost
patenta im perială din 22 august 1785, prin care erau anulate servitu
tile personale şi se acorda iobagilor dreptul de a se strămuta. Cu toate
câ nu a desfiinţat propriu-zis iobăgia, această legiuire, precum şi alte
măsuri luate după revoluţie, aveau să deschidă drumul spre o nouă
etapă în raporturile dintre nobilime şi ţărănime, în relaţiile feudale şi
în însăşi concepţia despre iobăgie. M ai mult, ţărănimea a conferit mă
surilor luate pentru am eliorarea situaţiei ei un înţeles adînc, trecînd
în multe locuri la înfăptuirea unei adevărate reforme agrare prin luarea
în stăpînire a unor pămînturi nobiliare şi la anularea, pentru moment,
a sarcinilor iobăgeşti. Deşi autorităţile au intervenit cu brutalitate îm 
p otriva lor, ţăranii nu au renunţat la luptă nici în anii următori, consti
tuind o permanentă ameninţare pentru regimul nobiliar.
Răsunetul even im entelor din 1784 din Transilvania s-a propagat mai
departe, pe întregul continent, ele dobîndind proporţiile unei probleme
internaţionale, într-o perioadă în care societatea europeană trecea prin
mari şi adînci prefaceri de reînnoire a structurilor ei pe baza princi
piilor de libertate şi echitate. Revoluţia a fost, aşadar, în egală măsură,
un mare evenim ent de istorie românească şi un mare evenim ent de
istorie europeană. Dubla semnificaţie — naţională şi internaţională —
a revoluţiei de la 1784 explică largul ei răsunet european, ce poate
fi uîm ărit atît la nivelul cercurilor politice cît şi al opiniei publice.
R evoluţia de la 1784 a fost considerată de observatorii şi factorii
politici ai vrem ii drept un fenomen de gravă instabilitate a regimului
feudal, şi s-au grăbit să-i cerceteze cauzele, luînd, astfel, cunoştinţă de
problema românilor transilvăneni, de suferinţele şi lupta lor, ignorate
sau prea puţin cunoscute pînă atunci dincolo de zonele învecinate Tran
silvaniei. Reprezentanţii cercurilor şi curentelor progresiste din Europa
nu s-au limitat, însă, la atît, ci au justificat dreptul la lupta cu arma
in mină al ţăranilor români ca unica modalitate de a se salva din starea
de m izerie la care îi condamna un regim abuziv şi nedrept. Ei au pus
în directă legătură ridicarea la luptă a ţăranilor din Transilvania cu aspi
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raţia generală, lesne 'observabilă pe continent, pentru o nouă organizare
a societăţii care să pună capăt tiraniei şi nedreptăţii. Pentru Europa
progresistă, aflată în atmosfera de aşteptare a acelei «fierberi gen erale»
chemate să distrugă edificiul feudal, revoluţia lui Horea apărea drept
semnalul prevestitor al marii furtuni înnoitoare.
Evenimentele de la 1784 din Transilvania au fost receptate şi în m e
diile largi ale opiniei publice care, prin intermediul a zeci de ziare, bro
şuri, pam flete etc. ce au transmis cu repeziciune date şi im agini despre
lupta ţăranilor îm potriva asupririi, au luat cunoştinţă de autohtonia şi
unitatea românilor în spaţiul carpato-dunărean. Numeroase documente
contemporane au evocat originea latină a românilor drept factor însem
nat în declanşarea revolu ţiei şi l-au calificat sem nificativ pe Horea cu
atributul de «R e x D aciae», văzînd în el promotorul unităţii tuturor ro
mânilor, despărţiţi în condiţiile pluralismului statal, de frontiere politice
sau aflaţi sub stăpîniri străine.
R evoluţia de la 1784 era deci apreciată ca un evenim ent de mari
dimensiuni istorice şi integrată luptei generale îm potriva vech ilor orînduieli feudale şi asupririi altor naţiuni. Acţionînd în sud-estul Europei,
în consens cu mişcarea insurecţională din acea epocă, din alte părţi,
românii erau p riviţi ca purtători ai aspiraţiilor democratice, ai idealurilor
înaintate, iar marea lor ridicare la luptă era considerată drept o contri
buţie originală la «e x p lo zia » care avea să replămădească viaţa socială
şi politică de pe bătrînul continent.
•

Din perspectiva celor două secole, istoricul evenim ent de la 1784 dobîndeşte adevărata sa semnificaţie, ca moment de mare impprtanţă în
lupta poporului român pentru dreptate socială şi eliberare naţională.
El marchează începutul epocii revoluţiilor sociale şi naţionale care au
jalonat calea făuririi României moderne. Tezaurul de idei şi ob iectivele
pe care le-a formulat şi pentru care a militat, aveau să rămînă ţel de
luptă pentru întregul popor român, continuu d ezvoltate şi amplificate,
pe noi planuri, în noile epoci, cimentînd energiile naţiunii în acţiunea
de accelerare a evolu ţiei societăţii româneşti.

T R O I Ţ A C O M E M O R A T I V A D I N C R IŞ C IO R -B R A D
ŞI R E V O L U Ţ I A P O P U L A R Ă D I N 1784

Pr. ION IONESCU*
In cursul anului 1934, cu prilejul com emorării a 150 de ani de la
izbucnirea revoluţiei populare din M unţii Apuseni, din 1784, pe locurile
mai principale, unde s-au desfăşurat lupte şi au căzut jertfe, au fost
ridicate troiţe din granit cu inscripţii com emorative.
Pe valea Crişului Alb, în ţinutul Zarand, unde a izbucnit primul foc
al revoluţiei populare, aprins de Gheorghe Crişan >, s-au ridicat troiţe
la Brad, Crişcior, M ihăileni şi Buceş.
1.
Pr. I. Ionescu, Crişan (1733— 1785). La 250 de ani de la naşterea sa, în «Tele
graful Român», nr. 33— 36A983, din 1 şi 15 septembrie 1983, p. 3.
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în noaptea de 13 februarie 1785, în închisoarea din A lb a Iulia, Crişan
ştiind sfîrşitul ce-1 aşteaptă, pentru a nu da satisfacţie călăilor săi să-l
omoare de viu, şi-a pus singur capăt zilelor, spînzurîndu-se în celula
sa îngheţată, cu sfoara de la opinci. La 14 februarie, trupul său, din
ordinul contelui Jankovich, preşedintele comisiei de anchetă, pronunţa
sentinţa «pentru a da o icoană şi un exemplu de oroarea acestei pe
depse (frîngerea cu roata care-1 aştepta) : cadavrul lui să fie dus la
locul supliciului (La Furci) şi acolo gîdele să-i taie capul şi să-i despice
corpul în patru părţi : capul să fie pus în ţeapă la Cărpiniş, satul unde
locuia, partea de sus a corpului la Abrud, o parte de jos la Bucium şi a
doua parte de sus la Brad şi a doua parte de jos la M ihăilen i» 2.

Troiţa de la Crişcior, cuprins astăzi în zona oraşului minier-aurifer
Brad, din jud. Hunedoara, vech e aşezare românească, cu biserica m o
nument istoric ridicată în jurul anului 1400 (1375— 1395), care păstrează
unul din cele mai reprezentative tablouri v o tiv e din arta m edievală r o 
mânească, înfăţişînd pe cneazul Bălea, pe soţia sa Vişa şi pe alţi membri
ai fam iliei sale, se află aşezată în centrul localităţii, pe şoseau naţională
ce duce în amonte pe cursul Crişului A lb de la Brad spre Abrud, la
capătul străzii ce urcă spre biserică, şi opreşte atenţia trecătorului să
2.
Academician Ştefan Pascu, Revoluţia populară de sub conducerea Iui Horea
Bucureşti, 1984, p. 378— 379.
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se descopere în faţa ei, ridicată pe un piedestal din granit, îm podobit cu
plăci de bronz şi marmură.
în fată, pe, soclu, sub crucea masivă din granit este fixată o placă
de bronz, pe care sculptorul Radu M oga a dăltuit în basorelief scena în
care popa Costan îi botează pe nobilii reform aţi maghiari din Crişcior,
ai căror strămoşi fuseseră români ortodocşi.
Sub scena sculptată, pe o placă de marmură sînt înscrise cu litere
aurite cuvintele : Spre pomenirea veşnică a m u cen icilor re v o lu ţie i lu i
Horea din 1784. în tâia ilacără a răscoalei' a isbucnit aci în C rişcior.
M ai jos, o altă placă de marmură mai mică, aminteşte că această
troiţă a fost : Ridicată în 2 noiem brie 1934, la comemorarea a 150 de ani.
în dosul soclului troiţei, pe o placă de marmură se află înscrisă
inscripţia : Reîntorşi de la C urechi în drum spre A lba -lu lia , ţăranii în lu ria ţi de p rig on irile nem eşilor n em ilostivi, la 2 noiem brie 1784, con 
duşi de căpitanul Crişan, făcură pral şi cenuşă toate c u r ţile 'nemeşeşti
şi uciseră 17 persoane din nobilim e. A ic i se stinsese vechea fam ilie Criştyori aşa cum pe la anul 1400 era românească, m em brii ei fiind ai v o 
ievod ului Bălep-Boariu, ctitoru l bisericii ortodoxe, mai tîrziu m aghiari
za ţi cu totul. P reotu l Constantin Turcin, numit popa Costan, unul din
cei mai însemnaţi revolu ţion a ri, a botezat pe ungurii scăpaţi cu viaţă
şi a cununat pe Contesa A p olin a cu ţăranul român Ioan Sîrb.
A tît popa Costan cît şi căpitanii puşi de Crişan, Gheorghe M arcu
şi Gheorghe Adam, toţi din C rişcior, au fost frîn ţi pe roată. Prin sufe
rin ţele şi jertfe le lo r a prins rădăcini în sufletul poporu lu i nostru hotărîrea de a lupta pentru libertate pînă la deplina ei întruchipare.
Evenimentul de la Crişcior, narat de inscripţie, s-a petrecut în ur
m ătoarele îm prejurări :
Joi, 28 octombrie, 1784, cu ocazia tîrgului săptămînal de la Brad,
din Ţara Zarandului, Gheorghe Crişan, pe numele său Giurgiu Marcu,
iobag fiscal din Vaca, nu departe de Brad, stabilit în Cărpiniş, pe
domeniul Zlatnei, a chemat, în numele lui Horea, de curînd întors
de la Viena, cu îndemnuri împărăteşti, ţărănimea, cîte 4— 5 bărbaţi din
fiecare sat, pentru duminică, 31 octombrie, la o adunare, la Mesteacăn,
în apropierea Bradului, cu scopul să meargă la A lb a Iulia spre a se
înscrie m ilitari şi unde urmau să capete arme.
Duminică, 31 octombrie, ţăranii iobagi se adunară la biserica din
Mesteacăn în număr de v reo 500 pînă la 600, unde sosi pe la amiază
şi Crişan, care le spuse că H orea fiind bolnav n-a putut să vină la adu
nare şi le arătă, spre încredinţare, o cruce şi o scrisoare, pe care Horea
le-ar fi primit de la împăratul, drept dovadă a încuviinţării imperiale
pentru înscrierea ţăranilor ca militari. P otrivit spuselor lui Crişan, două
alternative se ofereau ţăranilor : sau se înscriu grăniceri şi scapă de
iobăgie sau rămîn mai departe iobagi. Pe viitor iobagii nu v or mai
avea să facă nobililor mai mult decît o singură zi de robotă pe săptămină, însă cu plată, iar ţăranii care nu mai voiesc să fie iobagi, aceia
au să primească arme la A lb a Iulia şi se vor face grăniceri, iar la Alb a
Iulia se va publica ţăranilor o nouă poruncă împărătească.
«A p o i ridicînd în sus crucea de aur le zise : V ed eţi aici e chipul
împăratului şi e semn că voinţa împăratului este ca v o i să fiţi militari,
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le vorb i despre sfinţenia crucii, că v o i credeţi în cruce, pe cruce sînteţi
botezaţi, pe cruce juraţi, şi-i invită să plece im ediat la A lb a Iulia, că
acolo se vor convinge despre adevărul cuvintelor lui Horea şi despre
puterea acestor semne... Crişan mai adause că Horea îi aşteaptă la
Zlatna, ca de acolo împreună cu dînşii să meargă la A lb a Iulia ca să
primească arme, că de pe V alea Mureşului încă va pleca cîte un bărbat
de fiecare casă la A lb a Iulia, iar unii au şi plecat.
Preotul din Mesteacăn confirmă şi el toate cele zise de Crişan şi
adunarea ţăranilor decide să plece imediat la A lb a Iulia şi ca steag în
călătoria aceasta să le servească crucea de lemn ce o adusese Crişan,
iar drumul să-l facă nu peste Brad, ca să nu-i îm piedice ungurii de
acolo, ci să meargă peste comunele Vaca, Zdrapţi pînă la Curechiu, unde
să rămînă peste noapte şi de acolo să-şi urmeze drumul peste munţi
pină la Zlatna şi de la Zlatna pe drumul ţării să meargă la A lb a Iulia.
Se mai decise în această adunare, ca după ce ţăranii vor căpăta arme
la A lb a Iulia, Crişan să-i înveţe exerciţiul m ilitar în limba română, ca
mai tîrziu să-l poată pricepe mai uşor în limba germană de la ofiţeri,
şi apoi jurară cu toţii şi preotul de la Mesteacăn făcu rugăciuni pentru
succesul fericit al acestei călătorii» 3.
Ţăranii adunaţi la Mesteacăn şi conducătorul lor, Crişan, nu se gîndeau în acest moment să dezlănţuie răscoala în acele zile de toamnă
tîrzie. Gîndul lor era să se pregătească mai bine în timpul iernii şi
dacă nobilii v or continua să se poarte tot atît de nemilos cu ţăranii,
în primăvara următoare, 1785, erau ei hotărîţi să-şi facă* dreptate prin
forţa armelor. Cuvîntarea rostită de Crişan în faţa ţăranilor adunaţi
era o înştiinţare, o îmbărbătare şi totodată o pregătire a marii răscoale,
a revoluţiei populare 4.
După ce li se luă jurămîntul celor prezenţi, li se spuse să-şi ia me
rinde pentru patru zile şi li se ceru ca a doua zi, luni, să se adune la
Curechi, din fiecare sat cîte 5— 10 oameni, iar de acolo v o r m erge la
Aib ă Iulia.
A doua zi, la 1 noiembrie, mulţimea condusă de Crişan, porni spre
A lb a Iulia. La Curechi, sat în apropierea Bradului, ţăranii în drum spre
Alba Iulia fac primul popas pentru mai buna lor organizare, dar şi pen
tru aşteptarea altora, unde şi înnoptară. A ic i «m ulţimea crescuse consi
derabil, veniră ţărani cu preoţii lor şi din sate care nu fuseseră repre
zentate la Mesteacăn, mulţimea nu mai încăpu să doarmă în sat, o parte
ieşiră să doarmă în cîm p» 5. Spre seară, doi v iceju zi ai comitatului Zarand şi mai mulţi funcţionari din acelaşi comitat, conduşi de gornicul
român Petru Cara din Crişcior, cu ajutorul unor soldaţi, au încercat să
împrăştie ţărănimea adunată la circa 1000 de persoane şi să prindă pe
Horea, pe care-1 credeau prezent, dar care lipsise fiind bolnav. Crişan
reuşi să fugă din casa unde dormea şi oameni, din apropierea lui dă
dură alarma şi traseră clopotele. Mulţim ea înfuriată tăbărî asupra celor
3.
Nicolae Densuşianu, Revolutiunea Iui Horea în Transilvania şi Ungaria, 1784—
1785, Bucureşti, 1884, p. 153— 156.
4 Academician Ştefan Pascu, op. cit., p. 231.
5.
D. Prodan, Răscoala lui Horea, voi. I, Bucureşti, 1979, p. 28.5—286; Acad.
Ştefan Pascu, op. cit., p. 231 ; Nicolae Densuşianu, op. cit., p. 153— 156.
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doi juzi şi îi ucise pe loc, dezarmă şi bătu pe soldaţi, făcîndu-i apoi
scăpaţi 6.
In dimineaţa z ile i de 2 noiembrie, Crişan adună ţăranii la locul
numit «La Cruce», din hotarul satului Curechi şi le ceru să-i dea as
cultare şi să-l urmeze în lupta îm potriva nobililor unguri. Pentru întă
rirea hotărîrilor, Crişan le luă jurămîntul ţăranilor în biserica din sat,
le arătă din nou scrisorile ca la Mesteacăn şi-i îndemnă să continue
drumul pînă la A lb a Iulia, ca să primească arme. In «acea zi de 2 no
iembrie în satul Curechi, din apropierea Bradului, din Ţara Zarandului,
răscoala este declanşată» 7.
In aceeaşi zi, pe la orele 10— 11 înainte de amiază, mulţim ea de
ţărani conduşi de Crişan ajunse în Crişcior. «N ob ilim ea de aici luată
pe neaşteptate, unii reuşiră să fugă, să se ascundă. M ulţi căzură însă
victim e furiei dezlănţuite. Familia Kristyori, cea mai lovită, lăsă în urmă
mai multe văduve şi orfani... Numărul victim elor aici se ridică la 17» 8.
Pe fiica lui M ihail Pakot, judele nobililor, care fusese ucis, Apolonia, o
botezară mai întîi în legea românească şi apoi preotul Constantin Turciu,
numit Popa Costan, o cunună cu Ion Sîrbu, fecior iobag din C riş c ior9.
«A ce s t Popa Costan, spune N icolae Densuşianu, om încă tînăr, în
etate numai de 32 de ani, fu unul din cei mai activi şi devotaţi preoţi
în toată revoluţiunea Zarandului. în repetate rînduri el asigurase pe
ţărani că pe viitor nu au să mai fie iobagi..., şi în tot timpul cît ţinu
revoluţiunea română Popa Costan cînta în biserică în toate miercurile
şi vinerile : «M întuieşte, Doamne, poporul Tău». Iar ţăranii, în semn de
stimă şi iubire, îi dase titlul onorific de Vicar al românilor ortodocşi
din Transilvania» I0. în timpul răscoalei, Popa Costan a avut un rol
proeminent, «fiin d căpitan imediat următor lui C riş a n »n .
După înăbuşirea răscoalei, printre cei închişi la A lb a Iulia se aflau
şi preoţii neuniţi : Constantin din Crişcior, Avram din Uibăreşti, Ion
din Mesteacăn, Ion din Romos, Simion din Rîmeţ, Gheorman din. Pîclişa,
Ion Crişănuţ din Bistra, Petru din Lupşa, Petru N ico lae din Arada, Ioan
din Balomir, N ico lae şi Ion din Mihalţ, precum şi preotul unit Gavrilă
Sular din M ogoş 12.
în ziua de 3/14 decem brie 1784, Popa Costan fusese anchetat la
Abrud de protopopul locului Iosif Adam ovici, de Popa Sava preotul din
Răşinari şi de Dimitrie Eustatievici, secretarul episcopiei şi este acuzat
de multe fapte. N ea gă toate în faţa lor, ascunzîndu-şi faptele, dar acu
zele îi trădează activitatea 13, şi este adus în închisoarea de la A lb a
Iulia.
Comisia de judecată a comitatului Alba, între 12— 26 februarie, între
cei 120 de captivi, al cincilea era judecat «Popa Costandin alias Turcin
din Crişcior, de v re o 32 de ani, preot neunit. E acuzat de a fi luat parte
6. Ibidem.
7. Acad. Ştefan Pascu, op. cit., p. 232; Nicolae Densuşianu, op. cit., p. 161.
8. D. Prodan, op. cit., p. 290; Nicolae Densuşianu, op. cit., p. 163.
9. Ibidem.
10. Nicolae Densuşianu, op. cit., p. 163— 164.
11. D. Prodan, op. cit., p. 424.
12. Ibidem, voi. II, p. 244—245.
13. Ibidem, p. 248.
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cu alţi soţi la prădarea magnaţilor şi nobililor unguri în diferite locuri,
dar mai ales în Crişcior şi Brad, că a fost conducător şi aţîţător, tulbu
rător al păcii şi liniştii publice... Ca înainte mergător şi conducător al
prădătorilor, corifeu şi aţîţător al poporului la răscoală, să i se taie capul
şi ca un terifiant exemplu pentru alţii să i se înfigă în ţeapă, iar corpul
să-i fie pus pe roată» 14. Popa Costan făcea parte din cei 36 de condam
naţi la moarte de comisia de judecată l5.
Din închisoarea de la A lb a Iulia, «cu o muncă de Sisif, Horea cel
Tînăr şi alţii asemenea lui sfredelesc zidul cazematei şi prin spărtura
făcută, 30— 35 de condamnaţi, tineri şi de vîrstă înaintată, între ei şi
septuagenarul căpitan Ursu Joldeş din Albac, reuşesc să se strecoare,
în ziua de 6 august 1785, prin şanţul cetăţii şi să se îndrepte spre munţi.
Sînt căutaţi, urmăriţi, potere adevărate se organizează în acest scop.
Rînd pe rînd se reîntorc la casele lor, sub ocrotirea amnistiei impe
riale ; H orea cel Tînăr de asemenea, între ultimii, la 13 septembrie 1785.
Intre cei fugiţi din închisoarea de la A lb a Iulia a fost şi Popa Costan
din Crişcior. Liber acum, a început să activeze iarăşi pentru dobîndirea
libertăţii. Ca urmare, sub conducerea lui M ihai Turcin din Crişcior l6,
cnez pus de Crişan şi a lui Gheorghe Marcu, fost locotenent al lui Crişan,
au început să se adune mai mulţi români la Crişcior. A fost trimisă
armata ; cei doi conducători au fost prinşi, de asemenea şi Popa Costan
şi astfel lucrurile s-au liniştit» 17.
Lucrurile s-au liniştit numai prin condamnarea lor la moarte, fiind
şi ei «fr în ţi pe roată», dar «je rtfe le lo r au prins rădăcini în sufletul popo
rului nostru hotărlrea de a lupta pentru libertate pînă la deplina ei în 
truchipare», aşa cum le cinsteşte memoria Troiţa com em orativă din
C rişcjor şi istoria poporului român.

14.
15.
16.
17.

Ibidem, p. 496.
Nicolae Densuşianu, op. cit., p. 481.
Inscripţia Troiţei menţionează însă pe Gheorghe Adam.
Acad. Ştefan Pascu, op. cit., p. 395— 396.

•D O C V h U N T 5 \ R 6 •
T R IC O L O R U L R O M Â N E S C M Ă R T U R IE PESTE V E A C U R I
A P E R M A N E N Ţ E I ŞI C O N T I N U I T Ă Ţ I I P O P O R U L U I R O M Â N ,
A A S P IR A Ţ I I L O R L U I SPRE U N I T A T E ŞI I N D E P E N D E N Ţ A
Alexandru M. IO NIŢĂ

Problema originii drapelului naţional şi a paternităţii alegerii celor
trei culori, roşu, galben şi albastru, care-1 alcătuiesc, a fost dezbătută
încă de la începutul secolului nostru într-o serie de lucrări, unele atri
buind adoptarea lui R evoluţiei din anul 1848
altele susţinînd părerea
că el ar proveni din contopirea, după Unirea de la 1859, a steagului mun
tenesc cu cel m oldovenesc 2, sau că ar fi opera lui Alexandru Dimitrie
Ghica, domnitorul Ţării Româneşti (1834— 1842), din iniţiativa căruia tri
colorul a fost instituit ca steag al armatei muntene la 18343.
In anii din urmă, chestiunea a fost reluată de cercetători care au
demonstrat, pe temei istoric, că cele trei culori de pe drapelul patriei
sînt simbolul unităţii naţionale sub M ihai Viteazu l 4, avînd în armonioasa
şi expresiva lor îmbinare o existenţă m ilen ară5.
Abordînd şi noi problema originii culorilor naţionale şi a semnifi
caţiei reunirii lor pe acelaşi stindard, ajungem la concluzia, formulată
chiar în titlu, că tricolorul românesc, păstrat timp de veacuri în simbolu
rile heraldice ale poporului nostru, are adinei semnificaţii istorice, exprimînd legăturile permanente existente între românii de pe ambele versante
ale Carpaţilor, idealurile de unitate şi independenţă nutrite de poporul
român de-a lungul întregii sale existenţe.
N e propunem, în cele ce urmează, folosind datele acumulate între
timp în literatura istoHcă, să aducem noi argumente în sprijinul acestei
afirmaţii.
1. P. V. Năsturel, Steagul, Stema Română, însemnele domneşti, Trotee, Bucureşti,
1903, p. 54— 57.
2. Anton Velea, Steagurile României, în «Enciclopedia Română», voL 1, Bucureşti,
1936, p. 73— 82.
3. I. Popovici, Organizarea armatei române, voi. I, Roman, 1900, p. 95 ; G-ral Radu
Rosetti, Cind s-a adoptat steagul tricolor la noi, în «Analele Acad. Române», Memo
riile Secţiunii istorice, Seria a III-a, Tomul XI, Memoriul 2, Bucureşti; 1930, p. 8— 10.
4. Marcel Sturza-Săuceşti şi Alexandru I. Gonţa, Tricolorul românesc, simbol al
unităfii naţionale sub Mihai Viteazul, în «Reviista Arhivelor», nr. 2/1968, p. 69— 77.
5. Marius Bizerea, Tricolorul românesc peste veacuri, în «Magazin istoric», nr.
9/1970, p. 50— 51.
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După cum se ştie, introducerea oficială a .celor trei culori, — roşu,
galben şi albastru — , în componenţa drapelului românesc s-a înfăptuit
la 14 octombrie 1834. La cererea domnului muntean, sultanul a încuviinţat
printr-un hatişerif înfăţişarea steagurilor cu care urmau să fie dotate
navele com erciale româneşti şi unităţile oştirii pămîntene. Pentru coră
biile negustoreşti se prevedea «steag cu faţa galbenă şi roşie, avînd pe
dînsul stele şi la m ijloc pasăre albastră cu cap», iar pentru armată «steag
cu faţa roşie, albastră şi galbenă, avînd şi acesta stele şi pasăre cu cap
la m ijloc » 6.
Ca urmare, drapelele cu care au fost înzestrate unităţile militare
muntene în toamna anului 1834, prim ele din istoria armatei române m o
derne, erau tricolore, avînd benzile dispuse orizontal, «roşu deasupra,
galben la m ijloc şi albastru jos. în m ijlocul cîmpului pînzei, pe un scut
alb, se afla o acvilă în zbor încoronată princiar şi cruciată cu aur» 7. în
porunca dată oştirii cu prilejul înmînării lor solemne, domnitorul arăta,
între altele,, că «steagurile acestei de Dumnezeu păzite ţări din vechime
au fost fala oştirilor sale şi semnele slavei lor. M iliţia românească, or
ganizată pe temeiuri de regulă şi disciplină, dobîndeşte iarăşi acel drept
din vechim e şi primeşte steagurile sale cu feţele naţionale» 8, lăsînd a
se înţelege că tricolorul reprezintă neamul românesc, că este expresia
fiinţei sale naţionale, simbolul sacru către care se îndreaptă aspiraţiile
tuturor românilor adunaţi în jurul lui.
în timpul Revoluţiei din anul 1848, însă, tricolorul a devenit în Ţara
Românească însemnul naţional, principalul element constitutiv al dra
pelului de stat. Guvernul revoluţionar, prin decretul nr. 1 din 14 iunie
1848, a hotărît ca drapelul ţării să aibă «tre i c u lo r i: albastru, galben şi
roşu», iar pe pînză să fie înscrise cuvintele «Dreptate, F ră ţie »9. O lună
mai tîrziu, «văzînd că nu s-a înţeles încă cum trebuiesc făcute stindar
dele naţionale», decretul guvernamental nr. 252, din 13 iulie 1848, pre
ciza din nou că «stindardele v or fi tricolore. Culorile sînt : albastru
închis, galben deschis şi roşu carmin». Ele v o r fi dispuse vertical şi vor
fi aranjate în ordinea următoare : «lîn gă lemn vine albastru, apoi galben
şi apoi roşu fîlfîin d » J0.
Adoptarea tricolorului ca drapel naţional nu s-a datorat unor situa
ţii de conjunctură şi nici influenţelor străine, ci a fost urmarea existen
ţei unei tradiţii mai vechi, care avea rădăcini adînci în lupta poporului
nostru pentru eliberare naţională şi socială. Este semnificativă, în acest
sens, precizarea categorică făcută de Ministrul trebilor din afară al
Ţ ării Româneşti într-o notă adresată în zilele revoluţiei, lui Emin paşa :
«C ulorile eşarfului ce purtăm noi diriguitorii nu sînt de datină modernă.
N o i le-am avut încă de mai înainte pe steagurile noastre» n . Dar nu
precizează de cînd anume.
6. «Buletinul-Gazetă oficială a Ţării Româneşti», nr. 34 din 14 octombrie 1934,
p. 144.
7. « Anuarul Prinţipatului Ţării Romaneşti*, Bucureşti, 1842, p. 118.
8. I. Popovici, op. cit., p. 96.
9. « Anul 1848 în Principatele Române», Tomul I, Bucureşti, 1902, p. 567.
10. Ibidem, Tomul II, p. 477.
11. C. Căzănişteanu, Trei culori cunosc pe lume, în «Magazin istoric», nr. 8/1967,
p. 36.
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Scos din folosinţă odată cu intervenţia străină din toamna anului
1848, tricolorul va fi reintrodus ca drapel naţional la 1 septembrie 1863
de către Alexandru loan Cuza. El avea însă culorile dispuse orizontal,
redate roşu, galben, albastru, şi se va menţine în această alcătuire pînă
în anul 1867 cînd, punîndu-se din nou problema însemnului nostru na
ţional, comisia însărcinată cu stabilirea drapelului ţării şi-a însuşit pro
punerea lui N. Golescu, fostul paşoptist care nu uitase «ceea ce îi era
atît de scump» 12, ca «culorile să fie aşezate cum era la 1848» 13, adică
vertical, în ordinea albastru, galben, roşu, ordine care s-a păstrat pînă
azi. Referindu-se la originea şi semnificaţia drapelului de stat românesc,
M ihail Kogălniceanu preciza în şedinţa parlamentului din 26 martie 1867
c ă : «Drapelul tricolor cum este astăzi, nu este drapelul Unirii Princi
patelor. El este un ce mai înalt. El este însuşi drapelul naţionalităţii
române din toate ţările locuite de rom âni» 14.
Rezultă din cele de mai sus că M ihail Kogălniceanu şi generaţia sa
primiseră tricolorul, prin. tradiţia străbună, de la înaintaşi şi odată cu
el şi explicaţia însemnătăţii, a simbolului pe care el îl reprezenta pentru
toţi românii. Este, deci, fără îndoială că în perioada modernă s-a păs
trat o tradiţie mai veche, din bătrîni, a tricolorului, de vrem e ce stau
mărturie despre aceasta cuvintele lui Alexandru Dimitrie Ghica, adre
sate Guvernului revoluţionar şi precizarea lui M ihail Kogălniceanu. Dar
unde se află izvorul de la care porneşte tradiţia ?
Intre numeroasele lucrări al căror obiect îl formează trecutul istoric
al poporului nostru, se află şi cartea istoricului german J. F. Neigebaur
consacrată Transilvaniei şi publicată la Braşov în 1851, în care se face
menţiunea că cele trei culori ale drapelului românesc sînt o moştenire
de pe timpul Daciei Traiane 15.
Dar cea mai veche însemnare cunoscută pînă acum în care trico
lorul este prezentat ca formînd culorile Daciei, o găsim în N ov e lla XI,
dată la 14 aprilie 535-de către împăratul Justinian I (527— 565) cu pri
lejul fixării teritoriilor supuse Arhiepiscopiei din Justiniana Prima, ce
cuprindea, alături de regiuni din Panonia secunda, părţi din fosta Dacie
romană, formată din Dacia cisdanubiană (Dacia M editeraneea şi Dacia
Ripensis) şi Dacia transdanubiană, aceasta din urmă fiind alcătuită din
ţinuturile vecin e cu Dunărea, de la gura Tisei pînă la vărsarea Oltului,
ale Banatului şi Olteniei.
Decretul im perial care stabilea şi însemnele acestor teritorii, descrie
astfel stema Daciei Justiniane : «Din partea dreaptă, în prima diviziune
scut roşu în m ijlocul căruia sînt văzute turnuri, însemnînd Dacia de
dincolo, în a doua diviziune scut ceresc (de culoarea cerului, adică
albastru — n.n.) cu semnele tribului burilor, ale căror două laturi (m ar
gini — n.n.) sînt albe, iar m ijlocul (cîmpul dintre cele două scuturi —
n.n.) auriu (galben — n.n.)» 16.
12. P. V. Năsturel, Steagul, Stema'Română..., p. 71.
13. Ibidem.
14. Ibidem.
15. J. F. Neigebaur, Dacien aus der Uberresten des Klassischen Alterthums mit
besonderer Rucksich auf Siebenburgen. Topographische Zusammengestellt, Braşov, 1851.
16. Marius Bizerea, op. cit., p. 50.
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Deducem din interpretarea acestui simbol heraldic că scutul albas
tru, cu însemnele tribului burilor, reprezenta acea parte a Daciei Traiane
aflată încă sub stăpînirea efectivă a lui Justinian, respectiv Banatul şi
O ltenia de azi, sau fosta Dacie M alvensis, locuită de buri, cel mai repre
zentativ trib al dacilor, precum şi o zonă a Transilvaniei ce se întindea
de-a lungul drumului com ercial care ducea spre regiunile aurifere din
M unţii Apuseni, unde săpăturile arheologice au confirmat existenţa aşe
zărilor romane pînă în secolul al V l-lea, adică fosta Dacie Porolissensis.
Scutul roşu, însemnînd D ada de dincolo, se referă la sudul şi centrul
M old ovei, altă parte a Daciei Traiane pe care Imperiul roman de răsărit
o considera posesiune a lui, cel puţin în principiu, dar care se găsea în
afara teritoriului deţinut e fectiv de către romani, precizarea Dacia de
dincolo avînd în vedere tocmai poziţia geografică şi politică deosebită
a acestei părţi a Daciei. M ijlocu l auriu, respectiv cîmpul galben dintre
cele două scuturi (roşu şi albastru), reprezintă, fără îndoială, Muntenia
de astăzi sau fosta M oesie Inferioară.
Se ştie că armatele lui Justinian, urmărind refacerea Imperiului ro
man în vech ile lui hotare, au cucerit A frica de nord-vest de la vandali,
Italia de la ostrogoţi, sudul Spaniei de la vizigoţi, iar gepizilor le-a luat
teritoriile dintre Tisa şi Dunărea de Jos,
întinzîndu-şi stăpînirea^ în
Banat, Munţii Apuseni, O ltenia şi Muntenia. ImDeriul roman de răsărit
se considera, însă, stăpîn asupra întregii Dacii. Această pretenţie era
exprimată prin prezenţa pe stema Daciei Justiniane a însemnelor tutu
ror provinciilor fostei Dacii Traiane, atît a celor de la sudul Carpaţilor
cît şi a celor de la nordul lor.
Prin urmare, cele trei culori, roşu la dreapta, galben la m ijloc şi
albastru la stînga, din stema Daciei Justiniane, aşezate în ordinea şi în
poziţia culorilor drapelului românesc de astăzi, se referă la Dacia Traiană,
confirmînd afirmaţia lui J. F. N eigebaur că tricolorul românesc este o
m oştenire de la începuturile mileniului întîi d. Hr.
Transmise din generaţie în generaţie ele dovedesc, împreună cu
celelalte mărturii de cultură materială descoperite pe pămîntul patriei,
statornicia românilor în vatra în care s-au plămădit ca popor unitar, prin
simbioza daco-romană, rezistenţa lor în faţa urgiei vrem urilor şi a v a 
lurilor succesive ale neamurilor migratoare, lupta neîntreruptă pentru
afirmarea existenţei, a idealurilor de unitate şi independenţă.
Străbătînd vicisitudini istorice care i-au îm piedicat să-şi alcătuiască
un singur stat, românii, grupaţi de o parte şi de alta a Carpaţilor, au
fost mereu conştienţi că sînt fiii aceluiaşi popor, că îi unesc cu o le 
gătură de nedesfăcut originea şi limba lor comună, identitatea lor de
aspiraţii, de interese, felul lor de a fi, de a gîndi şi a simţi. Ei au înţeles
de timpuriu că pentru a-şi putea apăra glia primejduită de imperii şi
regate hrăpăreţe trebuiau să fie uniţi, că pentru a putea trăi liberi şi
a-şi orîndui viaţa p otrivit propriilor interese legitim e era necesar să se
înmănuncheze laolaltă, într-un unic şuvoi de simţire şi acţiune, toată
suflarea românească. Tocmai această strînsă intercondiţionare dintre
unitate, libertate şi progres este mesajul înalt purtat peste veacuri de
tricolorul românesc.
Puternic legaţi de tradiţiile şi marile virtuţi ale înaintaşilor, ro 
mânii au păstrat, deci, neîntinate, cu demnitatea ce le e caracteristică,
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şi vech ile culori ale Daciei Traiane, roşu, galben, albastru, dar, obligaţi
fiind să trăiască timp îndelungat despărţiţi în trei principate — M oldova,
Muntenia şi Transilvania — ei au făcut din fiecare culoare cîte un stin
dard pentru fiecare principat, expresie a permanenţei şi continuităţii
lor pe pămîntul strămoşesc pe care nu l-au părăsit nici un moment, iar
din reunirea acestora pe acelaşi drapel, adică din tricolor, simbolul unor
grele şi necontenite eforturi pentru realizarea unităţii. Că la această
concluzie conduce în mod firesc cercetarea realităţii istorice, vom în
cerca să arătăm în cele de mai jos.
Se ştie că steagul M old ov e i avind bourul, pe o parte, şi Sf. Gheorghe
călare pe un cal alb în luptă cu balaurul, pe cealaltă parte, era de cu
loare roşie. Făurit probabil de Bogdan I (1359— 1365) la întem eierea
ţării, care a preluat culoarea roşie, transmisă de tradiţie, din vrem ea
Daciei Traiane, el a fost păstrat identic de urmaşii săi în domnie. în
timpul lui Ştefan cel M are (1457— 1504) steagul era din atlas roşu 17 şi
avea reprezentat, pe o faţă, pe Sf. Gheorghe încoronat de doi îngeri,
stînd în jilţ şi cu picioarele supunînd un balaur cu trei capete, iar pe
cealaltă faţă era reprodusă stema ţării (capul de b o u r)18. Steagul dom
nesc al lui Ieremia M o v ilă (1595— 1606), capturat de M ihai Viteazul, în
martie 1601, în lupta de la Gorăslău, avea fondul roşu cu o bordură
galbenă deschisă, iar la m ijloc capul de bour 19. C ălătorii poloni în tre
cere spre Constantinopol, Samuel Twardowski la 1622 şi Ioan Gninski
la 1677, îl m enţionează ca fiind din damasc şi din aceeaşi culoare ro ş ie 20.
Pe un document emis la 1817 de Scarlat Calimachi (1812— 1819) se văd
în culori două steaguri r o ş ii21. în timpul lui M ihail Şuţu (1819— 1821)
pe stindardele M old ov e i apare Sf. Gheorghe călare, pe fond roşu 2-\ La
fel, steagul armatei m oldoveneşti sub M ihail Sturdza (1834— 1849) avea
bourul în m ijloc şi în fiecare colţ cîte un pătrat mare roşu 23( iar cel al
lui Alexandru G rigore Ghica (1849— 1856) era în întregime roşu cu o
cruce albastră în centru M.
Iată suficiente d ovezi care atestă că steagul românilor m oldoveni a
fost de-a lungul istoriei o flamură de culoare roşie şi explică, totodată,
originea acestei culori de pe drapelul naţional.
Trecînd acum în Muntenia constatăm că steagul cel mare al ţării
pe timpul lui M ihai Viteazu l (1593— 1600), descris de cavalerul italian
Ciro Spontoni, era din damasc galben-auriu, care cu vrem ea s-a d eco
lorat în alb, avînd la centru o acvilă neagră stînd pe o ramură verde
de ienupăr şi ţinînd în cioc o cruce patriarhală r o ş ie 25. A celaşi stin
dard galben-alburiu e menţionat — fără să fie şi descris — de două
ştiri de origine polonă, din 19 şi 29 mai 1600, relative la lupta de la
17. R. Rosetti, Steaguri,, prupure (polemici). Bucureşti, 1938, p. 1— 7.
18. P. V. Năsturel, Steagul, Stema Română..., p. 1—‘12.
19. Anton Velea, art. cit., p. 76.
20. P. P. Panaitescn, Călători poloni în jările române, Bucureşti, 1930, p. 17, TI.
21. P. V. Năsturel, Steagul. Stema Română..., p. 43.
22. ibidem.
23. Ibidem, p. 51—53.
24. Ibidem, p. 63.
25. C. Spontani, Historia dela Transilvania, Veneţia, 1638; P. V. Năsturel, Steagul,
Stema Română..., p. 13— 14.
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Hotin dintre M ihai şi Ieremia M o v ilă 26. Documentele vrem ii ne vorbesc
despre preţuirea pe care a acordat-o ilustrul v o ie v o d steagului ţării,
în care neîndoielnic vedea întrupată glia strămoşească pentru apărarea
căreia lupta. N ici în momentele grele, nici în clipele în care era piusă în
cumpănă însăşi viaţa sa, M ihai V o ie v o d n-a uitat de steag. Este semni
ficativ faptul că după bătălia de la Mirăslău, din septembrie 1600, cu
im perialii comandaţi de Basta, în care sorţii nu i-au surîs, M ihai nu s-a
retras de pe cîmpul de luptă pînă nu i s-a adus steagul ţării pe^ care,
strîngîndu-1 la piept, l-a luat cu sin e27.
A cest steag cu cîmpul galben, ce «era foarte vech i şi p rivit de ro 
mâni ca sfînt», după cum precizează acelaşi Spontoni, constituie «sem 
nul şi marca cea mai importanţă a Ţării Rom âneşti» sub N ea go e Basarab (1512— 1521) şi V lad Ţepeş (1456— 1462) şi îl însoţise pe M ircea cel
Bătrîn (1386— 1418) şi pe v o ie v o z ii de dinaintea lui pe cîmpurile de bă
tălie, fiind cu siguranţă o moştenire de la Basarab cel M are (1317— 1352)
care-1 primise, la rîndul său, prin tradiţie, din vrem ea Daciei Traiane şi-l
păstrase,la întemeierea ţării ca simbol al legăturilor cu înaintaşii.
Salvat de M ihai V iteazu l după înfrîngerea de la Mirăslău, el a fost
păstrat cu mare cinste şi de Radu Şerban (1602— 1611) ca steag al ţării
în vrem ea domniei sale. Relatînd prim irea la T îrgovişte a contelui Cam illo C avriolo, trimis de împăratul Rudolf II pentru a duce lui Radu
V od ă stindardul imperial, odată cu confirmarea titlului de principe al
Imperiului, tot Spontoni arată că la marea cerem onie care a avut loc
atunci la curtea domnească, a fost văzut şi steagul cel mare al ţării,
din damasc galben-alburiu, socotit sfînt, şi pe care voievod u l a poruncit
să fie purtat înainte 28.
Considerăm că aceste exemple, care fac dovada că steagul româ
nilor munteni a fost în Evul mediu de culoare galbenă, explică pe deplin
originea celei de a doua culori de pe drapelul nostru naţional.
Rămîne în discuţie culoarea albastru-;azur, care, aşa cum vom vedea
îi reprezintă pe românii transilvăneni.
Este cunoscut faptul că datorită asupririi naţionale la care au fost
supuşi de stăpînirea maghiară şi apoi de cea austro-ungară, românii,
deşi constituiau majoritatea populaţiei şi erau locuitorii autohtoni ai
Transilvaniei, n-au avut posibilitatea să-şi aleagă singuri culoarea dra
pelului şi n-au fost reprezentaţi printr-un simbol aparte pe steagul şi
stema principatului, nici în Evul mediu şi nici în epoca modernă. Ei au
avut, totuşi, un simbol propriu, culoarea albastru-azur, moştenită din
vrem ea Daciei Traiane pe care, dacă n-au putut s-o impună pe însem 
nele heraldice ale ţării datorită îm prejurărilor v itreg e ale istoriei, au
păstrat-o pe stemele de fam ilie şi au transmis-o, astfel, din generaţie în
generaţie ca expresie a vechim ii şi înfrăţirii lor cu glia străbună.
în sprijinul celor de mai sus menţionăm că în perioada dom inaţiei
maghiare, în timp ce stemele acordate nobililor saşi şi unguri au în ma
26. Dan Cerraovodeanu, Stindardul ce! mare al luj Mihai, în «Magazin istoric»,
nr. 7/1975, p. 14.
27. A. D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, voi. V, Bucureşti, 1928,
p. 290.
28. C. Razachevid, Un sol împărătesc la Radu Şerban, în «Magazin istoric», nr.
6/1970, p. 84—88.
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joritatea lor culoarea roşie, cele date fam iliilo r de origine română sînt
în exclusivitate de culoare albastru-azur. în colecţia heraldică J. Siebmacher, de pildă, unde sînt publicate aproape 2 500 de steme acordate
n obililor din Transilvania apar, pe lîngă armerii maghiare, săseşti şi
secuieşti, peste 500 de steme ale fam iliilor nobile româneşti care se pre
zintă sub forma unui scut avînd ca mobile, între-un cîmp întotdeauna
de azur (albastru), oşteni călări sau pedeştri, înarmaţi cu spade drepte
sau curbe, luptînd îm potriva unor turci, precum şi felurite animale şi
diverse alte însem ne29. De altfel, culoarea albastră a fost introdusă şi
pe însemnele heraldice ale unor fam ilii boiereşti din Muntenia şi M o l
dova tocmai pentru a desemna deţinerea unor posesiuni în Transilva
nia şi, totodată, legăturile existente în Evul mediu între Ţările Române.
In stema fam iliei Văcărescu, de exemplu, apare ca o dovadă a aparte
nenţei districtului Făgăraş la Ţara Românească, o cetate crenelată avînd
abordat, în dreapta sus, un drapel albastru 30.
Această scrupuloasă repartiţie a scuturilor după culori este credem
concludentă în a demonstra că albastrul-azur a reprezentat în decursul
vrem ii naţiunea română din Transilvania şi a clarifica originea celei de
a treia culori de pe drapel.
Se poate, deci, afirma că adunarea la un loc, pe acelaşi drapel, a
celor trei culori, roşul românilor m oldoveni, galbenul românilor mun
teni şi albastrul-azur al românilor transilvăneni, reprezintă o singură
ţară, alcătuită din p rovinciile ei M oldova, Muntenia şi Transilvania, şi
un singur popor. Nu mai încape nici o îndoială că la acest adevăr se
gîndea M ihail Kogălniceanu cînd spunea, în 1867, că tricolorul româ
nesc înseamnă naţionalitatea română din toate ţările locuite de români.
Dar cine este autorul contopirii lor într-un singur drapel îşi cînd s-a
înfăptuit aceasta ? Cercetarea istorică ne conduce, cum e şi firesc, la
M ihai Viteazul, primul unificator al ţărilor româneşti, care a întrunit
sub sceptrul său, în anul 1600, stăpînirea Munteniei, a Transilvaniei şi
a M old ovei.
Privită în contextul realităţilor politice ale vrem ii, unirea Ţărilor
Române, realizată prin geniul m ilitar şi iscusinţa diplomatică a lui M ihai
Viteazul, apare ca expresie concretă a polarizării în jurul lui a între
gului popor român, ce avea conştiinţa unităţii sale. Tocm ai existenţa
conştiinţei de neam la românii din cele trei Principate, a apartenenţei
lor la acelaşi unic popor, dorinţa lor de unire într-un singur stat, explică
opţiunea lui M ihai pentru înfăptuirea «planului dacic», care-şi propu
nea să reconstituie în formă românească vechea unitate politică pe care
o reprezentase în antichitate Dacia.
Călăuzit de dorinţa de a-i uni pe toţi rom ânii sub un singur stin
dard, temerarul conducător, care se intitula «Io M ihail V oievod , din mila
lui Dumnezeu domn al Ţării Româneşti şi Ardealului şi a toată ţara
M old ov e i», a făurit drapelul naţional prin contopirea culorilor de pe
steagurile celor trei Principate Româneşti, care de la el a devenit sim
bolul unităţii noastre naţionale. Această apreciere se bazează pe cerce
29. J. Siebmacher's grosses und altgemeines Wappenbuch, Band IV, TheiJ XII,
Heft 8, Niirnberg, 1898; Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România,
Bucureşti, 1977, p. 176.
30. Emanuel Hagi Moscu, Steme boiereşti din România, Bucureşti, 1918, p. 34.
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tarea diplom elor şi a stemelor pe care M ihai Viteazu l le-a acordat
— potrivit obiceiurilor vrem ii — după bătălia de la Şelimbăr din 18/28
octombrie 1599, atît v ite jilo r boieri munteni cît şi nobililor români şi
unguri din Transilvania care i s-au alăturat. Pe diploma acordată lui
Preda Buzescu, de pildă, apare un scut m ilitar timbrat de un coif închis
cu gratii, pe care stă o coroană antică din care iese figura unui leu.
De pe coama coifului şi de sub coroană este prinsă o flamură cu aspect
de mantie, în trei culori aşezate vertical, albastru la dreapta (steagul
românilor transilvăneni), galben la m ijloc (steagul românilor munteni)
şi roşu la stînga (steagul românilor m oldoveni) 31. Se cunosc pînă acum
peste 20 de diplome eliberate de cancelaria lui M ihai din Transilvania,
în anii 1599 şi 1600, cu steme care au tricolorul albastru, galben şi roşu
pe lambrechine, iar la unele şi pe scuturi32. Descoperirea în viitor a
unor noi diplome şi acte emise de m arele v o ie v o d v a întări afirmaţia
c'ă drapelul astfel îmbinat, prin gruparea în jurul culorii galben, aşezată
la m ijloc, a celor albastru şi roşu, toate dispuse vertical, a fost făurit de
M ihai Viteazul care, unind cu Ţara Românească mai întîi Transilvania şi
apoi M oldova, a refăcut în formă românească integritatea vech ii Dacii
şi a reînviat tricolorul din epoca romană, conferindu-i valoare de simbol
al unităţii noastre naţionale. Pentru înfăptuirea unirii într-un singur
stat a românilor din cele trei principate, M ihai Viteazu l a luptat pînă la
sacrificiul suprem al v ie ţii sale pe cîmpia de lîngă Turda. El a cimentat,
astfel, această unire şi a sfinţit drapelul naţional cu sîngele său.
Biruinţă temporară din punct de vedere politico-militar, izbînda lui
M ihai avea să dureze, însă, pe plan id eologic şi să stimuleze puternic
dezvoltarea conştiinţei naţionale. Măsurile întreprinse de el pe ansam
blul teritoriului românesc au întărit încrederea îţi forţa reprezentată de
unirea tuturor românilor. Creaţia politică a voievod ului român a d e ve 
nit, astfel, moment istoric de referinţă pe drumul constituirii statului
modern român. C ei ce şi-au asumat după M ihai
conducerea Ţărilor
Române au căutat, în funcţie de îm prejurările istorice, să-i urmeze pilda,
iar tricolorul românesc făurit de el a fost păstrat cu sfinţenie secole de-a
rîndul şi transmis din generaţie în generaţie, întruchipînd pînă azi idea
lul de peste veacuri al unităţii tuturor românilor.
în perioada de după M ihai Viteazul, datorită stabilităţii interne,
Ţara Românească va continua să îndeplinească rolul de portdrapel al
luptei pentru neatîrnare şi al unităţii româneşti. De aici vor porni cele
mai multe iniţiative, pe plan atît politic cît şi spiritual. Faptul s-a re
flectat şi pe tricolor unde culoarea galbenă, reprezentîndu-i pe românii
munteni, este aşezată la m ijloc, fiind încadrată, de o parte şi de alta,
de culoarea roşie şi de cea albastră, atestîndu-se şi în felul acesta că
unirea tuturor românilor s-a făcut avînd Ţara Românească, cu capitala
la Bucureşti, drept centru de activitate şi realizare politică a unităţii
naţionale.
Nesem nalat în documentele prim elor trei decenii ale secolului al
X V II-lea, tricolorul reapare în timpul lui M atei Basarab (1632— 1654),
31. Ibidem, p. 43.
32. J. Siebmacher, op. cit., cap. Adel von Siebenburgen, p. 49— 206 ; Ion Puşcariu,
Familiile nobile române din Transilvania, voi. I şi II, Sibiu, 1892— 1795.
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ales domn al M unteniei fără învoirea Porţii, dar pe care sultanul a fost
nevoit să-l recunoască de teama puterii m ilitare a ţării, precum şi a
alianţei cu Transilvania, aflată la rîndul ei în relaţii de bună înţelegere
cu M oldova. El s-a manifestat permanent ca un adversar al Imperiului
otoman, faţă de care a păstrat o atitudine demnă, fiind hotărît la n evoie
să reziste şi cu armele. In acest sens, rezidentul habsburgilor la Constantinopol, Rudolf Schmidt, scria în 1643 că turcii «se tem de M atei şi-l con
sideră aproape ca pe un al doilea M ihai V o d ă » 33. Cu ajutorul oştirii,
mereu gata de acţiune, el a înlăturat două încercări otomane, în 1636
şi 1647, de a-1 scoate din domnie.
Desigur, domnul muntean era conştient că restaurarea deplină a
independenţei ţării devenea posibilă numai printr-o acţiune comună a
celor trei Ţări Româneşti, capabile să întreprindă cu succes o ofensivă
de proporţii care să înlăture dominaţia Imperiului otoman. Iată de ce,
in timpul său, relaţiile politice dintre Muntenia şi Transilvania au îm
brăcat forma unui tratat de alianţă, încheiat la 17 iulie 1635, care a fost
reconfirmat şi întărit în mai multe rînduri (1637, 1638, 1640 şi 1647). în
pofida unor situaţii conflictuale cu M oldova, între cele trei Ţări Româ
neşti s-a ajuns, totuşi, la un sistem de alianţă comună sub forma înţe
legerilor bilaterale dintre Transilvania şi celelalte două ţări, iar în urma
împăcării intervenite la 1644 între domnul muntean şi cel moldovean,
s-au ivit posibilităţi mai mari de acţiune comună. în cadrul alianţei din
tre cele trei Ţări Româneşti, încheiate în scopul luptei de eliberare de
sub dominaţia otomană, M atei Basarab, care afirmase încă din 1632 că
«de cine ne vom teme dacă ţările noastre v o r păstra buna înţelegere de
pînă acum ? în afară de Dumnezeu, de nim eni» 34, se bucura de multă
autoritate, contemporanii numindu-1 «prea luminatul stăpîn şi v o ie v o d
al acestor ţări d acice» 35.
Strădaniile lui M atei Basarab de refacere, pe cale diplomatică a
alianţelor, a unităţii Ţărilor Române, întreruptă prin moartea lui Mihai,
s-a concretizat şi în reintroducerea tricolorului, într-o formă permisă de
îm prejurările vrem ii, printre însemnele oficiale ale autorităţii domneşti.
Se cunosc pînă acum două documente de la M atei Vodă, care au pecetea
legată cu un şnur în culorile drapelului naţional : Sigiliul cel mare
rotund al Ţării Româneşti, de pildă, confecţionat din ceară roşie, este
ataşat hrisovului din 27 noiembrie 1640, prin care un număr de mînăstiri
pămîntene au fost scoase de sub închinarea către Locurile Sfinte, cu un
şnur împletit din mătase roşie, galbenă şi albastră3®. Era şi firesc ca
un asemenea document, prin care se adopta o măsură importantă pentru
ţară, o adevărată secularizare, constînd din ridicarea dreptului unor
mînăstiri de la M untele Athos de a exploata bunurile a 22 de mînăstiri
româneşti închinate acestora, să fie scris în limba română, să aibă m o
nograma şi iscălitura domnului în autograf 37, şi să fie întărit cu însemnul
tricolorului, mărturie a aspiraţiilor poporului nostru spre unitate şi in
33. Matei Vlad, Matei Basarab şi epoca sa, in «Magazin istoric», nr. 8/1977, p. 39.
34. I. Lupaş, Documente istorice transilvane, I (1599— 1699), Cluj, 1940, p. 171.
35. Matei Vlad, op. cit., p. 38.
36. P. V. Năsturel, Novo plantatio şi regii României moştenitori ai împăraţilor
Bizanţului, în «Revista pentru istorie, arheologie şi filologie», voi. XV, 1914, p. 57—80.
37. N. Şerbănescu, Istoria mînăstirii Snagov, Bucureşti, 1944, p. 58.
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dependenţă. T ot cu un şnur de mătase roşie, galbenă şi albastră este
ataşat sigiliul m ijlociu al voievod ului muntean la hrisovul din 20 august
1648 prin care se făceau unele danii mînăstirii Radu Vod ă 38 şi, desigur,
asemenea documente avînd tricolorul drept legătură a peceţii de per
gament, trebuie că au m ai,fost emise de cancelaria lui M atei Basarab,
dar, fie că nu ni s-au păstrat, fie că n-au fost încă descoperite. Credem,
însă, că numai şi aceste două exem ple fac pe deplin dovada că şi M atei
Basarab, în condiţiile istorice ale domniei sale, a dat expresie năzuinţe
lor de veacuri ale românilor către unitate şi neatîrnare, sintetizate în
tricolor, făcînd din îndemnul naţional imbold în realizarea acestora şi,
totodată, m ijloc de a le transmite urmaşilor.
Continuînd opera înaintaşilor săi de apărare a intereselor tuturor
românilor, Şerban Cantacuzino (1674— 1688) a întocmit planuri măreţe
de eliberare totală de sub jugul otoman al celor trei ţări surori şi de
unire a lor într-un singur stat, ce urma să se afle sub conducerea lui 39,
voind, ca şi M atei Basarab, să-l imite în această privinţă pe M ihai
Viteazul. în acest scop, el a încheiat, la 1 iunie 1685, la Făgăraş, «în
numele tradiţiei de prietenie şi apropiere a celor două ţ ă r i» 40, un tratat
de alianţă veşnică cu M ihail A p affi al Transilvaniei. Cei doi principi
se angajau să se ajute reciproc de orice lovitu ri îndreptate îm potriva
lor, fie de turci, fie de alte puteri. în anul următor, Şerban Vodă, după
ce a m ijlocit înscăunarea lui Constantin Cantemir (1685— 1693), a în
cheiat cu acesta la Bucureşti o înţelegere de aderare a M old ov e i la
alianţa perpetuă dintre Muntenia şi T ransilvania41.
Făurirea blocului antiotoman al celor trei Ţări Române, pe baza în
ţelegerilor bilaterale iniţiate de Şerban Cantacuzino în anii 1685 şi 1686,
care a avut o mare importanţă în lupta poporului nostru pentru unitate
şi independenţă, a fost prefigurată de introducerea tricolorului pe steagul
Ţării Româneşti. C ele trei culori ale drapelului naţional, exprimînd idea
lul de unitate al românilor de pretutindeni, se pot şi astăzi vedea pe
steagul care l-a însoţit pe Şerban Cantacuzino la asediul Vienei.
După cum se ştie, în anul 1683 turcii au împresurat Viena, piedica
cea mai de seamă în calea pătrunderii lor în inima Europei, cerînd şi
v oie v o zilo r români, în virtutea vech ilor obligaţii faţă de Poartă, să par
ticipe la această expediţie. Deşi au fost obligaţi de turci să lupte îm po
triva creştinilor, ei au acţionat în sprijinul asediaţilor prin solii încura
jatoare sau prin intervenţii militare sim ulate42. Sub zidurile V ien ei s-a
realizat atunci o acţiune antiotomană românească — e drept mascată —
care izvora dintr-un imbold de solidaritate etnică şi creştinească. C el
mai activ în această acţiune a fost Şerban Cantacuzino, convins că o
lovitură puternică prim ită de turci la Viena, departe de bazele lor, putea
fi decisivă. Pasivitatea domnului m oldovean Gh. Duca, dar mai ales ac
ţiunile lui Şerban Cantacuzino au .Contribuit într-o măsură însemnată la
38. V. A. Urechia, Schite de sigilogralie românească, Bucureşti, 1891, p. 1— 17.
39. N. Iorga, Genealogia Cantacuzinilor, Bucureşti, 1902, p. 235—241.
40. A. Veress, Documente privitoare ia istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Ro
mâneşti, voi. XI, 1936, p. 224.
41. I. Bianu şi N. Hodoş, Bibliografia românească veche (1508— 1830), voi. I,
Bucureşti, p. 263—264.
42. N. Iorga, Istoria Românilor, voi. IV, Bucureşti, 1937, p. 126.
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salvarea Vienei, oferind creştinilor răgazul necesar pentru regruparea
forţelor şi pentru declanşarea contraofensivei. Prevăzînd sfîrşitul de
zastruos al expediţiei, Şerban V od ă s-a gîndit să lase locuitorilor ora
şului un semn care să le amintească de sprijinul prietenesc acordat de
el în timpul asediului turcesc, acesta fiind, după obiceiul românesc al
vrem ii, o troiţă, adică o cruce. El a poruncit oamenilor lui să facă o
cruce mare de stejar avînd sculptată în m ijloc icoana M aicii Domnului,
iar dedesubt o inscripţie latinească ce arăta cît de mari erau simpatiile
lui pentru cauza creştinătăţii, pe care a ridicat-o chiar pe locul unde
îşi avusese tabăra 43.
Odată cu această cruce, Şerban Cantacuzino a lăsat pe cîmpul de
luptă de sub zidurile V ien ei şi un steag, care a ajuns mai tîrziu la Muzeul
din Dresda, de unde a fost adus, în 1937, în ţară şi expus la M uzeul
M ilitar din Bucureşti. El este de mătase, din trei fîşii orizontale cusute
între ele cu aţă galbenă, şi are o singură faţă, fiind lipit pe un suport
de pînză. In m ijloc se află Iisus Hristos aşezat pe un tron împărătesc,
ţinînd cu o mînă Evanghelia deschisă, sprijinită pe genunchi, pe care
se află o inscripţie, iar cu cealaltă binecuvîntează. în dreapta Mîntuitorului, sus, se află scris în româneşte «V ite jia dreaptă să biruiască», iar
dedesubt, trei stele cu cîte şase raze. Deşi s-au deteriorat cu vremea,
cele trei culori ale drapelului românesc se pot şi astăzi uşor distinge.
Cîmpul steagului este galben auriu, haina cu care este îmbrăcat Iisus
este roşu aprins, iar veşmîntul de deasupra albastru-azur. Aceleaşi
culori apar şi pe detaliile steagului. Astfel, nimbul, gulerul, brîul şi
dunga ce uneşte umărul cu brîul hainei lui Iisus sînt galbene. M arginile
cărţii, perna de pe scaun şi inscripţia din dreapta sînt roşii, identice cu
haina Mîntuitorului. Faţa, m îinile şi picioarele lui Iisus sînt roşu-Bordeaux, iar jilţul şi cele trei stele roşu-brun sau sepia. Perna de la p icioa
rele Mîntuitorului este de culoarea albastru înch is44. Steagul trebuie
să fi avut pe cealaltă faţă, care astăzi nu se mai poate vedea din cauza
suportului de pînză ce i-a fost aplicat, o cruce asemănătoare celei de
stejar, căreia i-a servit cu siguranţă ca model, precum şi icoana M aicii
Domnului şi stema Ţării Rom âneşti45.
Iată, deci, că şi Şerban Cantacuzino a exprimat prin tricolor, trans
pus pe steagul ţării, după obiceiul vrem ii, printr-o scenă din icon ogra
fia bisericească, conştiinţa unităţii de neam, limbă şi teritoriu, de viaţă
economică şi spirituală care legau pe românii din cele trei Principate,
ducîndu-i deseori pe acelaşi cîmp de luptă îm potriva duşmanilor, iar
pe v o ie v o zii lor la iniţierea unor acţiuni diplom atice şi militare comune.
Deşi n-a ajuns să-şi pună în aplicare planul său de luptă, deoarece a
murit pe neaşteptate, Şerban V od ă are meritul de a fi trasat coordona
tele politicii externe ale celor trei Ţări Române, deschizînd calea pe care
o v or urma Constantin Brâncoveanu în Muntenia şi Dimitrie Cantemir
în M oldova.
N ep ot şi succesor al lui Şerban Cantacuzino, Constantin Brîncoveanu (1688— 1714) a avut, datorită abilităţii sale politice, una dintre
43. P. V. Năsturel, Steagul, Stema Română.,., p. 22—28.
44. Ibidem, p. 17—21.
45. Ibidem, p. 29..
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cele mai lungi domnii din istoria Ţării Româneşti. Domnie de progres
econom ic şi de puternică afirmare culturală şi artistică, în care iniţia
tiva personală a domnului a avut un rol însemnat, ea s-a concretizat şi
prin prestigiu internaţional, îndeosebi în lumea ortodoxă.
Inţelegînd că numai prin forţa armelor nu va putea înlătura stăpînirea turcească, Constantin Brâncoveanu a căutat, pe cărările deseori
întortocheate ale diplomaţiei, să încadreze ţara în marile alianţe antiot©mane, să o apropie de Habsburgi sau de Rusia ţaristă, urmărind, astfel,
să restaureze drepturile suverane ale Ţării Româneşti. încercînd să pro
fite atît de rivalitatea austro-turcă cît şi de cea ruso-turcă, pentru a putea
păstra neatîrnarea ţării, Constantin Brâncoveanu a iniţiat sisteme de ali
anţă şi negocieri de tratate. Tratatul pregătit de Şerban Cantacuzino cu
habsburgii a fost primit şi de Brâncoveanu, care a acceptat suzeranitatea
Austriei în schimbul recunoaşterii de către aceasta a independenţei
Ţ ării Româneşti. In acelaşi timp, păstrînd supunerea faţă de Poartă, el
a întreţinut raporturi strînse şi cu Rusia, care au dus la încheierea unui
tratat prevăzînd sprijin în vederea eliberării de sub dominaţia otomană.
O înţelegere asemănătoare fusese încheiată cu ţarul şi de Dimitrie Cantemir, domnul M old ovei.
Tim p de un sfert de veac Constantin' Brâncoveanu a reuşit, astfel,
să menţină poziţia autonomă a Ţ ării Româneşti între cele trei Imperii
concurente în sud-estul Europei. Dacă în vrem ea domniei lui sabia lup
tei pentru unitate şi libertate naţională a fost nevoită să încremenească
în teacă, pana i-a luat locul continuînd să întreţină cu şi mai multă v i 
goare şi să hrănească ideea de unitate prin limbă şi cultură. Brâncoveanu
a tipărit cărţi pentru toţi românii şi a construit e d ificii de artă în Tran
silvania, în Sîmbăta şi Făgăraş, ca şi la Bucureşti, Hurezi şi Mogoşoaia.
Este semnificativă, în acest context, prezenţa tricolorului românesc
pe stema domnului muntean, alcătuită în 1695 cu p rilejul acordării ti
tlului de principe al Imperiului de către Leopold I. Ea constă dintr-un
scut în m ijlocul căruia se află un călăreţ costumat ca un ostaş din legiu
nile romane, ţinînd în mîna dreaptă o spadă în vîrfu l căreia se află un
cap de turc. Pieptarul călăreţului este roşu, coiful, sabia şi sandalele
acestuia, precum şi frîul şi şaua calului sînt galbene, iar fondul scutului
este albastru46.
Asocierea celor trei culori ale drapelului naţional pe stema fam iliei
Brâncoveanu nu poate fi în nici un caz întîmplătoare, dacă ne gîndim la
dragostea de g lie şi de neam a voievod u lu i muntean, la ideile funda
m entale care i-au călăuzit domnia, între care menţinerea neatîrnării şi
înfăptuirea unităţii româneşti, de la care i s-a şi tras mazilirea, urmată
de tragicul sfîrşit, în 1714 la Constantinopol, împreună cu cei patru fii
ai săi, suportat cu demnitate şi cu o remarcabilă tărie sufletească.
în a doua jumătate a secolului X V III tricolorul apare şi în M old ova
pe stema fam iliei Ghica.
în această perioadă Ţările Române ajunseseră la interferenţa inte
reselor m ilitare şi politice ale celor trei mari Im p e rii: otoman aflat în
declin, habsburgic şi ţarist ale căror puteri creşteau. In această situaţie
46.
Emanuel Ha;gi Moscu, op. cit., p. 83 ; Octavian George Lecca, Familii boie
reşti române, Bucureşti, 1899, p. 96.
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Poarta Otomană a încercat nu de puţine ori să-şi rezolve greutăţile m i
litare şi politice pe seama poporului român, încălcînd în mod flagrant
obligaţiile asumate prin Capitulaţii şi ajungînd pînă la cedări de teritorii
din trupul acestor ţări.
Uciderea de către turci, în octombrie 1777, a lui G rigore III Ghica,
aflat la a doua domnie în M oldova, după ce ocupase mai înainte şi tro
nul Munteniei, pentru că a protestat energic şi în mai multe rînduri îm
potriva anexării Bucovinei de către Imperiul habsburgic cu acordul
înaltei Porţi, a fost exprimată simbolic prin introducerea pe stema aces
tei fam ilii a «lacrim ilor de argint», element heraldic sem nificativ pentru
tragicul sfîrişit al domnului, precum şi a tricolorului, sugestiv în a e x 
prima îm potrivirea lui faţă de ştirbirea unităţii teritoriale şi autonomiei
ţării. Stema fam iliei Ghica cuprinde, în registrul superior, 12 lacrimi de
argint, dispuse şase cu vîrfu l în jos, faţă de alte şase în poziţie inversă,
iar în registrul inferior, tăiat şi despicat, în dreapta pe albastru, acvila
cruciată de aur (galbenă), iar în stînga pe roşu, capul de bour de ase
menea de culoare g alb en ă47.
După mişcarea ţăranilor români din 1784 care a urmărit pe lîngă
desfiinţarea servitutilor apăsătoare şi emanciparea naţională, iar Horea,
conducătorul ei, gîndindu-se chiar, după cum ne inform ează tradiţia, la
refacerea vech ii Dacii pentru unirea Transilvaniei cu celelalte două
Principate Româneşti, înregistrăm la începutul sec. X IX în Ţara Rom â
nească o altă mare ridicare la luptă a poporului sub conducerea lui
Tudor Vladimirescu, pentru cucerirea libertăţii naţionale şi sociale,
pentru scuturarea dom inaţiei străine şi afirmarea drepturilor sale
legitime.
Caracterul naţional al R evolu ţiei din 1821, de luptă pentru neatîrnarea poporului român, atît îm potriva dom inaţiei Imperiului otoman ce
încălcase prevedeirile stabilite prin Capitulaţii, cît şi a altor Imperii care
îşi întinseseră stăpînirea asupra unor însemnate teritorii româneşti şi
nu-şi ascundeau intenţiile spre noi im ixtiuni, a fost înscris în programul
ei politic, formulat în Proclam aţiile de la Padeş şi de la Bucureşti, şi s-a
reflectat şi în includerea tricolorului pe steagul ridicat de Tudor.
Tricolorul românesc apare pe steagul cel mare al R evolu ţiei din 1821
atît pe flamura propriu-zisă, cît şi pe un însemn special, ciucurii îm ple
tiţi din mătase în culorile naţionale prinşi de hampa (lemnul) stin
dardului.
Flamura steagului era alcătuită din două bucăţi de mătase, una albă
şi cealaltă albastră, suprapuse şi cusute pe margini. Numai partea de
culoare albă avea însem ne, heraldice, ea constituind faţa steagului, pe
cînd cea albastră era nepictată şi reprezenta spatele acestuia. In m ijlo
cul cîmpului alb al feţei steagului, la partea superioară, era zugrăvită
Sfînta Treim e : Dumnezeu-Tatăl şi Dumnezeu-Fiul şi deasupra Sfîntul Duh
în chip de porumbel. în dreapta Mîntuitorului se afla Sf. M ucenic T e o 
dor Ti'xon, patronul lui Tudor Vladimirescu, iar în stînga Tatălui, Sf.
Gheorghe. Sub Sfînta Troiţă, în m ijlocul unei ghirlande din frunze de
laur (dafin) se afla acvila cruciată, cu zborul jos, stema Ţării Rom â
neşti, iar în dreapta şi în stînga acestei embleme erau sorise v e rs u r ile :
47. Octavian G. Lecca, op. cit., p. 243.
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«Tot norodul românesc; / Pre Tine Te proslăvesc,
Troiţă de-o-tiinţă / Trimite-mi ajutorinţă !
Cu puterea Ta cea mare / Şi In braţul Tău cel tare,
Nădejde de dreptate / Acum. să am şi eu parte»4*.

Nu ne propunem' să descifrăm semnificaţia fiecărui însemn heraldic în
parte şi nici ansamblul com poziţiei emblematice, succint prezentată mai
sus 49, ci dorim numai să relevăm , în contextul rîndurilor de faţă, că cele
trei culori ale drapelului naţional sînt incluse subtil, dar perfect vizib il,
în cromatica veşm intelor purtate de personajele cu valoarea simbolică
de pe ste^g, în ordinea şi gruparea lor de astăzi, adică aşa cum este co
rect, roşu la margine, pe mantia lungă a Sf. Gheorghe, galben la m ijloc,
pe fustanela lui Dumnezeu-Tatăl şi albastru la hampă, pe fustanela M întuitorului. Trebuie să precizăm că mantia Sf. T eodor Tiron nu intră în
plastica scenei, fiindcă acest sfînt protector şi patron al lui Tudor este
plasat la hampă, de parcă ar ţine steagul, iar m antiile roşii ale lui Dum
nezeu-Tatăl şi Dumnezeu-Fiul sînt retrase discret înapoi pentru a lăsa
culorile albastru şi galben în primul plan al com poziţiei, alături de roşu
de pe mantia Sf. Gheorghe 50.
Tricolorul de pe flamură îl regăsim, aşa cum s-a arătat, şi pe
ciucurii cu care era împodobit stindardul. Trei la număr, îm pletiţi din fire
de mătase de culoare roşu, galben şi albastru, ei erau dublu etajaţi şi
aveau cîte o mică sferă de airgint masiv la capete 51. Fiind detaşabili şi,
deci, independenţi de s te a g 52, ciucurii, spre deosebire de flamură au fost
executaţi fără nici o discreţie în culorile naţionale, a căror îmbinare este
cum nu se poate mai expresivă, tricolorul apărînd aici în toată măreţia
şi splendoarea lui.
C ele (relatate mai sus ne îndreptăţesc să considerăm că stindardul
cel mare al Revoluţiei din 1821 simboliza, prin tricolor, ideea de unitate
şi independenţă a «to t norodul românesc», fiind, în acest sens, un me
saj pentru v iitor ce venea, precum se ştie, din veacurile trecute vşi care
va dobîndi noi dimensiuni în deceniile următoare.
După R evoluţia din 1821 procesul de formare a conştiinţei naţionale
cunoaşte o mai maire intensitate, ca urmare a iniţierii unor ample şi v a 
riate acţiuni menite să scoată în evidenţă comunitatea naţiunii şi aspi
raţia spre unitate. în această perioadă de puternice frămîntări sociale,
drapelul dobîndeşte o putere de semnificaţie tot mai mare şi ca atare el
este, tot mai des înălţat în focul luptei pentru recucerirea drepturilor
naţionale. Tocm ai de aceea sporesc acum, în toate cele trei Ţări
Române, eforturile de transpunere pe drapel a tricolorului, simbolul cu
cea mai înaltă valoare, care de-a lungul veacurilor a sintetizat concep48. P. V. Năsturel, Steagul, Stema Română..., p. 45.
49. A se vedea pentru aceasta : Nestor Vomicescu, Mitropolitul Olteniei, Descă
tuşarea — 1821, Craiova, 1981, p. 123—'135; Gh. D. Iscru, Steagul Revoluţiei din 1821,
în «Revista Arhivelor», nr. 2/1981, p. 205—209.
50. Gh. D. Iscru, art. cit., p. 211.
51. A. Metzulescu, Steagul lui Tudor Vladimirescu, în «Olteniai», Cartea II, nr.
6— 8/1941, p. 134— 138; Şt. Metzulescu, Reprezentări şi inscripţii religioase aflate pe
steagurile din trecutul ţărilor româneşti (1500— 1856), in «Glasul Bisericii», XXI (1962),
nr. 9— 10, p. 923—926,
52. Emil Vîrtosu, Despre Tudor Vladimirescu şi Revoluţia de la 1821, Bucureşti,
1947, p. 113.
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tiile, aspiraţiile şi năzuinţele poporului român spre unitate şi inde
pendenţă.
La numai cîţiva ani după introducerea în 1834, de către Alexandru
Dim itrie Ghica, a culorilor naţionale pe steagurile oştirii muntene, în
Transilvania, la marea adunare de la Blaj din 3/15 mai 1848, deasupra
mulţim ii se va înălţa demnă «flam ura cea mare tricoloră a naţiunii ro
mâne», pe care erau însemnate cuvintele «virtutea română reînviată».
Era un steag mare, confecţionat cu o săptămînă mai devrem e şi declarat
drapel naţional de Conferinţa de la Sibiu din 26 aprilie/8 mai 1848, dovedindu-se şi prin aceasta că şi românii erau o naţiune cu aceleaşi drep
turi la viaţă proprie ca şi celelalte naţiuni ale Principatului. El era e x 
presia idealului de independenţă nutrit cu ardoare de cei reuniţi pe cîmpia Blajului, numită de atunci Cîmpia Libertăţii şi, în acelaşi timp, sim
bolul unităţii naţionale. înţelegîndu-i mesajul şi impresionat de entu
ziasm ului emoţia cu care mulţimea de pe întinsul Cîm piei Libertăţii s-a
strîns sub faldurile lui, cărturarul sas Ştephan Ludwig Roth, aflat de
faţă la acea grandioasă manifestare, afirma că «Deşi drapelul naţional
n-a fost ridicat atît de sus ca să fie văzut de la Dunăre, totuşi, cunoscînd
comunitatea spirituală unitară, cred că fluturarea acestor culori aici, în
acest loc, trebuie să fi produs bătăi de inimă la Bucureşti şi Iaşi» 53. T ra
diţia naţională ne inform ează că un steag asemănător, .avînd culorile
aşezate orizontal, în ordinea albastru, galben, roşu, ar fi servit şi lui
A vram Iancu 54.
în acelaşi timp, în Ţara Românească, aşa cum arătam la început, la
14 iunie 1848, ca rezultat al triumfului revoluţiei, tricolorul avînd în
scrisă deviza «Dreptate, F răţie» se instituia ca steag naţional. Lupta
pentru înfăptuirea ob iectivelor înscrise în programul revoluţiei, şi în
primul rînd dobîndirea libertăţii şi a unităţii naţionale, a întărit misiu
nea tricolorului ca drapel naţional, conferindu-i putere de simbol. El a
îndeplinit un rol important în dezvoltarea conştiinţei maselor, în m obi
lizarea lor la lupta pentru apărarea şi lărgirea cuceririlor democratice,
pentru demascarea elem entelor reacţionare dinăuntru şi din afara ţării
şi respingerea m anevrelor lor contrarevoluţionare. La toate acţiunile
întreprinse pentru instaurarea şi apărarea revoluţiei, începînd qu ma
nifestaţiile prilejuite de adoptarea Constituţiei din 11 iunie 1848, atît
în capitală cît şi în alte centre, şi terminînd cu înverşunata îm potrivire
a bucureştenilor, urmată de lupta armată din 13 septembrie 1848, dra
p elele tricolore au fost nelipsite. însuşi N ico lae Bălcescu recomanda ca
în acţiunea de recrutare a voluntarilor pentru com pletarea e fectivelor
gărzilor naţionale, sau pentru înrolarea pandurilor şi dorobanţilor în ta
băra de la Rîureni, să se pună «steagul şi toba în faţă» pentru a însufleţi
«lumea a se înscrie».
Prin conţinutul ei .unitar şi prin programul p olitic în cuprinsul că
ruia ideea unirii rom ânilor într-un singur stat era unul din punctele
fundamentale, revoluţia paşoptistă a fost una din cele mai vigu roase e x 
presii ale voin ţei poporului român de a asigura progresul social şi de
a înfăptui independenţa şi unitatea naţională. .Desfăşurarea simul
53. Carol Gollner, Stephan Ludwig Roth, Bucureşti,
Pascu, Avram Iancu, Bucureşti, 1972, p. 85.
54. G-ral Radu Rosetti, op. cit., p. 10.

1966, p.
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tană a revoluţiei în toate cele trei ţări româneşti — Muntenia, M o l
dova şi Transilvania — ca şi similitudinea program elor politice formu
late la Iaşi, Blaj, Braşov, Islaz, Lugoj, relevau cu pregnanţă că naţiunea
română, ea însăşi unitară, era angajată cu toate forţele ei în lupta pentru
crearea statului naţional unitar. Declanşarea revoluţiei în primăvara anu
lui 1848 a făcut din dezideratul statului naţional o revendicare a cărei
afirmare a trebuit să ţină seama de condiţiile create de im ediata v e c i
nătate a m arilor Imperii — otoman, habsburgic şi ţarist — toate ostile
existenţei unei Românii unite. De aceea s-a considerat că înfăptuirea sta
tului naţional trebuia să fie realizată în mai multe etape, mai întîi prin
unirea M o ld o v e i cu Muntenia, urmînd ca apoi Transilvania să se ală
ture de îndată ce circumstanţele istorice o v or fi permis. Ostilitatea ma
rilor Imperii vecin e n-a îngăduit realizarea în 1848 a statului naţional
unitar, intervenţia brutală a forţelor armate străine punînd capăt r e v o 
luţiei. O b iectivele înscrise în program ele elaborate în cele trei Ţări
Române au continuat, însă, să rămînă în atenţia factorilor politici, în
deplinirea lor condiţionînd progresul societăţii româneşti. Dintre aces
tea dezideratul unirii tuturor românilor şi al cîştigării independenţei se
impuneau cu stringenţă.
La mai puţin de un deceniu de la revoluţia paşoptistă, în 1857 Divanurile Ad-hoc din M old ova şi Muntenia exprimau voinţa unirii ro
mânilor din cele două Principate într-un singur stat, devenit realitate la
24 Ianuarie 1859.
Era firesc ca tricolorul, simbolul peste timp al unităţii româneşti,
să însufleţească lupta pentru făurirea statului naţional român modern.
Reintrodus de Barbu Ştirbei (1849— 1856) pe drapelele armatei muntene 55, după ce fusese scos din folosinţă de Căimăcămia reacţionară, tri
colorul va reapare şi în M old ova în perioada luptei pentru unire. Ba
ronul Talleyrand de Perigord, preşedintele Com isiei europene de su
praveghere a constituirii Divanurilor Ad-hoc, scria în 1857 contelui
W alew ski, ministrul de externe al Franţei, că în drumul său spre
Iaşi a fost întîmpinat la Bacău de peste trei mii de oameni purtînd
pieptare cu tricolorul naţional al U n irii56, iar la intrarea în capitala M o l
d ovei a fost primit de populaţia oraşului care avea în frunte pe mitropolit,
pe episcopi şi nouăzeci de preoţi, toţi îmbrăcaţi în haine negre şi avînd
brîie şi cocarde tricolore 57.
înfăptuirea Unirii M unteniei cu M oldova, la 24 Ianuarie 1859, care
a reprezentat actul de voinţă al întregii naţiuni române, încununarea
luptelor purtate de atîtea generaţii de înaintaşi şi, în acelaşi timp, te
m elie pentru cucerirea independenţei şi desăvîrşirea statului naţional
unitar, prin unirea cu România a celorlalte provincii aflate sub domina
ţie străină, trebuia întărită printr-o serie de reform e largi şi radicale.
I-a revenit lui Alexandru Ioan Cuza misiunea istorică de a da viaţă ce
rinţelor legate de consolidarea statului naţional. Domnul Unirii a ini
ţiat un vast program de măsuri care au m odificat structura]*aspectul so
55. P. V. Năsturel, Steagul, Stema Română..., p. 58—59.
56. Ghenadie Petrescu şi D. A. Sturdza, Acte şi documente relative la istoria re
naşterii României, voi. IV, Bucureşti, 1899, p. 351.
57. Ibidem, p. 409 şi 414.
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cietăţii româneşti. între acestea s-a înscris, la lo c 'd e cinste, reintrodu
cerea oficială a tricolorului ca drapel naţional al Principatelor Unite.
Adoptarea tricolorului căpăta în noile condiţii sensuri mai adînci
care aveau să fie exprimate de însuşi domnitorul Cuza, la 1 septembrie
1863, în discursul ţinut cu ocazia înmînării noilor drapele unităţilor m i
litare : «Steagul e România, acest pămînt binecuvîntat al patriei, stropit
cu sîngele străbunilor noştri şi îmbleşugat cu sudoarea muncitorului. El
este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinţii noştri şi
unde se v o r naşte copiii voştri. Steagul e totodată trecutul, prezentul şi
viitorul ţării, întreaga istorie a R o m â n ie i!»58.
El avea însă culorile redate orizontal, în ordinea roşu sus, galben
la m ijloc şi albastru jos. Pe una din feţele steagului era imprimată stema
României Unite, iar dedesubt înscrise cuvintele pline de semnificaţie :
«U nirea Principatelor. Fericirea R om ânilor» 5B.
Prin Constituţia din 1866 şi prin le gile pentru fixarea armeriilor
României din 1867 şi 1872 s-a stabilit că tricolorul să aibă culorile aşe
zate vertical, în ordinea albastru alături de hampă, galben la m ijloc şi
roşu la margine «flo tîn d » liber în aer, iar în centrul uneia din feţe stema
ţării» g®. Prezenţa. în rîndurile conducătorilor tînărului stat naţional ro
mân a multora dintre foştii luptători de la 1848 a determinat reactuali
zarea vechiului drapel revoluţionar aşa cum fusese el înălţat de revoluţie.
Tricolorul astfel instituit avea să triumfe la 9 M ai 1877, cînd parla
mentul României, într-un glas cu întreaga naţiune, a proclamat indepen
denţa noastră de stat. Că independenţa de stat a fost gîndul ce domina
cugetele şi simţămîntul ce încălzea inimile, au dovedit-o lunile eroice
care au urmat acelei zile măreţe. Un întreg popor a acţionat ca un sin
gur om însufleţit de o unică hotărîre, să-şi cucerească neatîrnarea. Sta
tul român şi-a cucerit independenţa deplină prin sîngele ostaşilor săi,
alături de care s-au jertfit şi fraţii lor din teritoriile aflate sub stăpînirea
străină, veniţi să lupte sub stindardul tricolor al ţării în care vedeau
viitoarea lor patrie.
Cucerirea independenţei de stat a României a dat un puternic im 
bold mişcării de eliberare naţională a românilor din Transilvania, consti
tuind o premisă importantă a desăvîrşirii unificării naţional-statale ce
se v a înfăptui la 1 Decembrie 1918.
In acea memorabilă zi, seminţia lui Decebal şi Traian şi-a dat întîlnire între zidurile A lb a Iuliei, devenită neîncăpătoare. Îndreptîndu-se
din toate părţile şi de pe toate văile Transilvaniei spre cetatea A lb ei, pe
jos sau călări, cu trenurile şi căruţele, asemenea fluviului care îşi adună
apele din vărsarea rîurilor într-o singură matcă, m iile şi zecile de mii
de români, îmbrăcaţi cu cele mai frumoase straie naţionale, purtînd
steaguri tricolore confecţionate din pînză de casă şi cîntînd «Deşteaptă-te
rom âne» şi «P e-al nostru steag e scris Unire», au venit să afle, prin g la
sul autorizat al aleşilor lor, supremul testament al tuturor generaţiilor
proclamarea libertăţii lor naţionale, dreptul lor de a trăi liberi şi demni
pe străvechiul lor pămînt, de a aşeza tem elii trainice unităţii lor naţio
nal-statale. A u venit de asemenea animaţi de sentimente de caldă frăţie
58. P. V. Năsturel, Steagul, Stema Română..., p. 78.
59. Ibidem.
60. Anton Velea, ari. cit., p. 81.
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pentru oamenii muncii de altă naţionalitate pe care soarta îi aşezase
alături de ei, de dorinţa de a clădi împreună un v iitor mai bun pentru
toţi fiii acestui pămînt, un viitor de prosperitate întemeiat pe dreptate,,
respect şi colaborare reciprocă. Erau acolo, aievea, coborîţi parcă de
pe columnă, din hrisoave, peceţi şi steme, plăieşii lui Ştefan, moşnenii
lui M ihai, m oţii lui H orea şi ai lui Iancu, pandurii lui Tudor, luptătorii
paşoptişti, făuritorii Unirii de la 1859 şi dorobanţii de la 1877. Un popor
întreg dorea fierbinte Unirea şi era ferm hotărît s-o înfăptuiască. T ric o
lorul românesc păstrat cu pietate din zilele glorioase ale lui M ihai V i 
teazul şi A vram Iancu, s-a înălţat demn în acea zi, îndemnîndu-i pe
românii din cele patru unghiuri să se unească spre a putea birui în
lupta lor dreaptă. D e-la vlădică pînă la opincă, mai bine de 100.000 de
bărbaţi şi femei, tineri şi bătrîni, sub faldurile tricolorului ce strălucea
mîndru în lumina blîndă a iernii, au aclamat o zi întreagă măreţul ideal
împlinit, Unirea pentru toate veacurile a Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Un vis de veacuri biruise.
«E scris pe tricolor unire», răsună versul desprins din cadenţa mar
şului lui Ciprian Porumbescu, pentru că dacă ar fi să cuprindem cu un
singur cuvînt gîndul şi paloşul lui Burebista, bărbăţia lui Decebal, sta
tornicia şi iubirea de grai, de neam şi de glie ale oelor care, vrem e de
un mileniu şi mai bine, au înfruntat năvălirile şi au fost stînca de granit
de care s-au spart talazurile pustiitoare 'ce ameninţau civilizaţia Europei,
şi să-i numim pe v o ie v o z ii ziditori de ţară, oştile de ţărani ale lui Ştefan,
mintea şi braţul lui M ihai, mînia sfîntă a lui Horea, cutezanţa pandurilor
lui Tudor, dîrzenia m oţilor lui Iancu, flacăra aprinsă lâ 24 Ianuarie. 1859,
paginile de g lorie înscrise în cartea v ite jie i româneşti la 9 mai 1877,
marea înfăptuire istorică de la 1 Decem brie 1918, acest unic şi măreţ
cuvînt înscris pentru ve cie pe stindardul roşu, galben şi albastru, este
cuvîntul UNIRE.
«U nire-n cuget şi-n simţiri», vesteşte textul aceluiaşi marş devenit
nemuritor, pentru că dacă ar fi să cuprindem într-un singur cuvînt liantul
nobil al fiinţei noastre naţionale, din veacuri şi pînă azi, care ne uneşte
pe toţi ca unul, acest nobil şi strălucit cuvînt, înscris pentru totdeauna
pe steagul tricolor, este cuvîntul UNIRE.
«E scris pe tricolor unire ! / Unire-n cuget şi-n simţiri», sînt cuvinte
ce vin dintr-o istorie încărcată de fapte eroice, depuse pentru realizarea
idealului de veacuri — toţi românii laolaltă — , eforturi care şi-au găsit
expresia şi într-un simbol heraldic — drapelul, trei culori— , a cărui
istorie se îngemănează cu însăşi clocotitoarea istorie a neamului şi a
pămîntului românesc, — pentru care a fost înălţat şi a fluturat dintotdeauna.

Florian Dudaş, R Ă S C O A L A LUI H O R E A ÎN T R A D IŢ IA POPORULUI, Ed.
Albatros, Bucureşti 1984, 291 p. + 56 reproduceri.
Un ţăran din satul Bucium-Poeni, pe nume Lupu Horea, aduce o mărturie simplă,
dar nu mai puţin cutremurătoare, despre o mentalitate caire a întîrziat mult, din păcate,
pe meleagurile transilvane: «Pe mine, cînd m-am născut, tatăl meu m-o botezat Horea,
pe fratele meu Cloşca. Insă notaru ungur din Bucium nici n-a vrut s-audă. Pe mine
m-o scris în acte Gyuri, pe frate-meu Ianoş, da m-o tăt putut scrie, că satu şi lumea
m-or ştiut Horea !». Din scurta lui relatare se dovedeşte cum pînă şi tradiţia martirilor
a întîmpinat, pînă la Unire, opreliştea legalităţii asupritoare. Dar memoria faptelor
sîngeroase de altcîndva nu a ostoit nidodată : «Cînd meream în ţară cu văsăritul şi
ajungeam la Alba, că iam mers de copil, tot mă gindeam unde l-o fi batjocorit şi hoherit.
Mă, poate chiar oi fi călcat pe sîngele lui, şi-mi era şioare. Da'ntr-o zi am întrebat un
român : «Mă, da oare unde l-or schinjuit pe bietu Horea ? Zice că pe-un deal». Şi
mi-o zis : «AcoJea la Furci, că era un deal cu furci, de-i spînzurau pe români cînd
îşi cereau drepturile». Da dealul acela îi pustiu. Nime nu ridică acolo sălaş, nici nu
seamănă sămănătură, că-i sînge vărsat de Horea. Acela îi loc de cutremurare a sufle
tului omenesc de faptă nesăbuită».
Pe astfel de probe orale se întemeiază Florian Dudaş, scriind Răscoala lui Horea
în tradifia poporului (Editura Albatros, Bucureşti, 1984, 291 p. + 56 reproduceri şi foto
grafii), Cele două citate sînt din Cuvînt înainte, p. 15. O carte de istorie vie ca un
roman, deoarece narării bazate pe documente i se aliază consemnarea tradiţiilor locale,
culese în decursul timpului de Al. St. Şuluţiu, Nicolae şi Aron Densuşianu, R. Patiţia,
Gheorghe Macovei-Jovenal, loan Şerb şi de autor însuşi, chiar în zilele noastre. Această
tehnică îi permite istoricului să lumineze unul şi acelaşi eveniment din foarte multe
unghiuri. Varietatea de culoare a mozaicului obţinut ţine cititorul într-o tensiune
continuă şi delectează. Mai mult, tradiţia completează, dacă nu chiar corectează, do
cumentul. Iată ce aflăm în legătură cu «Spargerea buţilor» din Tîrgul de la Cîmpeni
(24 mai 1782) : «Cine au fost acei care au provocat incidentul, tradiţiile nu-i pome
nesc. Fără îndoială din cauză că multă vreme numele Iar au fost tăinuite de popor
(...). Tradiţia lasă să se înţeleagă clar că ceea ce s-a înfăptuit a făcut poporul, laolaltă.
Este opinia unanimă, generală a locuitorilor din munţi care va cuvînta într-un singur
glas că tot ce s-a făcut, răscoala însăşi, a făcut-o norodul, «Ţara». Aflăm, în schimb
din documente, autorii principali, (p. 51). Florian Dudaş s-a adresat «celor din urmă
ştiutori ai. trecutului prin tradiţie, numai prin tradiţie, fără cartea sau manualul de
istorie» (p. 22); pentru acest motiv paginile sale sînt străbătute de un fior autentic,
împrumutînd desigur veridicitate şi din limbajul necorectat al vorbitorilcur.
In cele ce urmează ne propunem să ilustrăm diouă dintre aspectele tradiţiei
legate de răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan, aşa cum e consemnată de FI. Dudaş.
Un aspect priveşte geografia istorică oglindită în toponimie. In Zlatna, Măgura e
cunoscut ca Dealul Furcilor. Sub muntele Breaza există o poiană denumită Furcituri.
In Baia de Arieş se află Ighiel («oamenii zic lighe-iel, adică vai de e l») (p. 27); un
iobag jignit de grof a răsturnat caleaşca acestuia. S-a ascuns, de frica repercusiuni
lor într-o groţă. Stăpînul a astupat gura e i ; omul ar fi murit de foame, de n-ar fi
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izbucnit răscoala. Poporul o indică drept Peştera iobaghlui. Vîrful dealului Ticeraua
e denumit Ho rişte. în Poiana Horea (Horii) a fost prins .mişeleşte capul Tăscoalei.
El îşi avusese coliba lingă Bradul lui Horea/Horii; tot lingă acestea două, sub piscul
Citera Negrului, se află şi Cuibul Horii. Cărat spre Cîmpeni, ca Cloşca, soţul vîndut
odată cu el, legenda spune că i s-a făcut sete lui Vasale Nicola şi a invocat un izvor
cu cuviinţele : «Izvor prea frumos: / Cu şipot duios ; / Izvor din păduri, / Rog să te
înduri, /' Creşte-ţi vălurelul, / Sprintenel ca mielul, / Creşte-ţi apa ta ,/ Pîn-la gura
mea». Atunci s-a întîmplat minunea: apa micului izvor a ţîşnit pînă la gura lui
Horea ca să-i astîmpere setea. Dar cătanele l-au împiedicat să bea, lovindu-1 cu patul
puştii. Ga urmare, natura s-a răscolit în străfundul ei şi a secat izvorul. Oamenii au
spus locului Şipotul lui Horea» (p. 170). In Arada, spre vîrful Mărturiciului, o stîncă,
sub care te poţi adăposti de intemperii, e cunoscută ca Biserica fui Dumac ; sub ea
s-a ascuns fratele lui Horea, Demian. «Singurul care mai trăieşte din vremea lui, îi
frasinul acela mare şi bătrîn din spatele căşiiii, căruia îi zicem Frasinul Iui Horea»,
răspunde la o anchetă .Nicola Costin (p. 227); se pare că a fost plantat de mama sa,
la naşterea pruncului. Gorunul Iui Horea, de la Ţebea, e arhicunoscut. Biserica lui
Horea din Albac e aceea unde se zice că ţinea strana, conducătorul cu glas frumos.
Biserica lui Cloşca este cea din Cărpiniş, vîndută în Poşaga şi transportată în Sătmar
(«în timpul ocupaţiei horthyste (...) locuitorul Buze Gheorghe a fost maltratat chiar
în biserică, pînă la nesimţire, iar după aceea (răstignit pe troiţă, afară, care apoi o
fost airsă» j p. 273). Flntîria Cloştii e la hotarul Cărpinişului. Această listă de denu
miri dovedeşte că poporul creează în geografia existentă un spaţiu legendar istoric,
determinabil geografic, ca're opreşte timpul în loc, ajutîndu-i pe indivizii existînd
în epoci ulterioare marelui zbucium al iobagilor transilvăneni să coexiste cu strămoşii
lor luptători pentru libe-tate şi autodeterminare naţională. Astfel de mijloace foloseşte
tradiţia pentru a preschimba continuitatea istorică a unui neam într-o realitate palpa
bilă în fiecare clipă.
Al doilea aspect asupra căruia ne oprim este cel al mitizării lui Horea. De fapt
este vorba de o analogie cristică, contaminată în repercusiunile vînzării cu un
motiv folcloric de largă circulaţie, după cum vom vedea. Iată o scenă amintind clar
de sărutul lui Iuda : «Cei trei din familia Negilor au urcat iară muntele. Au ajuns în
faţa colibei şi l-au strigat pe Horea. Unul dintre ei, mai zdravăn, a intrat în colibă.
Horea, oaire tocmai făcea mămăligă, l-a simţit că-i om rău. Aşa că l-ar fi întrebat,
i-ar fi zis: «Da' ce-i cu tine aiici, ai venit să mă săruţi, dară?». «No, dar cum?» s-a
prefăcut ăla.' «Ba, văd că ai venit să mă săruţi cu amar!», i-a spus Horea în faţă.
Apoi, l-au prins» (pag. 156). Precum în Noul Testament, ezitarea morală vînzoleşte
sufletul noaptea toată, pînă în z o ri: «Dăm 300 de galbeni, o avere, oameni buni,
cui prinde şi-l dă viu pe Horea. Nu ştie nime unde-o fi nenorocitu de Horea, domnule,
amu. O fi murit, c-am auzit c-o avut gălbenare, ar fi zis un cumnat de-a lui Horea*
am cuminte, c-o văzut ce nelegiuire pun la cale şi n-o beut cu ceilalţi. Numai doi
veri de-ai lui Horea o beut pînă şi-or pierdut capul de tăt. Or beut de groază şi de
spaimă că-i omoară şi pe ei, de nu spun unde-i Horea. Or beut pînă s-o revărsat de
ziuă, de-o cîntat cocoşii a treia oară, a patra oară» (p. 157). Suma de bani primiţi de
vînzători, printr-un joc al cifrelor, tinde să menţioneze suma primită de Iuda, chit că
numărul, în povestire, denumeşte altceva: «Pe vremea aceea, 300 de galbeni erau
preţ de 30 perechi de boi» (idem). Horea îşi încheie cuvîntul adresat trădătorilor săi
cu : «Eu vă iert, numa' să vă ierte neamul meu şi a vost» (p. 159). Dar el a apucat
, să strige, simţind paşi prin preajma bordeiului: «Cloşcuţ, că iacă şi jinderii... Ne
vîndură ca pe Iisus, nemernicii ăştia...» (p. 158); aşadar imaginea cheie a procesului
de mitizare a personajului istoric se află pusă chiar în gura personajului literar ce
îl reprezintă în istorisirea folclorică. Pînă şi ideea trupului preschimbat în cuminecă
tură îşi află aluzia în naraţiunea populajă. Preotul Ioan Hagi Crişănuţ văzîmdu-1 prins
pe erou ar fi exclamat: «Iată, îl au acum în mîini ungurii pe bietul Horea, acum îi
pot mînca de viu». O unguroaică de faţă (i-ar fi dat replica : «Ba voi să-l mîncaţi pe
Horea, doar a fast craiul vostru şi vod l-aţi numit aşa» (p. 170). Această idee devine
liantul prin mijlocirea căruia se intercalează motivul folcloric al pîinii care sîngerează,
circulînd între Polonia şi Spania, dar, după cum se arată, şi la noi românii, legîndu-1
exclusiv de trădarea răscoalei. Alegem una dintre variante : «Din Zlagna, după ce
l-a prins pe el, le-a venit poruncă să se ducă la Zlagna oamenii ceia care l-au prins
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pe Horea ; şi s-or dus acolo şi or căpătat fieştecare cîte o ciubică dje gailbeni şi o
venit cu banii şi o cumpărat griu ; şi o măcinat grîul şi l-ar dus acasă şi or făcut
pită. Şi o femeie bătrînă a scos din cuptor un coc şi l-o rupt în două, o găsit în coc
un drob de sînge închegat şi a zis către ire zi: «No, vai de v o i ! Ce-aţi făcut voi ?.
Aţi vîndut pe Horea şi iacătă, sîngele ăsta îi sînge nevinovat şi acuma voi vreţi să
mîncaţi sîngele Horii» (p. 201). Există şi o dovadă materială a demonstraţiei făcute
ptnă aici. In 1790 s-a încheiat edificarea Bisericii cu lună, adică a catedralei româ
neşti din Oradea, ridicată cu încuviinţarea împăratului Iosif al II-lea. Deasupra catapetesmei, lîngă cerime, s-a pictat, în medalion, chipul martirului Horea, la cererea
comunităţii Româneşti; el e reprodus în planşa 42.
Nu vom insista asupra altor numeroase detalii incitante din lucrarea Răscoala
lui Horea In tradiţia poporului de Florian Dudaş. Se mai pot face multe analize pe
baza materiei cuprinse în ea, se pot itrage multe concluzii de tiftul celor de mai sus.
Această carte e necesară în biblioteca oricărui cărturar. Lectura ei constituie o poartă
spre mai profunda înţelegere atît a răscoalei cît şi a etnopsihologiei româneşti.
Lector MIHAI RĂDULESCU

Academ ician Ştefan Pascu, R E V O L U Ţ IA P O P U L A R A DE SUB C O N D U 
CEREA LUI HOREA, Editura Militară, Bucureşti, 1984, 534 p.
Sărbătorirea bicentenarului revoluţiei lui Horea, Cloşca şi Crişan, de la 1784,
este un feri cât prilej de evocaire a unora dintre cei mulţi oare s-au jertfit pentru
drepturile şi mai binele poporului nostru.
Studiul (pentru că lucrarea de faţă este un studiu), academicianului Ştefan Pascu
este pînă în prezent cel mai documentat material, după cel al lui D. Prodan, Răscoala
Iui Horea, voi. I—II, Bucureşti, 1984, referitor la acest moment dramatic din istoria
românească.
Ceea ce aduce nou, după cum vom vedea, această carte este că, autorul are
convingerea şi documentează că evenimentul petrecut acum două secole nu a fost o
răscoală obişnuită, ci o revoluţie.
In rîndurile de faţă, vom încerca să reliefăm contribuţia preoţimii ortodoxe ro
mâne la această revoluţie, contribuţie pe care autorul o evidenţiază, de altfel, pe
întreg parcursul lucrării.
Partea I, Cercetări şi lămuriri, cu un motto din N. Bălcescu, cuprinde, aşa cum
era de aşteptat, documentarea autorului asupra termenului de revoluţie, întrebfndu-se
el însuşi asupra evenimentului de la 1784—1785 : «Răscoală sau Revoluţie ?».
După o serie de citate din autori români, maghiari şi germani, care denumesc
evenimentul: tumult (Ioan Monorai), răzvrătire, rebeliune, răscoală, atac şi revoluţie
(Alexandru Sterca Şuluţiu,. N. Bălcescu, Alex. Xenopol, N. Densuşianu), autorul ne
«încredinţează că evenimentul are toate caracteristicile unei revoluţii» depăşind struc
turile economice şi sociale şi .ridicîndu-se pînă la structura politică, în sensul că im
plică răsturnarea ordinii politice vechi şi înlocuirea ei cu una nouă» (p. 19). Că
mişcarea de sub conducerea lui Horea a beneficiat de luminile modeste, dar lucide
ale majorităţii preoţilor, a unei părţi a intelectualităţii româneşti; că a beneficiat
de o organizare în frunte -cu căpitanul suprem Horea, din căpitani, cu corifei şi căprari,
care depun jurămînt înaintea lui Horea; că conducătorul a frecventat societatea
«Frăţia de Cruce» şi că era un intelectual, ştia să scrie şi să citească (p. 20— 212).
Este amintit faptul că Horea «a încrustat cu mîna lui şi cu cuţitoaia pe grinda bise
ricii din Cizer, pe care a construit-o ca mare meşter şi dulgher ce era : lucrat Ursu»
(p. 23). Revoluţia, care a cuprins toată Transilvania avea un program : împroprietă
rirea ţăranilor, fără despăgubire, egalitate în drepturi, civilă şi fiscală, desfiinţarea
privilegiilor; program avut şi de revoluţia franceză (1789), precum şi de revoluţiile
române din 1821 şi 1848. In continuare, autorul ne iredă o bogată bibliografie despre
revoluţia lui Horea, Cloşca şi Crişan în capitolul «Izvoare şi istoriografie», demnă
de cercetat pentru oricine va voi să se documenteze asupra evenimentului (p. 30— 56).
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Partea a II-a, Orizonturi şi structuri, cu un motto din Montesquieu, p. 58— 154,
este dedicată evenimentelor europene înainte de revoluţia lui Horea, de căderea Im
periului Otoman şi ridicarea celuii habsburgic in Transilvania.
Acad. Ştefan Pascu ne încredinţează că în starea de asuprire, teroare şi jefuire
a muncii Iar, românii transilvăneni nu puteau răbda la infinit. Ni se relateaiză aspecte
ale răscoalei din anii 1759— 1761 a călugărului Sofronie de la Cioara, ale răscoalelor
din ţările vecine.
Intre alte stări de lucruri, autorul ne relevă şi cîteva aspecte privind «Diploma
Leopoldină», (1691) şi din viaţa publică.
Autorul cărţii ne înfăţişează pe «cei trei crainici ai stăpînirii habsburgice : armata,
funcţionărimea şi biserica romano-catolică», crainici ai asupririi şi terorii.
Autorul redă apoi întreaga dramă produsă de Uniaţie: «în scopul convertirii
la Uniaţie a românilor Curtea din Viena a folosit toarte m ijloacele: ademenirea şi
persuasiunea, înşelătoria şi corupţia, pres-iunea militară şi administrativă. Românilor
uniţi cu biserica Romei li se făgăduia egalitatea cu preoţimea catolică, scutirile şi
veniturile acesteia; preotul ortodox, iobag aproaipe, urca astfel o însemnată treaptă
social-juridică, iar ţăranului toferat i se deschideau perspective de a fi recunoscut
de constituţia ţării» (p. 95).
Autorul (remarcă «împotrivirea puternică în înseşi rîndurile poporului român din
Transilvania, care nu voia să-şi părăsească vechea credinţă ortodoxă» (p. 97).
Partea a IlI-a, Se mişcă Ţara, cu un oitat al împăratului Iosif I I : «Aceşti bieţi
români, care, netăgăduit sînt cei mai vechi şi mai numeroşi locuitori ai Transilvaniei
sînt astfel chinuiţi de oricare, unguri, ori saşi şi copleşiţi de nedreptăţi». Paginile
159— 163 sînt închinate călugărului Sofronie şi răscoalei sale. Arestat şi închis în
castelul din satul Bobîlna (Hunedoara) este eliberat de ţărani în februarie 1760.
«In ce priveşte răscoala, zice autorul, a fost provocată de prigonirea şi jefuirea
din partea mai marilor ţării, cere-i arestau, îi întemniţau şi-i maltratau» (p. 162).
Acad. Ştefan Pascu arată, în continuare, în pagini de o convingere
totală,
cauzele revoluţiei populare de sub conducerea lui Ho*ea, cauze ce ne înfăţişează
starea jalnică a ţăranilor români transilvani, stare oare este zugrăvită în nenumărate
plîngeri către Curtea din Viena (p. 190— 196). Pllngerile sînt duse la Viena de mulţi
înaintaşi ai lui Horea, dar mai ales de el, care bate drumul Vielnei de patru ori
(între 1779— 1784). In aceste călătorii, Horea este însoţit de alţi tovarăşi de suferinţă,
între care. în ,1782 (a patra), şi de popa Dumitru din Certeje. Rolul preotului Marcu
Dumitru din Certeje, marele aghiotant al lui Horea este şi acela de a strînge fonduri
pentru Horea şi a-i convinge pe oameni să nu spună nimic autorităţilor asupritoare,
chiar dacă vor fi torturaţi. Preotul din Certeje, Dumitru Marcu, zice autorul, este
considerat unul din cei mai vinovaţi dintre conducătorii principali (Supremus coripheus) ai revoltei de la Cîmpeni în toamna anului 1782. Prinderea sa a provocat o
adevărată răzmeriţă. Socotit periculos, în stare să organizeze o tulburare, este arestat
şi închis şi înlocuit din slujba sa de preot (p. 204).
Autorul ne încredinţează că nici preoţii uniţi, înşelaţi în speranţele lor, nu erau
mulţumiţi de starea lor care nu se îmbunătăţise; «în vara anului 1782 un sobor al
preoţilor română uniţi, convocat de episcopul Grigore Maior, erau prezenţi şi Horea
(Nicula Ursu), Crişan şi Cloşca; se sfătuiesc în taină cu iobagii să se elibereze. Epis
copul făcîmdu-1 pe Horea capul răsculaţilor, îi dă o cruce de aramă aurită, urmînd
ca toţi să jure pe această cruce» (p. 202).
Partea a IV-a, Revoluţia, începe.tot cu un citat. «Ultimatumul lui Horea, 11
noiembrie 1784», este nucleul cărţii acad. Ştefan Pascu. Cu lux de amănunte autorul
urmăreşte desfăşurarea revoluţiei, cronologic şi pe zone geografice, pas cu pas, zi cu
zi, făcînd multe referiri asupra rezultatelor revoluţiei, în fiecare parte a Transilva
niei, în fiecare sat şi oraş şi mai ales asupra întîlnirilor dintre căpeteniile răsculaţilor
şi ale armatelor habsburgice care urmăreau liniştirea răsculaţilor.
Despre preoţii participanţi la revoluţie aflăm următoarele: din închisoarea de
la Hunedoara, împreună cu peste 100 de ţărani sînt eliberaţi şi cîţiva preoţi (p. 239).
Că Horea era însoţit de preotul Petre din Lupşa, socotit de Schultz spion al lui Horea,

BISERISA O RTODOXĂ RO M Â NĂ
întemniţat la Galda de Jos (p. 248). In textul armistiţiului semnat la Brad în noiem
brie 1784 de Crişan şi Ioan Molnar Piuariu sînt menţionaţi şi preoţii
Alexandru,
Constantin Turcin, Ion Aleş şi Jurju Luncoian (p. 252).
Preoţii au fost alături de răsculaţi, luptînd pentru drepturile credincioşilor lor
şi ale lo r : «Ioan Nemegyei, din Aiud, zice acad. Ştefan Pascu, ştie că preoţii sînt cei
ce ridică pe români predicîndu-le ţăranilor «că sînt români îşi că de mult ei au stâpînit Ardealul, ungurii i-au supus cu puterea şi că a sosit timpul să-şi lepede jugul
de pe grumazi. De aceea (preoţii) pun pe fierari să facă lănci şi gloanţe» <p. 256).
Preoţii şi diaconii ţin legătura dintre răsculaţii din Hunedoara şi Zlatna, iar preotul
Avram din Uibăreşti îndeamnă din turnul bisericii, pe răsculaţi la luptă (p. 260). Ei
vor suferi împreună cu păstoriţii lor : «groaznică vedere mi se puse înainte din sus
de Deva, în două dealuri, două şireaguri de capete puse în pari şi încă unul de popă»
(p. 289) ; «Le iau ţăranilor şi mai ales preoţilor toţi banii şi hainele, şi-i maltratează
cu bătăi. La Certeje oamenii au fost maltrataţi şi jefuiţi, popa Ioan a fost ars, cu
fierul roşu în mod tiranic, i-au luat şi lui şi dascălului toţi banii. La Săcărîmb pe popa
Anghel l-au bătut sălbatic, i-au spart capul şi i-au luat banii» (p. 254).
In partea a V-a, Persistenta cauzelor, continuarea mişcărilor, ni se relatează prin
derea conducătorilor principali ai revoluţiei : Horea, Cloşca şi Crişan. Prin promisuiM,
şi încheieri de mincinoase legăminte, precum şi prin armata imperială se pune capăt
revoluţiei, la 21 decembrie 1784.
Prinderea capilor revoluţiei, 27 decembrie 1784 şi 31 ianuarie 1785, nu a însemnat
şi încetarea mişcării. In comitatul Odarhei 118 preoţi s-au întrunit într-un ,fel de
sinod cu scopul reaprinderii revoluţiei. Conducătorul lor ar fi scris o scrisoare lui
Horea întrebîndu-1 dacă trebuie să-l aştepte sau pot începe fără el» (p. 365).
In încheierea capitolului este redat îngrozitorul martiriu al conducătorilor
revoluţiei.
Partea ultimă a lucrării, a IV-a, se intitulează Revoluţia şi conducătorii ei In
conştiinţa poporului român şi a Europei şi consemnează largul ecou pe care l-a în
registrat această mişcare românească de la sfîrşitul veacului X V III în conştiinţa euro
peană. Istoricul eveniment este înfăţişat in adevărata sa semnificaţie, el «reprezentînd
um moment de importanţă majoră al luptei poporului român pentru dreptate, socială
şi eliberare naţională» (p. 458).
Cartea se încheie cu două rezumate, în limbile engleză şi germană şi mai cu
prinde o hartă indicînd extinderea revoluţiei populare din 1784 de sub conducerea
lui Horea, întocmită de Ştefan Poenaru.
Pentru cititorul teolog, cleric sau nu, lucrarea ce a făcut obiectul rîndurilor de
mai sus este un document care atestă atitudinea de slujire a preotului român ortodox
pusă în slujba năzuinţelor de dreptate, libertate şi progres ale păstoriţilor săi.
Pr. D. D. SANDU

IAŞI, 1600— 1859— 1918, ASPECTE ALE LUPTEI PENTRU U N IT A T E
N A Ţ IO N A L Ă , de dr. I- Agrigoroaei, dr. Gh. Buzatu, dr. Valeriu Dobrinescu, dr.
Gh. I. Florescu, A. Kareţchi, C. Paraschiv, A. Pricop, dr. I. Saizu, dr. D. Şandru, dr. I.
Toderaşcu, M. Vătaivu, dr. D. Vitcu, unii, profesori la Universitatea Al. I. Cuza din
Iaşi, iar alţii, oercetători ştiinţifici la Institutul de Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol»
— Iaşi, coordonatori dr. Gh. Buzatu, A. Kareţchi, dr. D. Vitcu, Iaşi, 1983.
Cuvîntul Înainte pune în lumină gîndul care a condus la'întocmirea acestui volum.
Afirmînd că «lupta pentru libertate socială, independenţă şi unitate naţională constituie
una din permanenţele fundamentale ale istoriei românilor, autorii cuvîntului — Gh. Bu
zatu şi I. Saizu — mărturisesc că şi-au propus «să examineze» contribuţia oraşului Iaşi
«în contextul luptei generale a românilor pentru făurirea statului naţional unitar în
1918». Acest străvechi oraş, asemenea altor centre politice şi culturale româneşti - Bucureşti, Arad, Braşov, Craiova, Cluj, Suceava, Alba Iulia, Focşani, Ploieşti — şi-a
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legat numele de evenimentele istorice din anii 1600, 1859 şi mai ales 1918. Aportul
acestui oraş, în lupta pentru unitate naţională, a fost cu totul remarcabil în anii
primului război mondial, cînd, potrivit cuvintelor lui N. lorga, ajunsese «un simbol
de rezistenţă naţională, de afirmare nezguduită a unei datorii».
Problema esenţială, care, în iconomia volumului, apare ca un ax, este unitatea
istorică a poporului român. Deşi pe teritoriul român, unitar sub aspect geografic, au
fost în trecut mai multe organizaţii statale, cu toate acestea nu s-a ajuns la pluralism
etnic. Factorii care au asigurat poporului nostru o dezvoltare unitară sînt armonia
spaţiului geografic în care s-a născut şi a trăit, de-a lungul veacurilor, acest popor,
sentimentul comunităţii de neam, de limbă şi de credinţă, mişcările demografice in
terne, caracterul economiei noastre, similitudinea instituţiilor,
dezvoltarea socialpolitică asemănătoare, legăturile dintre români, elementele de cultură. Subliniez, în
deosebi, ceea ce se afirmă limpede în capitolul I al 'volumului, că biserica strămo
şească, în procesul de asigurare a unităţii româneşti, a îndeplinit un rol important.
«Ea a devenit principalul sprijin al autorităţii politice în apărarea ordinii interne şi
în menţinerea independenţei». Organizarea bisericească a românilor, statornicirea unei
ierarhii bisericeşti proprii, relaţiile bisericeşti ale românilor de dincolo şi de dincoace
de munţi, literatura religioasă, manuscrisă şi tipărită, care a circulat pe toată aria
locuită de români, arhitectura asemănătoare a bisericilor, îndeosebi, de lemn etc., au
menţinut viu sentimentul comunităţii de neam şi, treptat, au adîncit conştiinţa unităţii
naţionale a românilor.
Capitolele următoare ale volumului, consacrate Unirii celor trei ţări româneşti,
înfăptuită de Mihai Viteazul la anul 1600, Unirii Principatelor din ianuarie 1859 şi
Unirii tuturor românilor, făurită în noiembrie-decembrie 1918, cuprind numeroase şi
interesante detalii referitoare la aceste evenimente .epocale din istoria românilor.
Sprijiniţi pe documente istorice deplin concludente şi pe mărturii literare selectate
cu discernămînt critic autorii au expus faptele istorice care au precedat împlinirea
acestor evenimente, insisttad asupra celor oare s-au desfăşurat la Iaşi. Amintesc,
doar, dintre acestea că Mihai Viteazul s-a intitulat, la Iaşi, «domn al Ţării Româneşti
şi al Ardealului şi al M old o ve i»; această titulatură apare împreună cu stemele
Munteniei şi Moldovei şi cu unele elemente simbolizînd Transilvania pe sigiliul
voievodului. Rolul precumpănitor al oraşului Iaşi, prin fiii săi vestiţi — adaug că
printre ei au fost şi slujitori ai Bisericii: mitropolitul Sofronie Miclescu, arhiereul
Calinic Miclescu, învăţaţii Neofit şi Filaret Scriban, Melchisedec Ştefănescu, Dimitrie
Matcaş, Sofronie Vîrnaiv ş.a. — în viitoarea evenimentelor care au precedat Unirea
Principatelor, este scos pregnant în re lie f: «După unire al cărei leagăn i-a fost şi
pentru durarea căreia n-a ezitat să-şi sacrifice poziţia privilegiată de capitală, ultima
reşedinţă de scaun a domnilor Moldovei, oraşul Iaşi a continuat să-şi afirme perso
nalitatea şi să se impună ca unul dintre cele mai puternice focare ale aspiraţiilor şi
împlinirilor naţionale româneşti».
După înfăptuirea Unirii Principatelor, în ianuarie 1859,, alături de Bucureşti,
oraşul Iaşi a continuat să fie un centru spiritual «de promovare a ideilor avansate,
de dreptate socială, de unitate, de înnoire şi de civilizaţie». Idealul naţional — unirea
tuturor românilor — a înflăcărat în multe şi variate acţiuni patriotice pe toţi fiii re
marcabili ai acestui oraş. Cu măiestrie literară şi cu documentare exhaustivă sînt
amintite evenimentele, în ordine cronologică, unele dramatice dar totdeauna axate
pe convingerea că, în cele din urmă, idealul naţional va fi îndeplinit, care au avut loc
la Iaşi, în etapa 1916— 1918. In acest oraş s-au desfăşurat manifestări «în favoarea
unităţii naţionale», au fost publicate documente şi lucrări referitoare la unire, s-au
organizat adunări în Piaţa Unirii şi pe străzile oraşului, s-au rostit discursuri şi con
ferinţe, s-au pus la cale serbări, s-au înălţat rugăciuni în monumentala catedrală a
oraşului pentru îndeplinirea idealului naţional.
*
Volumul întocmit şi publicat de istoricii ieşeni, pe care-1 semnalez prin aceste
rînduri, alături de atîtea şi atîtea lucrări scrise şi editate de istorici din Bucureşti şi
Cluj-Napoca, este bine venit. Cel ce citeşte acest volum readuce în conştiinţa sa
paginile de măreţie din cronica vechii cetăţi de scaun a Moldoivei, supranumită de
autori, cu drept cuvînt, oraşul marilor uniri.
Pr. SCARLAT PORCESCU
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C Ă T Ă L IN A VELCULESCU, Cărţi populare şi cultură
Bucureşti, Edituira M inerva, 1984, 179 (— 219 p.).

românească.

După începuturile foarte lăudabile ale lui B. P. Haişdeu şi ale Dr. M. Gaster, stu
diul altor manuscrise de literatură populară descoperite şi al publicaţiilor folclorice —
apărute între timp — a fost întreprins de sinteza cunoscută a lui N. Cartojan. Fireşte
că perspectiva pe care ea a deschis-o în cercetarea domeniului este valabilă şi astăzi,
mai ales în ceea ce priveşite filiaţia cu produsele similare din alte literaturi şi cu
metoda comparativă indispensabilă.
Vremurile noastre au căutat să privească textele populare şi în orizontul altor
preocupări. Astfel I. C. Chiţimia s-a îndreptat către studiul raporturilor acestora cu
folclorul şi cu literatura culttă. Cu perspective mai extinse, Alexandru Duţu şi-a condus
explorările spre identificarea circulaţiei unor moitive literare majore, încercînd să schi
ţeze coordonatele culturii noastre şi mentalitatea cu care se integrează ea în civili
zaţia europeană.
Noua problematică pe care o cultivă ultimii doi cercetători amintiţi se dovedeşte
fructuoasă. Cartea pe care o avem sub priviri este una din dovezile continuităţii ei.
Cu o mare stăpînire de sine şi cu claritate, Cătălina Velculescu afirmă de la
început că trei sînt problemele pe care le va aborda încercarea sa. Este vorba de re
laţia dintre cărţile populare şi arta plastică, de unele influenţe ale culturii orale asupra
celei scrise şi de sociologia literaturii care poate fi identificată in ele.
Autoarea ţine de asemenea să precizeze încă din primele pagini ale volumului
metoda pe care o va utiliza. Dlin capitolul I se vede că textele scrise au fost privite
după modalitatea integrării lor în complexul vieţii social-culturale. O atenţie deosebită
se acordă legăturii acestora cu artele plastice.
Pentru a ilustra cazul pe care-1 prezintă parabola inorogului, lumea monahală din
Orientul bizantin recurgea la mai multe simboluri. Unul dintre acestea, transmis de
către Cuviosul Ioan Colovul (miji. sec. IV, în Egipt), asemăna pe monahul rîvnitor
în faţa ispitelor de tot felul care tind să-i înfrîngă tăria şi năzuinţa către puritate'
cu un om urcat în copac de frica furiei fiarelor. Imaginea a fost reţinută de
către erminia de pictură — canonică pentru um locaş ortodox a lud Dionisie din
Furna, la capitolul zugrăvirii monahului doritor de desăvîrşire. Alteori necesitatea
ascensiunii duhovniceşti este ilustrată şi mai direct prin simbolul treptelor desăvîrşirii. Sfîntul Ioan Sinaitul ( f 649) a devenit clasic în lumea medievală prin opera
sa, Scara Raiului. Tradusă în limba latină, ea nu a avut importanţa pe care a aflat-o
în spiritualitatea răsăriteană. Totuşi culegerea aghiografică, Gesta Romanorum, ne
oferă exemplul prelungirii simbolului în discuţie, numai că uneori el este înlocuit cu
imaginea bălţii, a prăpastiei etc.
Odată sitabilită legătura între cele două feluri de simboluri ale inorogului ar fi
fost de dorit ca analiza să păşească mai departe pentru a stabili înrudirea cu acela
al stîlpului sau coloanei. Strădania are o mare utilitate în exegeza operei brîncuşiene,
zămislită din valorile purificării înălţătoare şi ale tăcerii, dar prea adesea căutată
în filozofia indiană. Conjugarea artelor plastice cu literatura populară poate da indicii
verosimile şi organice despre geneza ei în cultura autohtonă.
Lăsînd problema deschisă pentru sugestia existenţei legăturilor dintre culegerile
aghiografice răsăritene şi acelea apusene, autoarea aminteşte cîteva monumente ro
mâneşti în care motivul scării esite înfăţişat cu o frumuseţe aparte: Suceviţa, Hu
rezi etc.
Cu capitolul următor : «Rlvnitorul Ia mere» şi vinătoarea simbolică, se arată pe
larg cum este pîndit de alte animale gata să-l sfîşie : maimuţa, ursul etc. El însuşi
evoluează în semnificaţii, căci funcţia de principiu a Binelui este întărită pînă şi de
ciudatul lui corn, devenit chiar amuletă pentru proprietăţile curative pe care le-ar
avea. In scopul explicării teoretice a simbolurilor sînt interogate mai întîi documen
tele literare, în special romanul Varlaam şi loasal, apoi cele picturale. La acestea din
urmă se constată însă o evoluţie în dublu sens. Unele teme, care mai înainte se zu
grăveau în interiorul locaşului sfînt, acum «migrează» Jn ansamblul din afara lui. Odaftă
cu spaţiul extins dobîndit însă, limbajul simbolic decade şi el în element narajtiv-pito-
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resc. Modificarea este într-adevăr de conţinut. Imaginile tradiţionale pînă acum (la
începutul veacului al XlX-lea) — precum fabula esopică Bătrlnul şi moartea — tind
să propovăduiască opoziţia faţă de obştescul sfîrşit al omului. Mai înainte, ea era
menită să sugereze caracterul perisabil al «veacului acestuia».
In cadrul temei dragostei de viaţă pe care o pîndeşte moartea se mai remarcă
elemente cu semnificaţii istorice strecurate în ansamblul simbolistidiL Este cazul cu
scena vulpii de la biserica din Olămeşti-sat, pictată în 1810. Im planul secundar al
tabloului se zăreşte un pandur, care e gata să lovească pe un turc cu paltul puştii. La
Teiuş, în locul acestora stau pregătiţi de luptă un cioban român şi un ostaş austriac.
Studiind scenele de vînătoarş de pe pereţii unor ctitorii oltene, distinsa cerce
tătoare găseşte că acestea se aseamănă cu unele din bisericile Europei apusene şi
nordice. Se observă că ea nu a rămas doar la semnalarea fenomenului. Hotărîtă să
afle o explicaţie a lui, autoarea face apel mai întîi la tradiţionalul Fiziolog. Pentru
zona geografică a Olteniei, el fusese copiat de către ieromonahul Serafim de la Bistriţa
încă de la începutul veacului al XVIII-lea. Dar manierismul scenelor în discuţie nu
dă o explicaţie mulţumitoare faptului. De aceea Cătălina Velculescu extinde studiul
şi mai departe, la cărţile de ocultism şi la acelea de cosmografie din epocă.
Istoriceşte, asemănările dintre pieşele picturale a- două regiuni diferite ca spaţiu
şi oa structură spirituală pot fi într-adevăr susţinute. Mai bine de două decenii, Oltenia
a stat sub ocupaţia politico-bisericească austriacă.
Din imboldul aceleiaşi intuiţii a prezenţei unor manuscrise apusene la noi sau
poate dintr-un firesc simţ al simetriei, autoarea îşi îndreaptă privirea şi către litera
tura scrisă moldovenească. Sînt identificate astfel posibile puncte de pornire ale Istoriei
ierogliiice. Aceasta ar însemna că sub privirile lui Dimitrie Cantemir s-a putut afla
Seculum sapientiae. Autorul ei este un episcop din Boemia, Chirii, trăitor în veacul al
XlV-lea. In afară de manuscrise latine ilustrate, cartea a avut şi unele în limba ger
mană.
In cadrul aceleiaşi grupe se remarcă studiul Mentalitate rurală şi culturală scrisă
în limba română. Concluziile lui susţin că trebuie să se afirme hotărît o structurare
a culturii scrise după legile celei orale, nu numai despre «influenţe ale folclorului»
asupra unui scriitor. Se exemplifică prin «noutatea» pe care oricare istorie literară o
constată în operele lui C. Conachi, aje lui Gr. Alexandrescu etc. Dar aceştia erau
nu numai intelectuali de formaţie apuseană, după moda epocii, cS şi cititori ai cărţilor
populare pe care le cunoşteau din copilărie şi dintre care unele se tipăreau chiar în
anii maturităţii lor scriitoriceşti. Nu mai amintim de M. Eminescu, convias din tinereţe
de utilitatea manuscriselor vechi pe care le colecţiona cu pietate. Ulterior, ele au fost
achiziţionate de către Dr. M. Gaster, autorul unei curajoase sinteze în specialitate.
Indicînd aceste modalităţi de perpetuare a mentalităţii populare în structura culturii
române moderne, cercetătoarea mai atrage atenţia că vechile specii literare: «istorie»,
«cuvînt», «poveste» aveau alt conţinut decît noţiunile respective de astăzi.
Capitolul închinat copiştilor din Transilvania nu se reduce la transcrierea sim
plelor însemnări de pe cărţile vechi, nici la identificară iitinerariilor pe cajre le-au
parcurs unele manuscrise care au circulat între provinciile româneşti. Dincolo de modul
cum se alcătuiau miscelaneele se poate observa reacţia cititorului în posesia textului
scris, condiţia socială a copiştilor şi starea ţărănimii ardelene. De aceasta din urmă
se leagă şi evenimentul unirii forţate a credincioşilor ortodocşi cu Biserica Romei.
«Tocmai încercărilor de a fi anulaţi ca popor le răspund, alături de mari mişcări so
ciale, manuscrisele copiate atunci de cărturarii satelor (...). In timp ce marile perso
nalităţi ale Şcolii ardelene «adunau din bibliotecile Apusului dovezi de netăgăduit ale
latinităţii şi continuităţii românilor sau se străduiau să modernizeze învăţămîntul,
considerat un mijloc de dezrobire naţională, cărturarii rămaşi la sate răspîndeau, cum
ne arată conţinutul miscelajneelor, o literatură ce-i urnea cu conaţionalii lor de peste
munţi. Pentru copişti, ca şi pentru cei cărora li se adresau manuscrisele, cultura nu
era un lux, ci o modalitate de supravieţuire» (p. 99).
Date interesante, expuse cu migală, se dau şi cu privire la următoarele specii ale
literaturii bisericeşti: patericul, otecinicul, prologul, mineiul etc.
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Cu o metodă modernă, care întrebuinţează fişele de observaţie şi statistica în
evaluarea rezultatelor, cartea abordează şi probleme de sociologie a cititorilor. Preo
cuparea este presimţită încă din capitolele premergătoare. Pe i^ullte pagini se fac re
feriri la legăturile comerciale dintre Rîmnicul Vîlcea şi Braşov sau dintre acesta şi
diverse mînăstiri din Muntenia. Din listele de prenumeranţi şi din aprecierile studiului
de faţă, cunoştinţele despre starea intelectuală şi socială a preoţimii sporesc. Iată
înseşi conoluziile autoarei, care stau cu cinste lingă cele stabilite de către alţi învă
ţaţi : Episcop Melchisedec, Pr. Şt. Furtună, N. Iorga, Dr. V.
Gomoiu. Ele araităîncăo
dată deschiderea preoţilor faţă de progresul ştiinţific şi al cercetării naturii.

«Deci, înainte de 1820, feţele bisericeşti sînt un factor de cultură important, al
căror interes faţă de toate genurile ce apar le situează pe
primele locuri înacţiune
de prenumerare ce susţinea îndeosebi cărţile înnoitoare.
In perioada 1820— 1830 se abonează mai ales Ia manuale şi lucrări ştiinţifice (tot
datorită preoţilor care erau şi cadre didactice), apoi la filozofie-pedagogie-morală, dar
o traducere din filozoful grec Di-on nu le stîrneşte în mod deosebit interesul.
Şi în această a doua epocă, feţele bisericeşti sînit dintre principalii cumpărători
ai cărţilor cu prenumeranţi, situîndu-se pe locul al doilea, pentru ştiinţă-manuaie, cît
şi pentru filozofie-pedagogie-morală» (p. 131).
Pe lîngă aceste concluzii la care a condus-o studiul imparţial al faptelor, au
toarea are un merit în plus prin consultarea cercetărilor preoţilor cărturari: Candid
Muşlea, D. Balaur, P. Mihail, I. Ionescu, C. Voicescu.
Neglijîndu-se amănuntul cA citatele latine sînt netraduse în româneşte sau că nu
au fost reproduse titlurile unor articole, trebuie să recunoaştem harul de cercetătoare
al Cătălinei Velculescu, puterea de convingere şi de sugestie a rezultatelor sale.
Pr. GHEORGHE I. DRĂGULIN

♦Pf t RTes * O FI CI a.L ft ♦
D I N S U M A R U L Ş E D IN Ţ E L O R S F lN T U L U I S IN O D
A L B ISE R IC II O R T O D O X E R O M Â N E
(17 şi 18 decem brie 1984)
In zilele de 17 şi 18 decembrie 1984 membrii Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române s-au întrunit în sesiune ordinară de lucru.
După stabilirea componenţei comisiilor sinodale pentru această şedinţă de lucru
şi după cercetarea dosarelgr şi întocmirea referatelor de către acestea, s-a intrat pe
următoarea ordine de z i :
P. S. Episcop Epifanie al Buzăului, raportorul Comisiei afacerilor externe biseri
ceşti, dă citire referatelor asupra următoarelor probleme :
1. Temei nr. 9548 şi 7703/1984 : Relaţii cu Bisericile Ortodoxe Surori
Dările de seaimă privind :
a) Aniversarea zilei de naştere a Sanctităţii Sale Maxim, Patriarhul Bisericii O r
todoxe Bulgare şi
b) Participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la festivităţile prilejuite de
aniversarea a 175 de ani de la Iniiinţarea Academiei Duhovniceşti din Leningrad —
U.R.S.S.
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se da act de darea de seamă privind participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe
Române la festivităţile prilejuite de aniversarea zilei de naştere a Sanctităţii SaleMaxim, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Builgare;
— Se da act de darea de seamă privind participarea unei delegaţii a Bisericii Or
todoxe Româee la aniversarea a 175 de ani de la înfiinţarea Academiei Duhovniceşti
din Leningrad ;
— Se aduc respectuoase mulţumiri P. F. Patriarh Iustin pentru grija deosebită
acordată bunei dezvoltări a relaţiilor Bisericii Ortodoxe Române cu Bisericile Ortodoxe
Surori.
De asemenea, Sfîntul Sinod hotărăşte să se continue activitatea de păstrare şi con
solidare a relaţiilor Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte Biserici Ortodoxe Surori.
2. Temei nr. 10283/1984 : Relaţii cu Biserica Romano-Catolică
Participarea I.P.S. M itropolit Antonie al Ardealului la aniversarea a 20 de ani de
la întemeierea Fundaţiei *Pro Oriente», 8-10 noiembrie 1984, Viena — Austria
Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea die seamă privind participarea l.P.S. Mitropolit Antonie al
Ardealuilu? la aniversarea a 20 de ani de la întemeierea Fundaţiei «Pro Oriente*» (8-10
nov. 1984, V ie n a );
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— Se aduc respectuoase mulţumiri P. F. Patriarh Iustin pentru grija deosebită
acordată continuării dialogului teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica RomanoCatblică ;
— Se aprobă participarea, în continuare, a unor delegaţi ai Bisericii Ortodoxe
Române la dialogul teologic cu Biserica Romano-CatoLică, cu observarea învăţăturii de
credinţă ortodoxă şi a principiului neamestecului in treburile interne ale Bisericii
noastre.
3. Temei nr. 7898/1984 : Relaţii cu Biserica Vechi-Catolică
Participarea unui delegat al Bisericii Ortodoxe Române la întrunirea Subcomisiei
mixte de lucru pentru dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Vechi-Ca
tolică, 23 sept.-1 oct. 1984, Kavala-Grecia
Sf. Sinod hotărăşte :
— Se ia aot de darea de seamă privind relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu
Biserica Vechi-Catolică în a doua jumătate, a anului 1984 şi de participarea Pr. prof.
Ştefan Alexe la întrunirea Subcomisiei mixte pentru dialogul teologic cu Biserica VechiCatolică j
— Se aduc mulţumiri P. F. Patriarh Iustin pentru grija acordată acestui dialog şi
— Se aprobă participarea, în continuare, a unor delegaţi ai Bisericii Ortodoxe
Române la dialogul teologic cu Biserica Vechi-Catolică.
4. Temei nr. 5610/1984 : Relaţii cu Biserica Anglicană
m Participarea unui delegat al Bisericii Ortodoxe Române la reuniunea Comisiei mix
te de dialog teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Anglicană, 13-20 august 1984,
Dublin-Irlanda
Sf. Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă privind situaţia dialogului teologic, dintre Biserica
Ortodoxă şi Comuniunea Anglicană, precum şi de participarea Arhim. Nifon Mihăiţă
la această reuniune ;
— Se aduc mulţumiri P. F. Patriarh Iustin pentru grija acordată dezvoltării dialo
gului teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Anglicană şi
— Se aprobă participarea, în continuare, a unor delegaţi ai Bisericii noastre la
acest dialog, cu observarea strictă a învăţăturii de credinţă ortodoxă.
5. Temei nr. 2093, 5550, 7684, 2420, 7117, 10119 şi. 2019/1984": Relaţii cu organiza
ţiile creşline internaţionale
A. Relaţii cu Consiliul Ecumenic aii Bisericilor
a) Participarea unei delegate a Bisericii Ortodoxe Române la seminarul teologic de
la Bossey, « Slujind Biserica — ca teme ie*, 28 mai — 3 iunie 1984, /şi
b) Participarea unui delegat al Bisericii Ortodoxe Române la lucrările Comitetului
central al C.E.B., 8-20 iulie 1984, Geneva-Elveţia
B. Relaţii cu Conferinţa Bisericilor Europene
a) Participarea unor delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române la colocviul Direcţiei
de studii a C.B.E. asupra documentului «Botez, Euharistie, Ministeriu», 25-27 iunie, 1984,
Bucureşti-România şi
b) Participarea unor delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române la întrunirea organi
zată de C.B.E. şi Consiliul Conlerinţelor Europene Catolice (C.C.E.E.), 3-8 oct. 1984,
Riva del Garda — Italia
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C. Relaţii cu Conferinţa Creştină pentru Paqe
a) Participarea unor delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române Ia Întrunirea comună
a Comisiilor speciale pentru dezarmare şi securitate europeană ale C.C.P., 1-5 oct. 1984,
Beienrode-R. F. Germania şi
b) Participarea unor delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române la întrunirea Prezidiu
lui lărgit al C.C.P. 13-17 nov. 1984, Velletri-Italia

D. Alte activităţi
Concedii ecumenice de odihnă ale unor reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române
Ia Casa Locarno-Elveţia
In urma discuţiilor ce au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sf. Sinod hotărăşte :
— Se ia act de dările de seamă privind relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu
organizaţiile creştine internaţionale, în a doua jumătate a anuluS 1984;
— Se aduc mulţumiri P. F. Patriarh pentru grija acordată colaborării Bisericii noas
tre cu organizaţiile creştine internaţionale şi se ia act cu mulţumiri de activitatea dele
gaţilor la întrunirile C.E.B., C.B.E. şi C.C.P.;
— Se aprobă continuarea acestor activităţi^ precum şi numiirea a noi delegaţi ai
Bisericii Ortodoxe Române în următoarele Comisii ale C.E.B.:
— P. S. Episcop Timotei Seviciu, în subunitatea «Credinţă şi Consti
tuţie» — Unitatea I ;
— P. S. Vasile Tîrgovişteanul, Episcop vicair patriarhal, în subunitatea
«Programul pentru educaţie teologică» — Unitatea a III-a ;
— Arhim. Nifon Mihăiţă, consilier patriarhal, în subunitatea
CICARWS-Uniitaitea a Il-a şi
— Pr. comf. Alexandru Stern, în subunitatea «Dialogul cu alte credinţe
şi ideologii» — Unitatea I.

6.
Temei nr. 2139, 5073, 3051, 5676, 1696 şi 5072/1984 : Participări ale teologilor or
todocşi români la diferite întruniri interereştine peste hotare
a) Participarea unor delegate ale Bisericii Ortodoxe Române la un curs organizat
la Facultatea de Teologie Catolică din Viena-Austria, 25 aprilie — 15 mai 1984;
b) Participarea unor teologi ortodocşi români Ia Seminarul teologic sud-est eu
ropean de la Heidelberg — R.F.G., 2-9 sept. 1984;
c) Participarea unui delegat al Bisericii Ortodoxe Române la a XVI-a Adunare ge
nerală a Consiliului Ecumenic al Tineretului din Europa, 14-20 oct. 1984, Wuppertal —
R.F.G. ;
d) Cea de. a IV-a întrunire regională a tinerilor creştini din ţările socialiste ale
Europei, 23-30 nov. 1984, Suzdal-URSS ;
e) Participarea unui delegat al Bisericii Ortodoxe Române la cursurile ecumeniciorganizate de Biserica Evanghelică din R.F.G., 20-30 mai 1984, Ioselstal — R.F.G. şi
f) Acordarea unei burse « Alexander von Humboldt» pentru documentare ştiiniiiică unui prolesor de Ia Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, 15 iulie-15 s6pt.
1984,
Bonn — R.F.G.
La propunerea Comisiei afacerilor externe bisericeşti, Sf. Sinod hotărăşte :
Se ia act de dările de seamă privind participările teologilor ortodocşi români 1j
diferite întruniri intercreştiine peste hotare, in a doua jumătate a anului 1984 precum
şi de activitatea teologilor ortodocşi români la diferite întruniri interereştine peste ho
tare, în a doua jumătate a anului 1984.
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7. Temei nr. 6240, 6385, 2411, 1867, 2281 şl 10452/1984: Vizite ale unor reprezen
tanţi bisericeşti de peste hotare, în cursul anului 1984
a) Adunarea Cultelor din România pentru dezarmare şi pace, 21-23 iunie 1984;
b) Vizita grupului <Academicum Catholicum», 21-29 iulie 1984 ;
c) Vizita unui grup de preoţi spanioli, 18-25 aug. 1984 ;
d) Vizita tăcută Bisericii Ortodoxe Române de un grup de turişti din Noua Zeclandă, 20-27 august 1984 ;
e) Vizita Episcopului Ronald Băr de Rotterdam, 5-13 octombrie 1984 şi
f) Vizita D-Iui James Houston
octombrie.

din Cambera

(Australia) în

România, 24-29

In urma discuţiilor ce au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sf. Sinod hotărăşte :
— Se ia act de dările de seamă privind vizitele făcute Bisericii Ortodoxe Române
de uniireprezentanţi bisericeşti de peste hotare, în a doua jumătate a anului 1984 şi
— Se aduc mulţumiri P. F. Patriarh pentru grija deosebită pentru buna desfăşu
rare a acestor vizite, precum şi II.PP.SS. Membri ai Sf. Sinod care au primit şi organizat
aceste vizite.
8. Temei nr. 11298/1984: Darea de seamă a I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului
cu privire la activitatea bisericească din cadrul Vicariatului ortodox român din VîrşeţR.S.F. Iugoslavia
în urma examinării dării de seamă şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sf. Sinod hotărăşte :
— Să se adreseze mulţumiri I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului pentru grija
şi solicitudinea arătată faţă de buna desfăşurare a activităţii Vicariatului, a cărei con
ducere să fie îndrumată pentru recrutarea de candidaţi în vederea pregătirii lor pentru
preoţie în şcolile noastre teologice.
9. Temei nr. 12103/1984 : Referatul Cancelariei Sf. Sinod privind itinerariul pasto
ral al I.P.S. Arhiepiscop Adrian Hriţcu
10. Temei nr. 9578/1984: Darea de seamă a P. S. Episcop Vasile al Oradiei privind
instalarea Pr. Pavel Ardelean în postul de vicar al Vicariatului ortodox român din
Gyula — R. P. Ungaria
11. Temei nr. 10735/1984: Darea de seamă a P. S. Episcop Timotei Seviciu privind
sfinţirea bisericii din parohia Coştei, apartinînd Vicariatului ortodox român din VîrşetR.S.F. Iugoslavia
12. Temei nr. 7388 şi 10811/1984: Reieratul Cancelariei Sf. Sinod privind vizita în
ţara noastră a Past. Ingvar Oreback din Suedia şi cea a Past. Hans Joachim Bernbeck
din R.F.G., ca oaspeţi ai Patriarhiei Române
In urma examinării referatelor şi a dărilor de seamă, Sf. Sinod hotărăşite:
— Se ia act de referatele şi de dările de seamă prezentate ;
— I.P.S. Arhiepiscop Adrian Hriţcu să 'fie rugat a avea în atenţie deosebită paro
hiile nou înfiinţate şi să îndrume-pe preoţi pentru lărgirea contactelor şi cu alţi ro
mâni ortodocşi din zonele parohiilor respective ;
— Se aduc mulţumiri PP.SS. Vasile al Oradiei şi Timotei Seviciu, pentru înde
plinirea mandatelor, precum şi conducerilor centrelor eparhiale care au sprijinit rea
lizarea vizitelor celor doi oaspeţi din Suedia şi R. F. Germania.
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P. S. Episcop Timotei al Aradului, raportorul Comisiei pentru doctrină, viaţă reli
gioasă şi mînăstiri, dă citire referatelor asupra următoarelor probleme :

1. Temei nr. 8508/1984 : Darea de seamă privind funeraliile P.S. Episcop Visarion
al Aradului
Luînd cunoştinţă de modul în care s-au desfăşurat funeraliile şi la propunerea
Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi mînăstiri, Sf. Sinod hotărăşte :
— Păstrarea unui moment de reculegere în memoria ierarhului decedat;
— Se ia act de darea de seamă prezentată şi aprobă publicarea unui reportaj
despre funeralii în revistele bisericeşti şi
— Se aduc mulţumiri membrilor Sf. Sinod care au participat la funeralii şi au
oficiat slujba înmormîntării P. S. Episcop Visarion al Aradului.
2. Temei nr. 10368/1984: Proiectul Pastoralei SI. Sinod privind colecta pentru
Fondul Central Misionar din duminica Ortodoxiei a anului 1985
In urma examinării Proiectului şi a definitivării textului, Sf. Sinod hotărăşte :
— Aprobă textul Pastoralei privind colecta pentru Fondul Central Misionar din
duminica Ortodoxiei a anului 1985, în forma definitivată de către Sf. Sinod ;
— Sectorul II al Administraţiei Patriarhale este *îndatorat cu măsurile de tipă
rire şi trimitere a acestei Pastorale către toate eparhiile din cuprinsul Patriarhiei
Române, împreună cu instrucţiunile stabilite de Sf. Sinod în anul precedent pentru
organizarea acestei colecte.

3. Temei nr. 10369/1984: Referatul Pr. consilier Constantin Pârvu privind data SI.
Paşti în anul 1986
După examinarea referatului, Sf. Sinod, hotărăşte :
— Se ia afct că în anul 1986 Sf. PaştS se vor prăznui duminică 4 m ai;
— Datele cuprinse în referatul întocmit vor fi comunicate în timp util tuturor
Centrelor eparhiale din Patriarhia Roanână, in vederea întocmirii calendarului bise
ricesc pe anuil 1986.

4. Temei nr. 10371/1984: Itinerariile pastorale ale membrilor Sfîntului Sinod
Sf. Sinod hotărăşte :
— Se ia act de bogata activitate a P. F. Patriarh Iustin, depusă în calitate de
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române ;
— Se ia act de activitatea desfăşurată în anul 1984 de toţi II. PP. SS. Mitropoliţi şi Arhiepiscopi, PP. SS. Episcopi şi P. S. Episcop vicar patriarhal, PP. SS. Episcopi
şi Arhierei vicari în cadrul îndatoririlor pe care le au pentru promovarea! vieţii
religioase în eparhiile Bisericii Ortodoxe Române ca membri ai Sf. Sinod.

5. Temei nr. 10372/1984: Dările de seamă ale Centrelor eparhiale privind activi
tatea misionară desfăşurată în anul 1984, şi
6. Temei nr. 10373/1984: Dările de seamă privind activitatea de teren pastoralmisionară desfăşurată In eparhii pe anul 1984
In urma discuţiilor şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă
şi mînăstiri, Sf. Sinod hotărăşte :
— Se ia act de dările de seamă prezentate de centrele eparhiale din cuprinsul
Patriarhiei Române privind activitatea pastoral-misionară desfăşurată în cursul anului
1984;
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— Se va continua cu
potrivit planului unitar de
hotărîri şi îndrumări ale Sf.

multă .atenţie şi stăruinţă activitatea misionară în eparh
măsuri aprobat deSf. Sinod în anul 1977 şia celorlalte
Sinod :

— Se vor lua măsuri pentru activizarea
bisericeşti în activitatea misionară parohială;

organelor parohiale şi a cîntăreţilor

— Se va depune stăruinţă ca Centrele eparhiale să editeze cărţi de rugăciuni
cu jnvăţături şi a materialului necesar pentru îndrumarea credincioşilor.

P. S. Vasile Tlrgovişteanul, Episcop vicar patriarhal, raportorul Comisiei cano
nică, juridică şi pentru disciplină, dă aitire referatelor asupra următoarelor probleme :
1.
Temei nr. 8331/1984 : Cererea preotului Căta Dumitru de la parohia Poenari,
jud. Argeş, prin care'solicită iertare de pedeapsa «opririi pentru totdeauna de la
slujirea Sfintei Liturghii şi a Sfintelor Taine», aplicată prin hotărîrea nr. 6/1982 a
Consistoriului eparhial ai Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei canonică, juri
dică şi pentru disciplină, Sf. Sinod hotărăşte :
—
dosarului.

Amină soluţionarea cererii de iertare a Pr. Căta Dumitru pentru completarea

2. Temei nr. 6423/1984 : Cererea preotului Vesa Ion de la parohia Rapolt, ju
deţul Hunedoara, prin care solicită iertare de pedeapsa depunerii din treapta preoţiei,
aplicată prin sentinţa nr. 2/1983 dată de Consistpriul eparhial Arad
Sf. Sinod hotărăşte :
— Amînă soluţionarea cererii de iertare a Pr. Vesa Ion pentru completarea do
sarului său cu documentaţia necesară.
3. Temei nr. 8950/1984: Adresa nr. 14/1984 a Consistoriului eparhial Cluj, prin
care trimite spre soluţionare Consistoriului Central Bisericesc dosarul de judecată
nr. 2/1984 al Ierom. Dimofte Nicolae Nichifor, de la mînăstirea Nicula, jud. Cluj,
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului
Sf. Sinod hotărăşte :
— Anulează sentinţa nr. 3/1984 a Consistoriului eparhial al Arhiepiscopiei Clu
jului pentru motive de incompetenţă în judecarea cauzelor disciplinare privind pe
monahi;
— In baza acordului I. P. S. Arhiepiscop Teofil al Vadului, Feleacului şi Clu
jului, acordă iertare Ierom. Dimofte Nicolae Nichifor pentru abaterile săvîrşite, urmînd ca acesta să se poată stabili la mînăstirea Ciolanu din Eparhia Buzăului.
4. Temei nr. 10160/1984 : Cererea de recurs Ia Sfîntul Sinod a fostului preot pro
fesor Gheorghe Calciu Dumitreasa, împotriva sentinţei nr. 9/1984, a Gonsistoriului
eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, prin care i s-a aplicat pedeapsa «Caterisirii».
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei Canonică, juri
dică şi pentru disciplină, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— 6e respinge cererea de recurs a fostului preot profesor Gheorghe Calciu Dumi
treasa ca neîntemeiată, hotărîrea Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor
nr. 9/1984 rămînînd definitivă şi executorie.

P. S. Roman Ialomiţeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, rapor
torul Comisiei pentru pregătirea personalului bisericesc, dă citire referatelor asupra ur
mătoarelor probleme :
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1. Temei nr. 10374/1984 : Referatul Cancelariei Sf. Sinod privind organizarea se
riei a 71-a a cursurilor preoţeşti din anul .1985
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisei pentru pregăti
rea personalului bisericesc, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă organizarea în anul 1985 a celei de a 71-a serii a' cursurilor preoţeşti
dim Patriarhia Română, în perioada 22 dulie— 21 august 1985, cu um efectiv de 500 de
preoţi şi diaconi cursanţi, în două grupe paralele a cîte 250 de cursanţi fiecare, în
ambele grupe fiind programaţi preoţi din toate eparhiile Patriarhiei Române. O grupă
îşi va desfăşura cursurile la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, iar o altă
grupă la Institutul Teologic tJniversitar din Sibiu ;
— Programa analitică a acestor cursuri va fi oea penitru seria a 70-a din anul
1984 şi va fi predată de cadrele didactice de la ambele Institute.
DIVERSE
La acest punct din ordinea de zi au fost discutate următoarele probleme :
a) Temei nr. 11436 şi 11947/1984: Adresele Arhiepiscopiei Sibiului nr. 3693 şi
3831/1984, privind majorarea dotaţiei de la F.C.M. pentru parohiile din cuprinsul acelei
Arhiepiscopii ca şi pentru acoperirea cheltuielilor necesare abonamente Iot la «Te
legraful Român»
în urma discuţiilor care au avut loc, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Amînă soluţionarea acestei probleme pînă la încheierea colectei pentru F.C.M.
din anul 1985, după care Sf. Sinod va reexamina distribuirea dotaţiilor de la F.C.M.
către eparhii.
e)
Temei nr. 12544/1984 : Referatul Cancelariei Sfîntului Sinod privind perioada
vacanţei de iarnă a elevilor seminarişti şi studenţilor teologi
Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ca vacanţa de iarnă a elevilor seminarişti să fie între 23 decembrie
1984—22 ianuarie 1985, iar a studenţilor teologi în perioada 23 decembrie— 7 ianuarie
1985, inclusiv.

Epuizîndu-se examinarea lucrărilor înscrise pe ordinea de zi, Prea Fericitul Pa
triarh Iustin aduce mulţumiri membrilor Sfîntului Sinod pentru participarea la lu
crările acestei şedinţe sinodale şi pentru modul în care şi-au adus contribuţia la
rezolvarea lucrărilor care au fast înscrise pe ordinea de zi.
In încheiere, Prea Fericirea Sa adresează tuturor participanţilor, cu prilejul Sfin
telor sărbători ale Naşterii Domnului 1984 şi ale Anului Nou 1985, alfese urări de
sănătate, petrecerp duhovnicească'şi «La mulţi ani!,».
Se rosteşte rugăciunea : «Cuvine-se cu adevărat».

La pg. 716, rîndul 5 de sus se va c iti: în rlndul vieţuitorilor ei in
anul 1942 ; Ia 28 noiembrie, acelaşi an a lost
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